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s e împlinesc astăzi 98 
de ani de la cucerirea 
independenței 
a României 
decenii de la 
popoarelor 
Germaniei

de stat 
și trei 
victoria 
asupra 

hitleriste,
a fascismului. Aceste mari a- 
niversări — pe care o feri
cită coincidență istorică le-a 
situat in aceeași zi de 9 Mai — 
constituie un admirabil prilej 
de evocare și cinstire a tradi
țiilor luptei — de o impresio
nantă continuitate — dusă de 
poporul nostru pentru apărarea 
pămîntului strămoșesc și a fiin
ței neamului împotriva oricăror 
cotropiri și agresiuni, pentru 
neatîrnarea patriei și afirmarea 
suverană a statului român în 
viața internațională.

Chintesență firească a între
gii dezvoltări a societății ro
mânești, prin veacuri de trude, 
suferințe și lupte eroice pentru 

' ...."_i străine, 
cucerirea independenței în a- 
nul 1877 — ca urmare a apri
gelor bătălii duse de trupele 
române, alături de armata rusă 
Și voluntarii bulgari, la Grivi- 
ta. Plevna. Smîrdan, Rahova și 
Vidin, unde ele au făcut do
vada unor minunate fapte de 
vitejie, demne de tradițiile glo
rioase ale inaintașilor — a re
prezentat un moment de impor
tanții crucială în istoria poporu
lui nostru. După cum se subli
niază în Programul Partidului 
Comunist Român, „dobîndirca 
independenței naționale a dat 
un nou și puternic imbold dez
voltării economice și sociale a 
țării, a exereitat o puternică 
înrîurire asupra întregii evolu
ții istorice a României pe dru
mul progresului social, a permis 
afirmarea tot mai viguroasă a 
poporului nostru ca națiune de 
sine stătătoare".

Așa cum este, însă, cunoscut, 
în perioada care a urmat poli
tica claselor dominante, de în- 
feudare a țării față de capitalul 
străin, de puterile imperialiste, 
a adus grave știrbiri indepen
denței, suveranității politice și 
economice, deschizînd — în 
preajma celui de al doilea răz
boi mondial — calea aservirii
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complete a patriei noastre de 
către Germania nazistă. în a- 
ceste condiții, clasa muncitoare, 
cea mai înaintată forță a socie
tății, partidul ei revoluționar 
și-au asumat nobila misiune de 
a prelua și duce la izbîndă cauza 
apărării independenței și suve
ranității naționale. Slujind cu 
devotament, abnegație și spirit 
de sacrificiu interesele funda
mentale ale poporului. Partidul 
Comunist Român a inițiat, or
ganizat și condus eroica insu
recție armată din august 1944, 
mobilizînd apoi toate forțele 
națiunii noastre în marea bătă
lie pentru înfringerea fascismu
lui. Dcpunînd un uriaș efort 
material și uman, recunoscut 
și apreciat în lumea întreagă, 
poporul român s-a angajat ple
nar in lupta pentru eliberarea 
deplină a țării și apoi pentru 
participarea, alături de Uniu
nea Sovietică. Ia eliberarea Un
gariei și Cehoslovaciei, pină 
la zdrobirea definitivă a hitle- 
rismului, înscriindu-și astfel 
pentru totdeauna numele in 
marca epopee antifascistă.

în noua epocă deschisă atunci 
în îstoria patriei s-au înfăp
tuit integral dezideratul adevă
ratei independențe și suverani
tăți naționale, năzuințele po
porului de a deveni liber și 
stăpin în țara sa, pe munca și 
bogățiile sale. Deplina elibera
re națională și socială — ob
ținută sub conducerea încerca
tă a PartiduluK Comunist Ro
mân — a constituit temelia de 
nezdruncinat a 
făptuiri realizate . ___
nostru în opera de edificare a 
societății socialiste.

Sărbătorind în această pri
măvară cele două aniversări 
care îi sînt atît de scumpe, 
poporul nostru își reafirmă de
plina unitate în jurul partidu
lui, hotărirea fermă de a apăra 
cuceririle sale istorice, de a 
munci fără preget pentru ridi
carea patriei socialiste pe noi 
culmi ale progresului și civili
zației, de a acționa pentru edi
ficarea unei noi ordini econo
mice și politice în lume, pentru 
pace și colaborare între toate 
țările.

marilor în
de poporul
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IERI, PE STADIONUL
„23 AUGUST“

A LOTULUI REPREZENTATIV DE FOTBAL
• Selecționații au jucat cu divizionara C, T.M.B.
• Echipa Danemarcei sosește astăzi la București

meciulLucescu, in plină acfiune, in

Lotul reprezentativ de fotbal a 
efectuat ieri după amiază — pe 
stadionul „23 August" — ultima 
„repetiție" dinaintea partidei de 
duminică cu selecționata Dane
marcei. Selecționații au disputat 
un meci de antrenament în com
pania formației de Divizia C, 
T.M.B., de care au dispus cu 6—0 
(4—0), după două reprize a cîte 45 
de minute. Autorii golurilor : 
Dudu Georgescu (2), Dobrin, Lu- 
cescu, Bălăci și Crișan.

de canotai pe LA MASCULIN SE ANUNȚA 
FINALE PALPITANTEAMBARCAȚIUNI

George Mereuță (Steaua) — favo
ritul probei de scliif simplu 

Foto : B. VASILE

Beneficiind de o vreme relativ 
bună — singurul impediment fiind 
vîntul — cei mai valoroși schi- 
fiști din țară s-au aliniat, incepînd 
de miercuri după amiază, la star
tul Campionatelor republicane pe 
ambarcațiuni mici. întrecerile ur
mează varianta feminină a com
petiției, încheiată în cursul dimi
neții de miercuri, așa incit iubi
torilor canotajului li se oferă in 
continuare un program competițio- 
nal interesant, care se incheie o- 
dată cu finele săptămînii in curs.

Concursul băieților a demarat 
promițător, de această dată nemai- 
apărind supărătoarea prezență a 
unor schifiști care să evolueze 
„hors-concours". Deci, la startul ce
lor două probe prevăzute în pro
gram — schif simplu și 2 f.c. — 
s-au aliniat absolut toți compo
nență lotului reprezentativ și, a- 
lături de ei, toate speranțele cano
tajului nostru masculin. Caracteris
ticile primelor reuniuni — elimina
toriile și recalificările — au fost 
pregătirea bună, ambiția și dir- 
zenia majorității concurenților.

în centrul atenției se află, din 
nou, duelul Steaua — Dinamo, fie-

care club avînd șansa teoretică de 
a cuceri cite un titlu. La schif 
simplu, calculele hîrției îl indică 
drept principal favorit pe dețină
torul titlului — George Mereuță 
(Steaua), 'cei mai serioși adversari 
ai lui fiind Alexandru SzPassy 
(Dinamo). Toma Constantin (Stea
ua) și Nailer Lambertus (Steaua). 
Și mai interesantă se arată, însă, 
lupta pentru titlul național la 2 f.c. 
Printre echipajele care vizează ciș- 
tigarea probei se află cunoscuții 
Ilie Clanță — Dumitru Grumezescu, 
Ștefan Tudor — Petre Ceapura, 
Nicolac Simion — Ernest Gall (Di
namo), cărora Steaua le opune 
echipaje tot atît de puternice ; 
Nistoroiu — Agh și Na-umencu — 
Papp. în fazele competiției consu
mate pînă acum, toți acești schi- 
fiști s-au arătat gata să arunce 
în luptă întregul potențial, așa in
cit finalele — programate simbătă 
dimineață de la ora 10 — se anun
ță extrem de atractive.

de antrenament de ieri
Foto : Vasile BAGEAC

în
zată
DUCANU •
REANU II,

prima repriză a fost utili- 
următoarea formație : RA- 
-----  - CHERAN. SATMA-

G. SANDU, ANGHE- 
LINI — DUMITRU, DINU, D. 
GEORGESCU — LUCESCU, DO- 
BRIN, KUN. La pauză sau în 
cursul celei de a doua părți s-au 
efectuat șapte schimbări : Iorgu- 
lescu în locul lui Răducanu (care 
a apărat, întreaga repriză a doua,

poarta T.M.B.-ului) ; Samcș in lo
cul lui Cheran ; Bălăci în locul lui 
Dumitru ; Boliini în locul lui D. 
Georgescu ; Marcu în locul lui Lu- 
cescu ; Iordănescu în locul lui Do
brin ; Crișan în locul lui Kun.

Pe toată durata întâlnirii, com- 
ponenții lotului au dovedit o bună 
dispoziție de joc ; formațiile au 
acționat corespunzător în toate 
formulele întrebuințate, selecționa- 
tțl demonstrlnd o formă remarca
bilă. Partida cu T.M.B. a înche
iat programul de Intîlniri Ia două 
porți al lotului (reamintim că, 
miercuri, la Snagov, lotul a mai 
disputat o partidă în compania 
divizionarei B, Voința). îmbucu
rător este faptul că, datorită efor
turilor depuse de medicul echipei 
naționale, dr. D. Tomescu, precum 
și de masorul I. Parcea, toate ca
zurile de indisponibilitate au fost 
remediate. E vorba de jucătorii 
Dobrin, Kun. Dinu, Răducanu, 
Biiloni care sînt acum restabiliți. 
Numai Nunweiller, care a suferit 
o recidivă a rupturii de mușchi 
din jocul de la Madrid, nu mai 
face parte din lot.

Programul, pe care antrenorul 
Valentin Stănescu l-a anunțat pen
tru astăzi și miine cuprinde alte 
ședințe de antrenament, fie indi
viduale, 
veni la București, de la Snagov, 
în ziua...............

Așa cum am mai anunțat, lotul 
de fotbal al Danemarcei sosește 
astăzi la prînz la București, cu 
avionul. Jucătorii danezi vor efec
tua un antrenament, în cursul 
după amiezii, stadionul
August".

fie colective. Lotul va re-

întilnirii.

F. Mamiaca (Progresul) o depășește spectaculos pe Soș punctează 
pentru echipa sa Foto : S. BAKCSY

DIVIZIA A DE HANDBAL

PROGRESUL A TRECUT
PE LOCUL III IN CAMPIONATUL FEMININ

AZI SI MilNE, ÎN SALA FLOREASCA II
SABRERII ȘI FLORETISTELE 

ÎSI DESEMNEAZĂ CAMPIONII 9
Campionatele republicane de 

scrimă seniori programează la sfîr- 
șitul acestei săptămîni două noi 
finale. După ce floretiștii și-au de
semnat. primii, campionii pe anul 
1975. este acum rîndul sabrerilor 
și floretistelor să stabilească noua 
ierarhic.

Astfel, miine vor evolua sabrerii 
in sala Floreasca II, incepind de 
la ora 8 (turneul final urmînd a 
se disputa de la ora 17), iar du
minică (incepînd de la aceeași oră, 
intr-un program non-stop inche’-t 
cu finala ce este programată de

la ora 13,30) vor fi prezente, pe 
aceleași planșe, floretistele.

în urma disputării fazelor de 
zonă, s-au calificat pentru con
cursurile de la București circa 100 
scrimeri și scrimere. Nu vor lipsi 
deținătorii titlurilor de campioni pe 
anul 1974, sabrerul Ion Pop și flo- 
retista Suzana Ardeleanu. ambii 
reprezentanți ai clubului Steaua. 
Dintre trăgătorii fruntași vor ab
senta sabrerul ieșean Dan Irimiciuc 
(incă nerestabilit după un recent 
accident) și floretistele I'eana Je
nei și Ana P--cu (aflate in conce
diu de naștere). —

Prefațată miercuri, cea de a 
31-a etapă a Diviziei A de hand
bal a programat ieri o serie de 
meciuri importante pentru lupta 
— extrem de interesantă — din 
zona retrogradării. Totodată, se 
cere evidențiată importanța me
ciului feminin Progresul — Mu
reșul Tg. Mureș, în urma căruia 
formația bucureșteană trece pe lo
cul III.

FEMININ
Confecția — Rapid București 

14—12 (9—6). în timp ce Confec
ția aborda intilnirea cu liniștea su
fletească pe care i-o conferă po
ziția solidă și fără emoții de la 
mijlocul clasamentului (fără nici o 
posibilitate de a urca sau coborî), 
Rapidul se prezenta la startul unui 
meci decisiv în evitarea retrogra
dării. Firește, în această situație. 
.ferovLa/e'c. n-Ețu fost capabile să 
atinga niti măcar jumătate din po

tențialul obișnuit, pierzînd două 
puncte care le erau necesare la fel 
ca aerul. Partida a debutat cu 
atacuri furtunoase ale textil istelor. 
soldate în min. 6 cu un fulgerător 
3—0. Rapidistele reușesc, totuși, să 
se reculeagă pentru moment și 
egalează in min. 10 (3—3), dar
pînă la pauză vor fi din nou do
minate, ca urmare mai ales a lip
sei de decizie manifestată în atac. 
La reluare, eforturile Anei Slăni- 
șel (miraculoase resursele acestei 
jucătoare) și. pe alocuri, ale pi
votului Constanța Matei readuc 
Rapidul la un pas de egalare 
(min. 30 : 8—9), insă Confecția
„sprintează" din nou, mai puternic: 
13—8 (min. 41). Dezlănțuirea echi
pei din Grant atenuează proporțiile 
scorului final, dar nu mai poate 
echilibra situația, cu toate că ne- 
ratarea unui penalty și a unei faze 
super-clare ar fi adus echipei an
trenate de IT. Spier o remiză de

greutate. Principalele realizatoare : 
Pițigoi G și Costandaehe 6 — Con
fecția, respectiv Matei 5 și Slăni.șel 
4. Au condus foarte bine V. Pelen- 
ghian și Șt. Șerban (București).

Al. HORIA
Progresul — Mureșul Tg. Mureș 

14—5 (7—2). în cursa contratimp
pentru ocuparea locului III (pe 
care l-au atins, de altfel, după a- 
cest meci), handbalistele dc la Pro
gresul nu și-au mai permis ieri nici 
un moment de relaxare, surclasind 
formația mureșeană. Aceasta din 
urmă, cu Rozalia Șoș de nerecu
noscut. a făcut aproape figurație, 
rezervindu-și probabil. puținele 
forțe pentru meciul-chele cu Rapid, 
din etapa următoare. Cea mai efi
cientă jucătoare a ciștigătoarelor 
— Butan (3).

(Continuare in pag. 2-3)
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A lila EDIȚIE A AfjBOmiABII,

0 REUȘITĂ' ÎNTRECERE STUDENȚEASCĂ
La campionatele europene de lupte greco-romane

SPORTIVII ROMANI PUTEAU CUCERI MAI MULTE MEDALII!

de

Cca de a III-a ediție a Agro- 
nomiadei, cu participarea studen
ților (aproape 250) de la institu
tele de specialitate din București, 
Cluj-Napoca, Craiova, Iași și Timi
șoara, a însemnat o pledoarie con
vingătoare pentru activitatea spor
tivă de masă. La volei, handbal, 
atletism și fotbal, la judo ți tenis 
de masă, in toate cazurile dispu
tele au fost pasionante, punctate de 
aplauze pentru cei mai buni. Agro- 
nomiștii bucureșteni au dominat 
Întrecerile, cîștigînd finalele 
handbal (12—11 cu Craiova), fot
bal (a—0 cu Craiova), judo (D. 
Miko — 70 kg. și Ad. Mărgărit — 
63 kg) și atletism (C. Lupcscu — 
100 m., I. Samoilă — 400 m., și 
1 500 m., M. Oprea — lungime și 
4 X 400 m). Celelalte poziții frun
tașe au revenit timișorenilor (3—1 
în finala de volei, cu agronomiștii 
ieșeni, locul I la tenis de masă, 
prin D. Frank și I. Smocov și judo 
G. Lintz — 93 kg) și craiovenilor 
— Ov. Drașca, greutate.

Secvență din turneul final al echipelor de volei, ciștigat de reprezen
tanții Institutului agronomic din Timișoara Foto : Vasile BAGEAC

INTENSĂ ACTIVITATE COMPETIȚIONALĂ LA CICLISM

la 
A- 

a 
.Cursei Păcii" pen-

Rutierii români se află în plină 
activitate competițională (in cu- 
rind și pistarzii le vor urma e- 
xemplul). în timp ce seniorii iși 
disputau „Cupa Dinamo", cadcții 
participau, în Cehoslovacia, 
„Cursa Păcii" pentru tineret. 
cum, cind caravana celei de 
28-a ediții a „ 
tru seniori pornește la drum (pri
mul popas, astăzi, la Magdeburg), 
tinerii noștri alergători se află an
gajați in „Cupa orașelor", iar o- 
limpicii concurează în Berlinul oc
cidental la o Întrecere deosebit de 
utilă pentru pregătirea lor.

6 ETAPE IN 4 ZILE I
4 dintre membrii lotului olimpic

— Vastle Teodor, Mircea Ramaș- 
canu, Ion Cosma și Nicolae Savu
— însoțiți de antrenorul emerit 
Nicolae Voicu se află in Berlinul 
occidental. Ei participă la o com
petiție care programează in 4 zile 
(8—11 mai) nu mai puțin de 6 eta
pe : I — contratimp pe echipe 19 
km; II — circuit 105 km ;■ III — 
contratimp individual 30 km ; IV — 
circuit 88 km ; V — circuit 114 
km ; VI — bloc 190 km ! Deci, o 
verificare complexă intr-o compa
nie selectă. La Startul acestei com
petiții internaționale și-au anunțat 
participarea peste 100 de rutieri 
din 9 țări. Mircea Ramașcanu are

r -■

iar 
lu
ciu 
O- 
s-a

gen. 
ASO- 

dln 
Interesantă 

..Cupa meș- 
la șah și cros. Și-au

studențilorSubliniind meritele 
sportivi și ale galeriilor lor entu
ziaste, nu trecem cu vederea nici 
munca unor antrenori (M. Tătâ- 
rescu, Ol. Nodea, I. Mastaean, I. 
Avram, N. Lupu — București, P. 
Morun, Ov. Preda — Timișoara 
etc.), cu o contribuție remarcabilă 
la reușita acestei frumoase acțiuni. 
Ei au constituit pentru organizatori 
(Consiliul asociației studenților co
muniști al Institutului agronomic 
din București, președifite Sebastian 
Udrcscu) un sprijin direct, deosebit 
dc prețios. .

Onorată cu prezența conducerii 
institutului gazdă (rector — prof, 
dr. Tiberiu Mureșan, secretar al 
comitetului de partid — conf. dr. 
Gh. Florescu, decanul Facultății de 
agronomie — conf. dr. C. Pintilie, 
președintele clubului sportiv Agro
nomia București — conf. dr. Jean 
Dumitrescu), actuala ediție a Agro- 
nomiadei se înscrie ca cea mai 
reușită dintre cele organizate pină 
acum (t. st.).

ocazia să-și dovedească, din nou, 
aptitudinile la contratimp, iar lotul 
să-și îmbogățească pregătirea, să 
mai facă un pas spre atingerea 
nivelului necesar obținerii bare
mului olimpic. De altfel, toate pre
gătirile rutierilor ce-și doresc „pa
șaportul olimpic" sini efectuate cu 
gindul la realizarea unui timp in 
jurul a 2h0ll (la Balcaniada de la 
Atena) și a unui loc in primii 6 
la campionatul mondial (Belgia). 
„CURSA PĂCII" PENTRU TINERET 

între 2 și 4 mai s-a desfășurat 
la Terezin, în Cehoslovacia, o in
teresantă competiție pentru tinerii 
rutieri, denumită „Cursa Păcii". La 
întreceri au luat parte 23 de echi
pe din 11 țări (Cehoslovacia cu 13 
formații, U.R.S.S., Polonia, Unga
ria, Bulgaria. Suedia, Iugoslavia, 
Danemarca, Austria. R. F. Germa
nia și România). Echipa României 
(antrenor Dan Budișteanu) a fost 
alcătuită din Andrei Antal, Valen
tin Marin, Traian Sirbu și Alexan
dru Vlăstare. Programul întrecerii 
a cuprins 4 etape : contratimp in
dividual 10 km, circuit 50 km și 
două etape cu start în bloc de 60 
și 86 km. Cele mai bune rezultate 
obținute de rutierii noștri: locul 7 
— Traian Sirbu in etapa a Il-a și 
locul 10 — Andrei Antal în etapa 
a IlI-a. Competiția a fost cîștiga-

Chtșcădaga — Deva cu secții de 
fotbal, volei, rugby, tenis de 
cîmp. șah și popice. Pină in pre
zent au devenit membri ai aso
ciației peste 200 de tineri și 
vîrstnlcl. a JUCĂTORII DE OINĂ 
din comuna Turnu Roșu (jud. Si
biu) au primit vizita echipei 
C.F.R. Sibiu, in compania căreia 
au susținut un meci demonstra
tiv. In completarea programului 
s-au întilnit echipele fotbaliștilor 
veterani și speranțelor din loca
litate. partidă ineneiatâ cu rezul
tatul de 3—3 (1—2). • ACTUALA 
EDIȚIE A „CUPEI ELECTRI
CA" la popice a reunit 123 de 
cor.curenți ai diferitelor asociații 
din Brașov. Proba sportivilor le
gitimați a revenit echipei Hidro
mecanica cu 104 p, iar la înce
pători a învins formația C1BO 
cu 87 p. La individual au ciș’i gat 
G. Pop. (Hidromecanica) cu 35 p 
și. respectiv. I. Sztgheti (Auto
motoare) 49 p. a ALPWMDA 
„LILIACULUI ’75“ s-a desfășurat, 
In organizarea C.J.E.F.S. Timiș, 
la Cheile Nerei. S-au întrecut 40 
de sportivi din toată țara. Pe 
primele locuri : echipele Sănăta
tea București, și Politehnica Ti
mișoara. a LA MILA £3 (jud. 
Tulcea), 50 de tineri au luat star
tul într-un atractiv concurs de 
bărci pescărești. învingătorii : 
Anfisa Nicolacv șl Condrat Vast- 
liev.

corespondenți : T. Siriopol, R. 
Toma. P. Șumandan, M. Avanu, 
Gh. Briotă. I. Jipa. I. Vtad. I. 
lonescu. C. Gruia. P. Arcan. P. 
Comșa.

N. Martinescu (IV, 100 kg), R. 
dreanu (V, +100 kg), I. Dube 
(57 kg) și Șt. Rusu (68 kg), !*  * I. * *•>

• O FRUMOASA INIȚIATIVA 
a C.J.E.F.S. Galați: atragerea ele
vilor în practicarea luptelor și a 
boxului. Astfel, patru săli din 
orașul dunărean găzduiesc săp- 
tâmînal reuniuni de selecție, a 
LA PIATRA NEAMȚ s-a desfă
șurat un festival de gimnastică 
școlară. Cel mai mare punctaj au 
obtinut elevii din ansamblul Li
ceului Petru Rare? (antrenor-prof. 
Alexandrina Mancaș). • IN OR
GANIZAREA u. S. MINERUL 
MOLDOVA NOUA (jud. Caraș-Sv- 
verin) a avut loc tradiționala 
competiție dotată cu „Cu.pn pri
măverii*4 la șah și tenis de masă. 
Trofeele au revenit sportivilor 
Ilie Tuțuianu, Ia șah și Constan
tin Matei, la tenis de masă, a 
SPORTIVII DE LA TURBIN. 
DOICEȘTI (jud. Dîmbovița) și-au 
reamenajat în această primăvară 
terenurile de tenis și fotbal, ’ 
peste cîteva zile vor termina 
crările unei arene de popice 
două piste. « DIN CENTRUL 
RAȘULUI SF. GHEORGHE 
dat startul într-un reușit concurs 
de cros, la care au particip-'- 
peste 300 de tineri. Printre cei 
mai destoinici s-au numărat Race 
Csiki (Lie. nr. 2), Melinda Tciriik 
(?c. gen. nr. 2), Jeno Gabor (Lie. 
nr. 2) și Paul Deneș (Șc. 
nr. 4). a CONDUCEREA 
CI AT IEI SPORTIVE Voința 
Mâctn a inițiat o 
competiție intitulată 
teșugarului*4 1“ 7-^ _____ __ ____
disputat înt îi etatea numeroși co
operatori. a IN JUDEȚUL HU
NEDOARA a luat ființă o nouă 
asociație sportivă : Cimeatul

Petrolul n-a • reușit să dștlge me
ciul întrerupt cu I.T.B. (scor final 
3'/,—3'ț) și astfel Medicina Timișoara 
a rămas singură, pe primul loc înain
tea ultimei runde.

In reuniunea finală. Medicina a 
ciștigat la mare luptă meciul cu 
Politehnica București (4—3), reușind 
performanța de a cuceri pentru pri
ma oară titlul de campioană abso
lută (Biriescu — Drlmer 1—0 Adam 
— Stefanov 0—1, Mărășescu — Dodu 
1—0, restul remize inclusiv la mesele 
feminine). Echipa timișoreană a 
avut următoarea alcătuire : N. l!i- 
jin, ș. Ncamțu, I. Biriescu, V. Aclim, 
Gertrude Baumstark, Suzana Makai,
I. Mărășescu (junior). Rezerve : I. 
Zarcula și R. Oprișiu.

Locurile 2 șl 3 s-au decis în în- 
tilnirile Universitatea — A.S.E. și 
Olimpia - Constructorul — Petrolul.

■sa

Blaș 6 — CAROM, respectiv Speck
4, Schmidt 4, Oană 4 și Stoica 4. 
Bun arbitrajul buzoienilor It. la- 
mandi — T. Enc (Gh. GliUNZU, 
coresp.).

Dinamo 
eău 20—12 
taculos, pe 
l-a dominat de la un capăt la 
celălalt. Principalii realizatori : 
Messmer 8 și Nieoleseu 5 — Di-

De citeva zile se află în țara 
noastră selecționatele (masculină și 
feminină) de handbal ale R. P. 
Chineze. Sportivii oaspeți sînt in
vitați ai federației române de spe
cialitate, urmînd să susțină un in
tens program de pregătire, precum 
și citeva meciuri de verificare. 
Primele partide au loc astăzi 
după-amiază pe terenul Progresul, 
începind de la ora 16, cind repre
zentativa feminină a R. P. Chi
neze va intilni divizionaia A Con-

Campionatele europene de lupte 
greco-romane, desfășurate sâptă- 
mina trecută la „Friedrich Ebert- 
Haile" din Ludwigshafen, s-au în
cheiat, cum se știe, cu unele suc
cese ale sportivilor români : o me
dalie de aur (Constantin Alexan
dru — cat. 48 leg), una de argint 
(Ion Enache — cat. 82 kg). Alți 
patru sportivi s-au clasat intre pri
mii șase Ia categoriile respective : 
N. Martinescu (IV. 100 kg), R,. Co- 
dreanu (V, +100 kg), I. Duhcă 
(57 kg) și Șt. Rusu (68 kg), lAul 
VI. Neîndoios, asemenea rezultate, 
obținute în contextul noilor și di
ficilelor prevederi ale regulamen
tului internațional — aplicate a- 
cum pentru prima dată la C. E. — 
pot fi considerate mulțumitoare. 
Trebuie subliniat, în mod deosebit, 
prestigiosul succes repurtat de C. 
Alexandru care a reușit să-și păs
treze titlul cucerit anul trecut — 
singurul dintre toți foștii campioni 
prezenți la confruntările de la 
Ludwigshafen care și-a reeditat 
performanța. Intr-o manieră im
presionantă, el a învins cinci ad
versari înainte de limită și numai 
pe unul dintre ei la puncte. Cu un 
astfel de bilanț nu se poate lăuda 
nici un 
diții.

Peste 
Enache, 
să stea 
ceptindu-. ------- .
ci, nici unui dintre ceilalți patru 
adversari ce i-au fost opuși.

La precedentele ediții ale, între
cerilor continentale de lupte gre
co-romane sportivii noștri au obți
nut însă un număr mai mare de 
medalii. Este firesc, deci, ca acum, 
la „ora bilanțului”, să oferim ci
teva explicații cu care, însă, în 
nici un caz, nu vrem să justificăm 
comportarea sub posibilități a 
unora dintre luptătorii români. 
Noile prevederi ale regulamentu
lui de concurs au făcut — fără 

alt campion al acesteț e- 

așteptări a luptat și Ton 
în fața căruia n-au reușit 
pină la gongul final, ex- 

i-l pe câștigătorul categori-

V. Vasiuurmat de

tă de echipa Uniunii Sovietice. Re
prezentativa Romanici s-a clasat pe 
locul V. Socotim meritorie perfor- 
mnața realizată de tinerii noștri 
alergători.

• La Ploiești s-a disputat prima 
etapă a ediției pe acest an a „Cu
pei orașelor" la ciclism pentru ju
niori. Corespondentul nostru Ion 
Tănăsescu ne-a comunicat rezulta
tele finale. La juniori mici primul 
loc a fost cucerit de Ion Vintilă 
(Ploiești), _ _ 
(Brăila) și A. Gutue (București), 
iar la juniori mari locul I a reve
nit lui I. Totora (București), Îna
intea colegilor săi de echipă I. Du
mitru și Tr. Sirbu.

• Deschiderea oficială a sezonu
lui de pistă va avea loc simbătă 
pe velodromul Dinamo din Capi
tală. Competiția este organizată de 
Școala sportivă nr. 1 și cuprinde 
probe pentru seniori (400 m cu 
start de pe loc, viteză și cursă cu 
adițiune de puncte) și juniori (200 
m cu start lansat, viteză și cursă 
cu adițiune de puncte!.

MECIURI FEMININE DE VOLEI ÎN DIVIZIA A
La Sibiu s-a 

nultimei etape
disputat <ieri>y-u) pe- 

________  __ ... a Diviziei A de volei, 
iar la București restanța de dumi
nica trecută (ambele feminine).

C.S.M. SIBIU — I.E.F.S. BUCU
REȘTI 3—2 (14. —12, —12, 10, 12).
Derby-ui fruntașelor grupei a Il-a a 
durat nu mai puțin de două ore șl 
25 de minute ! Intilnirea s-a caracte
rizat printr-un echilibru constant, 
victoria la limită a gazdelor fiind 
decisă, in finalurile ultimelor seturi, 
de experiența mai mare a unor ju
cătoare sibiene ; Margareta Vasiu, 
Heidrun Schunn. Marcela Pripiș. De 
la oaspete s-au remarcat Doina Bote-

DIVIZIA A DE HANDBAL
(Urmare din pag 1)

Voința Odorhei — „U“ Iași 17—11 
(7—4). Joc frumos, dominat cate
goric de formația gazdă care, ca 
și oaspetele, luptă pentru evita
rea zonei periculoase a clasamen
tului. Principalele realizatoare : 
Mikloș 6 și Teglaș 5 — Voința, 
respectiv Slamatin 4, Brezaie 2 și 
Cojocărița 2. Au condus bucu- 
reștenii Gh. Neuciu și C. Con
stantin. (A. riALOGA, coresp.).

Sparta Mediaș — Constructorul 
Timișoara 9—14 (4—10). Oaspetele 
au început partida în trombă, do- 
minînd prima repriză a întîlni- 
iii și asigurîndu-și un avantaj con
fortabil. După pauză, insistența e- 
chipei gazdă nu a putut 
cit să reducă handicapul. 
NOVEANU, coresp.).

MASCULIN
C.S.U. Galați — „U" 

17—13 (11—5). îmboldiți de spectrul 
retrogradării, studenții gălățeni au 
jucat atent și decis, obținînd o vic
torie prețioasă la capătul unei par
tide interesante și spectaculoase.

face de-
(V. Rîș-

București

Constantin Alexandru, cu un exceptional salt, l-a fixat 
Sereș (Ungaria), in meciul 
consemnlnd inevitabilul tuș

pnn- 
s-au

care le primise ad- 
Dar, campionul nos- 

aplice aceeași tactică, 
fi adus cu siguranță 
aventurat in inccr-

nici o exagerare — ravagii 
tre competitorii care nu 
pregătit cu maximă exigență la 
toate capitolele. Dar cu toată difi
cultatea noilor prevederi ale re
gulamentului, apreciem că cel pu
țin încă doi luptători români pu
teau — și trebuiau — să obțină 
medalii. Dar, N. Martinescu, după 
ce a reușit să intre in semifinale, 
Intrecîrid, printre alții, pa valoro
șii luptători- A. Skrydlevzski (Po
lonia) și T. Hem (Norvegia), pe 
care i-a învins înainte de limită, 
a fost dc nerecunoscut în partida 
semifinală cu tinărul J. Farkaș 
(Ungaria) ! în min. 1,11 Martinescu 
conducea cu 2—0 în urma avertis
mentelor pe 
versarul său. 
tru în Ioc să 
ceea ce i-ar 
victoria, s-a 
carea unor procedee tehnice insu
ficient 
fiecare 
izat, a 
mente, 
cunde, 
treilea, 
Martinescu a pierdut- 
bronz și șansa ce i s-ar fi oferit 
de a lupta cu Fr. Albrecht (R.D.G.), 
medaliat cu argint, pe care, in 
multe alte meciuri, semigreul ro
mân l-a învins clar. La medalia de 
aur el nu putea aspira, deoarece 
pierduse partida

pregătite, fiind aproape de 
dată contrat, iar apoi, epu- 
primit și ci două avertis- 
Cind mai erau doar 7 se- 
arbitrii i l-au dat pe al 
fiind descalificat. Astfel, 

jierdut-*  medalia de

cu puternicul lup-

TURNEUL FINAL
acestei săptămtni 

simbătă și duminică)
La sfirșitul

(vineri, simbătă și duminică) se 
dispută turneele individuale din 
cadrul Diviziei de lupte libere. La 
TIMIȘOARA, se intilnesc forma
țiile din seria I : A.S.A. Brașov, 
C.F.R. Timișoara, Dinamo Brașov, 
U. M. Timișoara, Vulturii Textila 
Lugoj, C.S.M. Cluj-Napocâ, C. S. 
Satu Mare, Constructorul Hune
doara și Rapid Arad. La TG. MU
REȘ sint programate întrecerile 
seriei a Il-a : C. S. Tîrgoviște, 
A.S.A. Oradea, C.S.M. Craiova, 
Progresul București, Steagul roșu 
Brașov, Lemnarul Odorhei, Mure
șul Tg. Mureș, C. S. Onești, Oltul 
Sf. Gheorghe. Componenții echipe
lor din seria a III-a se vor intre-

IONKSCU-Rus. (1.
zan și Eva Klein. Arbitraj slab : O. 
Manițiu — I. — 
coresp. jud.)

3—0 (5, 9, 7). 
tehnică, cu

minute de

MEDICINA — SPARTAC 
Joc de modestă factură 
greșeli de ambele părți, revenit me
dicinistelor după 61) de ' '
joc. De menționat că învingătoarele 
au jucat fără Cristina Băltărețu, sus
pendata ne două etape pentru atitu
dine nesportivă avută in partida eu 
C.S.U. Galați. Neciștigind nici un joc 
în actualul campionat. Spartac 
reveni în Diviz.ia B. Arbitri : 
Volcu și N. Beciu. (N. M.)

va 
V.

realizatori : Matei 4 și
— C.S.U. Galați, respec-

Principalii 
Văduva 4 . . .
tiv Baican 5. Au condus bine_ p'.o- 
ieștenii V. Erhan și D. Purică, (T. 
-S1RIOPOL — coresp. județean).

Steaua — Poli Timișoara 22—17 
(12—7). Echipa campioană a fă
cut din nou o demonstrație de vir
tuozitate ! Partida a plăcut mult, 
fiind „curată", fără faulturi inu
tile și eliminări, cu multe combi
nații de efect. Cristian Gațu și-a 
trecut la activ cel de-al patrulea 
gol al carierei sale înscris din... 
corner ! în încheiere o mențiune 
și pentru sportivitatea echipei oas- 
pe, care a contribuit in bună mă
sură la reușita întilnirii. Principa
lii realizatori : Kicsid 7, Birtalan 3, 
Tudosie 3 și Capră 3 — Steaua, 
respectiv Folker 7, Gunesch 3, Fe- 
her 3. Au condus Gh. Lungu și 
R. Antohi (Brașov). C. A.

CAROM Gh. Gheorghiu-Dej — 
Independența Sibiu 21—18 (14—12). 
Acest veritabil derby al... retro
gradării a oferit o încleștare a- 
prigă, bărbătească. A ciștigat e- 
chipa gazdă, datorită mai ales lu
cidității și insistenței in atac. 
Principalii realizatori ; Badea 7 și

Ferenc 
arbitrii 

AYDIN

pe 
final, direct cu umerii pe saltea, 
(min. 4,32) Foto : EROL

tător sovietic N. Bolboșin, 
nul categoriei. Un alt sportiv ro
mân care a ratat cucerirea unei 
medalii (putea fi chiar de aur I) 
a fost R. Codrcanu. Dar Codreanu. 
după ce a obținut două victorii 
prețioase, fiind întrecut doar de 
AI. Kolcinski (U.R.S.S.), a lost to
tal neatent în partida semifinală 
cu N. Ilinev (Bulgaria) și în se
cunda a 27-a, in urma unui tur de 
cap, n-a mai putut evita tușul. în 
cazul unui rezultat favorabil, el 
avea asigurată medalia de argint, 
urmind să-și încerce șansele (neîn
chipuit de mari), în partida cu J. 
Roznyai (Ungaria), cîștigătorul 
centurii, deși acesta fusese învins, 
prin descalificare, in finala cu 
Kolcinski !

Rezultate mai bune puteau înre
gistra și ceilalți luptători români. 
Le așteptam, îndeosebi, de la I. 
Păun și I. Dulică, victorioși în 
fața unor adversari valoroși, ca 
V. Damianov (Bulgaria) și J. 
Doncsecz (Ungaria), dar depășiți 
de luptători pe care i-au învins 
cu alte prilejuri : K. Lipien (Po
lonia) și, respectiv, V. Drechsel 
(R.D.G.). Cei doi tineri detjutanți, 
Șt. Rusu (cat. 63 kg) și Gh. Cio- 
botaru (cat. 74 kg), au înregistrat 
unele rezultate mulțumitoare, și 
credem că și-au ciștigat locul in 
lotul pentru J. O. ’76.

campio-

Costin CHIRIAC

Al DIVIZIEI A LA „LIDERE'

Frumoasi 
deamnă și 
fes iu ne a 
îndepărteze 
prin orgoli 
terpreteze 
îndrăznesc 
public, sud 
de a fi izb 
zultate excj 
ultima durn 
mă fălesc, I 
nu ascunefl 
mai degraj 
dar prea I 
ridicai în j 
sticuri perl 
o dotă, sd 
și eu cu I 
fraților ani 
nova... Ml 
iat" dragei 
de „Poli"l 
ra : oricii 
A.S.A. — I 
pa re că I 
dreptatr I

- I 
bună ecl 
provincie I 
să dau nl 
Așa-i cînl 
cap in «■

N-aș fii 
triumful rl 
nu s-ar I

I 
mindru. ll 
clusesr a B 
fotbal, oH 
rului de ■ 
lui n--.‘.nB 
fcăciți cil 
t: fia vi cil 
din Norvl 
meni de I 
cui lui, B 

.. I 
col 

pani pel 
să < red ■ 
doi I I 

a B 
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Nadia (I 
■ ' I
car o
— iată K

ce la PLOIEȘTI : C.S.M. Iași, Pe
trolul Ploiești, Steaua, I.C.H. Hi
drotehnica Constanța, Dunărea Ga
lați, Progresul Brăila, Rapid Bucu
rești, Montorul Pitești și Nicolina 
Iași.

Sala sporturilor din PITEȘTI, 
găzduiește, incepînd de azi, timp 
de trei zile, finalele campionatelor 
republicane de lupte greco-roma- 
ne rezervate juniorilor.

uWWWWWWWWI

CALIF!
De astăz 

de sport « 
găzduiește! 
in câmpiei 
baschet, Ia 
toarcle sen 
mc : l’olifl

MEDICINA TIMIȘOARA

CAMPIOANE
Prima a 4 
echilibrata 
versltății. I 
pia-Conslrd 
șit, la ad 
cînd la I 
I.T.B. — | 
decisiv pil 
rii, C.S.M. 
Iași, scord 
rea primii! 
roftel) tul 
cazul unei] 
pa de lol

Clasamcl 
SOAR A 11 
partidă), 1 
oiimpia-cl 
I.T.B. 14 I 
6. Politeha 
(23). 8. m| 
meci ncll

Brașov — Știința Ba- 
(8—6). Joc rapid, spcc- 
care echipa brașoveană

namo, ros 
Au condu 
nescu și 
coresp. j

„U“ Cr 
15—22 (6-1 
mare în 
o victori 
Studențiil 
nou sub I 
greșeli. | 
Avram (j| 
Napoca, | 
Cornea I
It. Fleigq 
POVIC1, I

OASPEȚI DE PESTE
lecția, d 
chipa mJ 
iui Dina

în oai 
periențăi 
nostru, a 
Capitală 
Vicha, a 
tative îj 
slovace, 
campioni 
mente d



COPIILOR
Iă în

con
jor să 
a tu lui 
>e in
el că 
os, in 
m-anță 
12 re
nt, in 
il. Nu 
pene, 
incurs 
eu — 
1 fost 
irono- 
rmite,

și noi sintem asemenea îndră
gostiți ai sportuiui care visăm 
ca sub cerul albastru să nu mai 
existe nici o inechitate in înflo
rirea sporturilor. Dar aici cred 
că mai există o minune, nu nu
mai aceasta, a „Cenușăresii" 
(cum este gimnastica în conști
ința noastră de microbiști) iz- 
bîndind la marele bal, întune- 
cînd cu botforii 
chiar a

Minunea cea mare 
ceastă frumusețe vine 
ceea ce numim cu toții 
pil. După 
oară cînd

I
I

în vederea meciului Danemarca

*

tw
iurat 
jara. 
bate

ei slrălucirea 
unei „ghete de aur", 

e că a- 
de la 

i, un co- 
știința mea, e prima 
un copil dă spartului 

nostru o aseme
nea dimensiune, 
înscriindu-ne în a- 

a per- 
extra- 

care azi 
sea- 

g ran ițele 
dintre se- 
juniori 

De 
zicea că a 
buzele co

La ce adevăr, 
nou orizont în 

1 misterelor sportive

I
I
I

România

din cadrul campionatului european de tineret

REPREZENTATIVA NOASTRA
A SOSIT LA COPENHAGA

RECOMANDAȚI 80, 
REȚINUȚI NICI UNUL!
Slaba producție calitativa a centrelor de juniori

din Capitală continuă să dea de gindit

rit în 
ică el 
n alt 

p! de 
p a- 
" 'a 
n i ca
lic ru- 

mai 
k ul- 
l m i te 
Ivești 
la !o- 
l„sînt 
I aur. 
I de
li la ce 
I noi 
fc a- 
|s în 
l că 
lână 
I mă
lin a 
li: :■ 
I

cea lume 
formanțelor 
ordinare 
nu mai țin 
ma de 
vetuste 
niori, 
puștani, 
filozoful 

devărul vine de pe 
piiior. La ce adevăr, spre 
ce nou orizont în price
perea misterelor sportive ne 
duc aceste Nadii și Aline care 
„bruiază" fără jenă meciurile 
cumplite dintre oamenii mari ai 
Galațiului și ai Rîmnicului ? 
Vom trebui, oricum, să ne ui
tăm altfel la copii. Să le po
vestim alte basme, alte năzdră
vănii, „a vorbi la ora copiilor" 
nu mai poate însemna ce a în
semnat o viață întreagă. Ei sînt 
cel puțin la fel de serioși ca 
serioasele noastre
„ce facem cu linia de mijloc, 
duminică „cine crezi că re
trogradează ?", la care eu unul 
răspund „nu știu", și mă gîn- 
desc la cursa aceea fantastică 
de la Liverpool cu cinci cai 
de călăreți „în cap", cu 
frinți, cu marele Red Rum 
vroia să cîștige a treia 
premiul 
pe care 
timental, 
Nadiei.

Șl 
mult

întrebă ri

fâră 
cai 

care 
oa râ 
draginfernal — câluț

i l-aș dărui, în vis, sen- 
idilic, ca între copii,

BELPHEGOR

U DIVIZIA A LA BASCHET
sala 

brghe 
Acare 

de 
tigâ- 
anu- 
I E-

Ficni, C.S.U. Brașov,lectrica
A. S. Armata București la băieți, 
Voința Brașov, Sănătatea Satu 
Mare, Sănătatea Ploiești și Pro
gresul București la fete. Echipele 
clasate pe primele două locuri vor 
juca, din toamnă, în Divizia A.

sasawwer?

MCA BUCUREȘTI,

LA ȘAH
tarte 
XJni- 
®lim- 
sfîr- 
ntre- 
f-1%. 
eciul 
a dă- 
ici na 
voa- 
Do-

li în 
Iscă-

(30%) — un
10. Vulcan 4

Al doilea titlu a revenit bănățenilor, 
in întrecerea feminină :

1. MEDICINA TIMIȘOARA (Ger
trude Bauinstarck, Suzana Makai) 13 

~~ "' 3. Olimpia-
Universitatea

Petrolul 7'/i, 7- 
8. A.S.E. 7, 9. Fo
lii — '

meci peterminat 
(24).

ptinețe, 2. _ 
Constructorul 
»'/2, 5. C.S.M. 
Medicina lași 1 
litehnica, 7, 10.

Politehnica ) 
miarea 
miasculin, deși 
ayînd, practic, 
aflat în 
fqrmatia :

I
I
I
I
I
I

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

B 3.
Io-
IA,

Î.T.B. 11%. 
11%. 4.
_9, 6.
. Vulcan 61/2-

București a furnizat 
surpriză de a cuceri titlul 

a aliniat o echipă 
un singur jucător 

activitate constantă. Iată 
___ A. Urzică, E. Nacht, D. 

Dfimer, P. Ștefanov, P. Dodu. Re
zervă : M. Ștefăncscu.

iClasamentul : 1. POLITEHNICA 2G‘/2 
puncte, 2. Universitatea 25%. 3. Pe
trolul 24, 4. Olimpia-Constructorul
22V2. Locurile următoare se vor de
cide după terminarea meciului C.S.M. 
— Medicina Iași. (La egalitate de 
puncte contează rezultatul direct).

I
I 
I
I
I
I

oca 
mai 
izat 
lită.
din 
iile 
Iri :
uj- 

și 
l-im

c-

IX- 
lui
In 
firi
n- 
o- 

ILn 
la

COPENHAGA, 8 (prin telefon). 
Plecată joi la ora 8, de pe aeroportul 
Otopeni, echipa reprezentativă de 
tineret a țării noastre a ajuns la 
Copenhaga după 3 ore de zbor, 
întrerupte de o escală la Berlin. 
Zborul a fost liniștit, călătoria plă
cută. După incă opt minute de 
parcurs cu autobuzul, 
tru s-a oprit la hotelul 
trotter", 
unde este găzduit. El se găsește 
intr-o zonă liniștită a orașului, a- 
proape de plajă, incit se simte bri- 

Mârii Nordului. Vremea este

lotul nos- 
„Globe- 

din capitala Danemarcei,

za

în echipa Holbaek activează 
dintre probabilii adversari ai 
chipci noastre, în întîlnirea 
«îmbăta (e vorba de Niels și 
Ian). lXipă finele , acestui

doi 
e- 
de 

Ai
med, 

băieții noștri vor rămine în incin
ta stadionului pentru a efectua un 
antrenament cu durata dc o oră. 
Antrenorii Drăgușin și Nunn ciller 
ne-au comunicat că este prematur 
să se pronunțe asupra formației, 
cu atit mai mult cu cit după ac
cidentarea lui Lucuță, titularul 
postului de fundaș stingă se află 
sub un semn de întrebare, el ur-

Lotul nostru de tineret (23 ani), 
reprezentativa Danemarcei, in

însorită, călduță. La ora transmi
siei, lotul nostru s-a deplasat la 
stadionul „Central* 4 pentru a vi
ziona întîlnirea dintre echipele 
Vejle și Holbaek. la sfîrșitul că
reia va fi cunoscută ciștigătoarea 
„Cupei Danemarcei**.  Vizionarea 
este cu atît mai interesantă, cu cit

ACTUALITĂȚI
• AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 

RAPID BUCUREȘTI, FE STADIO
NUL GIULEȘT1. In urma acordului 
Intervenit între cele două cluburi, 
partida Autobuzul București — Rapid 
București, thn campionatul Diviziei 
B — seria a II-a, etapa a XXVi-a. se 
va disputa miercuri 14 mai pe sta
dionul Ciulești, de ■ la .ora 17.

» IN ATENȚIA COMEărOMDENȚt- 
lor NOȘTRI. Corespondenții zjaiu- 
liii nostru din orașele în care se 
dispută smibătă dună amiază partide 
din campionatul Divizie’ _ . .
sint rugați 
respective 
ora 11.3».

a C. S. 
N1CA IAȘI 
și de bun 
llsfăcut pe 
mi.rcat : 
localnici,
• ENERGIA 

GH1U-DEJ — F. C. GALAȚI 1—2 
fi—iy. Joe Inimos. Au marcat Mum 
(mini 16), respectiv Dumitriu HI 
(min. 65) și I. Ionică (min. 71). In 
min. 79, Roșea (Energia) a ratat un 
penalty (Gh. GltUNZU — coreșp.j.
“a RAPID — SPORTUL STUDEN

ȚESC 3—1 (2—1). ieri pe stadionul 
„Voința” în cadrul „Cupei 9 Mai", 
Rapid a întîlnit pc Sportul Studen
țesc. invingînd-o cu 3—1 (2—1). Au
torii golurilor : Ncagu (2), Bișniță și 
respectiv, Tănascscu.

*i B la fotbal 
să transmită rezultatele 

duminică incepind dc la

BOTOȘANI — POLITEII- 
1—1 (1—0). Joc echilibrat 
nivel tehnic care l-a sa- 
cei 6000 de spectatori. Au 

Macovei (rain. 1), pentru 
respectiv Castea (mill. 55).

GHEOBGUE GHEOR- 
GALATI

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMAI AZI Șl MÎINE MAI PUTET1 

PROCURA BILETE
PENTRU TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES 
DIN 11 MAI 1975

Această tragere vă oferă 
risme excursii peste hotare

Variantele de 15 lei vă dau___
de a participa la toate extragerile.

Tragerea Loto de astăzi va 
loc la București în sala 
Finanțe Bănci —
2, cu începere 
gratuită.

UN INEDIT 
SPORT se va 
mai a.c. Alte __ ______
Loto-Pionosport.
ClȘTIGURILE TRAGERII SPECIALE 

LOTO DIN 29 APRILIE 1975
ClȘTIGURI OBIȘNUITE 

GEREA I : ~ 
10% a 20.000 
lei ; cat. 3 : 
18,80 a 2.347 
lei ; cat. 6 : 
CATEGORIA 
GEREA a H-a : Categoria A : 1 
riantă 10% a 50.000 lei ; eat. B: 
a 13.586 lei : cat. C : 7.15 a 5.416 
cat. D : 10,23 a 3.773 lei : cat. 
82.15 a 47) lei : cat. F : i")«o a 
lei;

autotu- 
și bani.
dreptul

avea 
Ciubuiul 

din str„ Doamnei nr. 
de la ora 18. Intrarea

CONCURS PRONO- 
organiza miercuri 14 

amănunte în agențiile

EXTRA-
Categoria 1 : 1 variantă 
lei ; cat. 2 : 1.65 a 26.737 
10.25 a 4.304 lei ; cat. 4: 
lei : cat. 5 : 72,25 a 611 

105,90 a 417 lei. REPORT
1 : 691.029 lei. EXTRA- 

va-
2,85 
lei: 
E : 
203 

cat. X; 1.539,20 a loo lei; RE-

PORT CATEGORIA A : 333.923 lei. 
Câștigurile de 50.000 lei jucate pe va
riante 10% au revenit particlpantlloc: 
categoria 1 : SINK EUGEN din Pe
troșani — Hunedoara ; categoria A : 
VISENCIU GHEORGHE din Pitești.

ClȘTIGURI SUPLIMENTARE : Ca
tegoria O : 2.10 a 25.000 lei sau la 
alegere o excursie în Spania si di
ferența in numerar : cat. H: 4.95 a 
5.000 lei sau la alegere o excursie de 
două locuri în Ungaria sau o excursie 
de un loc în Cehoslovacia și dife
rența in numeral’ ; cat. I : 29,95 a 3.000 
lei sau la alegere o excursie în Un
garia și diferența în numerar ; eat. 
J : 39,30 variante a 1.090 lei ; cat. K: 
38,70 variante a 500 lei ; cat. L: 22.05 
a 200 lei ;

ClȘTIGURI SPECIALE: 
M : 1 ■ ------
Dacia 
25% a 
a 5.370 
sau la 
locuri în Ungaria sau o excursie de 
un loc în Cehoslovacia și diferența 
în numerar ; cat. P : 26,20 a 3.000 lei 
sau la alegere o 
și diferența în

Categoria 
variantă 100% un autoturisnr 
1300 ; cat. N : una variantă 
13.425 lei și 12 variante 10% 
iei ; cat. O : 10.75 a 6.00» lei 
alegere o excursie de două

excursie în Ungaria 
91 in numerar ; cat. R :
45,20 variante a 1.000 lei ; cat. S : 
128.55 a 000 lei ; cat. T : 230,85 a 300 
lei: cat. u : no te a 200 lei ; cat. V:

care intilnește miine, la Holbaek, 
cadrul Campionatului european

Foto : D. NEAGU

mind să fie ales dintre L. Mihai, 
Grigoraș și I. Marin. In sinul e- 
chipei, o atmosferă bună. Beldea- 
nu și Troi care au mai fost aici, 
cunoscători ai caracteristicilor fot
balului danez, declară că cea mai 
bună apărare va trebuțe să fie a- 
tacul, iar Mulțcscu auzind de de
clarația 
tineret 
Troeisen 
cese în 
fiind și 
angrenată în finala Cupei), 
mite tuturor marcarea unui gol.

Meciul 
zeatative 
la ora 16, 
reștiului), 
tuat la aproximativ 70 
penhaga. Sint așteptați 
că și arbitrii întilnirii, 
(la centru), Herpoel 
toți trei din Belgia. La Holbaek, 
in aceste clipe se află și prima e- 
chipă a Danemarcei in așteptarea 
decolării spre București. Cit des
pre echipa de tineret, a gazdelor, 
ea se vu întruni vineri dimineață. 
Deocamdată nu se face nici o an
ticipare despre componenta ei.

antrenorului echipei de 
a Danemarcei, Tommy 
(„Scontez pe două suc- 
aceasta saptumînă el 

antrenorul echipei Vejle, 
pro-

dintre cele două repre- 
se va disputa simbătă 
01a locală (17, ora Bucu- 
în orașul Holbaek, si- 

km de Co
să soseas- 
Jan Peters 
și Ponnet,

Mircea M. IONESCU

MARGINALII
LA DIVIZIA B

Cristian, Bărbulescu, Popa, Zahiu, 
Toader. Ene, Btsoc, Leac, Cămătaru, 
Cimpeahu H, ChiSaru, Nemteanu, Lu- 
pău - Jatăi hulele jucătorilor care 
au ieprezenȚ^t?%uloril^ țării în dubla 
confrui&cte • i spîecționata U.R.S.S. 
din cqți^|: ^ptiTijinoriilor Turneului 
U.E.F.A< Kiel unul dintre acești 13 
jucătoridin BUcurești I? Din- 
tr-un oraș; : ciu titei echipe divizionare 
A, cu alte cinci aciivind in eșalonul 
secund, . cu 11 îrv Divizia. C (aproape 
o serie conținumd pe filieră,
cu 12 fipiniTații în campionatul repu
blican dc juniori J Dintr-un oraș cu 
opt învățare a fotbalului,
cu Uîi lkciW tfei școli sportive in 
care «xistâ cîa&o de specialitate. Nici 
un jucător bucureștear» în reprezen
tativa de / juniorii țării din primul 
nostru centru fotbalistic, din orașul 
in c<jifle,l,fiumaijyi pepinierele finan- 
țate de EAjF. J^int angajați nu tnai 
pyțih de\3tt antrehori ; antienori ptâ- 
tițL' aAlîme/pbeh4rU> ’depistarea și in- 
struirea CjOmtpunttUOare a unor ele- 
meniin de valoia.'d. 'i.ii-.i. '

La S'.equ'a:, șk« jȘteauq ,,23 August" 
există 1.0 astfel dș qntrenori, la 
Sportul studențesc — ,6„ Iq Rapid — 5, 
la Progresii! — ’4.' la Dindt*no  — 3, la 
T.M.B, - 2. 'TRElfaE deci din toți 
antrenorii on^jaii în >centrele de 
copii și junind alțe țării ! Sigur, fie
care, dintre .| acești • .antrenori poate 
aduce,,'^rqpt . ^țgurtienl împotriva... e-

videnței de mai sus 
unei selecții liquroase 
care răspund de destinele 
naționale de juniori. O astfel de 
opinie nu are insă un suport solid 
din mai multe motive, dintre care ne 
mulțumim 
in fiecare 
București, 
MAN D AȚ| 
Un astfel 
această . _r _______
Au fost prezenți coi mai vțjrpați teh 
nicieni, care dc ani de zile se ocupă 
de creșterea copiilor juniorilo..
Rezultatul se!ec*lci  din cedrul promo
ției U E.F.A. '76 ? Din CO de jucă
tori „examinați*,  nici xiniii- nu a re
ținut in mod atenția ! Fap
tul i-a inspirat opțqGnoruUii. Gh. Băr- 
bulcscu (T.M.B.) o repjica pe cît de 
spontană pe atît ’.de', sernnîficâtivo 
„Și anul acesta edțlpd'd# ftinior» va 
fi formată tot dUb.'.J Prbfi’incie

Credeam că absența jucâtorilo- 
bucureșteni din echip«r- UJÎ.F.A. *75  
se datorează unei simple <a>|iiunctyr;. 
lată, însă, că este vorba de mult 
mai mult, de o realitate deloc... pa
sageră, cu destule implicații, care, 
trebuie să dea serios de qîndit. S« 
nu numai celor 30 de antrenori, din 
cele 8 centre de copii și juniori ale 
orașului I

nesfecluo.eo 
de către cel 

echipei 
îtfel

să omiptim until sinqu«- : 
an se organizează, in 

trialuri cu jucători RECO- 
chku de centre ?i școli, 
de trial a avut loc și in 

sâptârr.inâ, miercuri și ieri.

L DUMtTRKCU
I

TTT

Pe lentele jocului ELEMENTE IMPORTANTE
PENTRU PARTIDELE PE TEREN PROPRIU
în ifotbaltil- actual își găsește tot 

mai nlult loc îdeea potrivit căreia 
așa-numîtul avantaj al terenului — 
altă dată decisiv chiar și in con
dițiile unui raport dc forțe infe
rior gazdelor — a devenit un ele
ment de conjunctură cu o pondere 
în continuă scădere. Mai mult 
chiar, se’ ijoq.te .^’pune că a juca 
astăzi pc (eren propriu este une
ori mai dificil decit a evolua în 
deplasare, că jocul în perspectiva 
de a fi susținut acasă pune de 
multe ori probleme mai complexe 
și njai 'greu d'<? rezolvat decit a- 
tunci. cînd iți propui să încurci 
doar socotelile adversarului și să 
„ciupești**  un punct de afară.

Așa s-a întîmplat, de pildă, re- 
ferindu-ne ceea ce ne-a oferit 
returul aecșțth, campionat, în în- 
tilniri ca ,.Q<aiați — Chimia,
Steagul roșu —’..Politehnica Iași, 
Olimpia-Steagul roșu, C.F.R. — 
Sportul •■stiîdehțbsc, Steaua — Stea
gul — Chimia, Uni
versitatea Cluj-Napoca — Politeh
nica Iași,. Universitatea Craiova — 
Jiul otț. Considerații asemănătoare 
s-ar ;ppP.\T face și pe marginea 
unor'iiitilniri $lternaționale cum ar 
fi, să zicem’ Spania — Scoția, 
Scoția. ;—,) Spania și. Spania — Ro
mânia. limitindu-ne, evident, nu
mai la câmpie din aria activității 
compefiponale’ a echipei noastre 
reprezentative.

Cum se explică asemenea mu
tații. intervenite treptat în rapor
turile djntre gazde și oaspeți, al 
căror efdt*t.  ajunge, pe alocuri, pînă 
acolo înejt terenul propriu se poa
te transforma dintr-un avantaj po
tențial în dezavantaj ? In primul 
rînd, ,-prin . redimensionarea canti
tativă și calitativă a procesului de 
instruire, în general. Dar, a avea 
probleme mai grele in meciurile 
susținute acasă nu este doar ur
inarea faptului că jucătorii for-

mației in ch j lasarc au o foarte 
bună pregătire fizică, fiind capa
bili de un angajament total pe 
întreaga durată a partidei. Ade
văratele dificultăți in această pri
vință sini generate de ansamblul 
măsurilor de ordin tactic adoptate 
de adversar, cgăț.*,  dfic la aglome
rarea spațiului din zona porții, lă 
aplicarea marcajului 'strict, — une
ori dublat — al atiicantilor, la c- 
xagerata temporizare a jocului sau 
la folosirea onor mijloace de an- 
tijoc. Acestor explicații de ordin 
tactic va trebui să adăugăm și 
insuficiențele pe plan psihic ale 
echipelor-gnzxlă, care manifestă de 
regulă multă nerăbdare in rezol
varea acțiunilor de atac, grabă de 
a înscrie fără o prealabilă pregă
tire a finalizării, de unde și frec
vența mare a ratărilor, creșterea 
tensiunii nervoase și, în final, a- 
saltul disperat pentru, a forța vic
toria. >,... )->

Soluția ? Pentru că sintem foarte 
aproape*  ilc o importanță confrun
tare internațională pe teren pro
priu, meciul cu Danemarca, aten
ția noastră se îndreaptă exclusiv 
asupra ceea ce nu trebuie uitat 
nici un moment în tot timpul celor 
90 de minute ale acestei iutîlniri. 
Ne gindim printre altele la .: o ra
țională dozare a efortului, evita
rea supraaglomerării In zona dc a- 
părarc adversă ; construirea unor 
acțiuni ofensive cit mal variate, 
in caic încadrarea ataeanțitor in 
linia a doua sau a fundașilor să 
constituie realnutntc un element (le 
surpriză și un factor dc potențare 
a eficacității ; o necesară pruden
ță in apărare ; menținerea unei 
atmosfere de calm și încredere — 
Ia care și publicul își poate aduce 
o importantă contribuție — con
diție de bază a reușitei și victo
riei.

să adăugării și

Mihai IONESCU

DE LA RAPID ARAD LA DINAMO SLATINA
în Divizia B, duminica trecută 

s-a consumat etapa nr. 25. S-ar 
putea spune că echipele pregătesc 
finalul dc sezon, care se anunță 
deosebit de fierbinte. Cînd spunem 
aceasta, avem în Vedere „marea 
bătălie" pentru evitarăți retrogra
dării, cursă in care, deocamdată, 
sint angrenate multe formații (mai 
mult de jumătate dintre competi
toare). Spre exemplu, în seria I, 
de Ia locul 8 pină la dona retro
gradării este o diferență de 3 
puncte, în seria a Ii-a, echipa de 
pe locul 10 are un avans de nu
mai 2 puncte, în timp ce in seria 
a IlI-a, ocupanta locului 10 are 
tot 3 puncte avans față dc cea de 
pe poziția a 15-a. Așadar, nici mai 
mult nici mai puțin decit 29 
formații privesc eu îngrijorare fi
nalul competiției. Dar, parcă —■ 
mai sînt și altele care se tem de 
surprize !

In ceea ce privește «poziția lide
rilor — S. C. Bacău, Rapid Bucu
rești și F. C. Bihor —. aceasta a 
rămas la fel de trainică, chiar dacă 
feroviarii bucureșteni au cîștigat 
neașteptat de greu întîlnirea cu 
Flacăra Moreni, datorită unor ca
rențe mai vechi, semnalizate la 
timpul lor. Reține atenția compor
tarea dc... metronom a F. C. Bi
horului, realizatoarea și dc astă- 
dată, în deplasare, a unui rezultat 
bun (0—0 cu U. M. Timișoara).

Dar. in etapa desfășurată dumi
nica nu toate lucrurile au mers

de

nu

așa cum o doreșc iubitorii fotba
lului. In multe iuțihiiri, nervozi
tatea și-a pus amprenta pe calita
tea fotbalului practicat. Datorită 
durităților, a vociferărilor și pro
testelor, s-au acordat 45 de carto
nașe gal bi ne (18 — seria I, 20 — 
seria a II-a și 7 — seria a III-a), 
campioane fiind, in acest sens, Rc- 
lonul Săvinești (4 cartonașe gal
bene), Mureșul “
Brașov, C, 8. Tîrgovișle, Petrolul 
Ploiești și Rapid București (cu 
cite 3). Unii dintre jucători fiind 
recidiviști, vor sta pe tușă în etapa 
următoare : Țaporca (Petrolul Plo
iești), Manole (Chimia Brăila), 
Rișniță (Rapid București), Toma 
(Flacăra Moreni), Gogan (Metalul 
Drobcta Tr. Șcverin). N-au lipsit 
nici eliminările ; mai puține, dar 
nu au lipsit : Idris (Petrolul), Cri- 
voi (Relon.ol Săvinești), Nicolae 
(Gloria, Buzău), Popescu (Șoimii 
Sibiu).

Un mecț cu... multe neplăceri 
a fost cel dp ,1a Arad, dintre Ra
pid și Minerul Baia Sprie. Unii 
spectatori au avut o atitudine ne
sportivă, pe 
Micu (Tg. Jiu) 
tința federației, 
țin adevărat că 
că oaspeții au 
ceea ce a iritat 
delor,

Deva, Tractorul

care arbitrul Gh. 
o aduce la cunoș- 
Dar, nu-i mai pu- 
în afară dc faptul 
condus la pauză, 

___  pe suporterii gaz- 
chiar conducătorul jocului 

a pus paie pe foc prin maniera sa 
de arbitraj, dovedind puțină mo
bilitate, ceea ce l-a împiedicat să

ia cele mai bune decizii în anu
mite faze. La polul opus, s-a si
tuat publicul diii .Șlatina. carp, in 
ciuda faptului că.; echipa sa a pier
dut cu 1—3 în fața lui C- S. Tîrgo- 
viște și în teren s-au dictat 5 a- 
vertismente, atitudinea lui este a- 
preciată de arbitrul C. Pirvu (Bră
ila) ca .foarte obiectivă și sporti
vă". Aceleași cuvinte de laudă le 
au Mihai Cruțescu (București) re
feritoare la partidă ;£JS.U. Galați 
— Unirea Focșani (desfășurată la 
Tulcea), M. Molnar (Mediaș) des
pre Metalul Plopeiu — Construc
torul Galați (0-—0) șl N. Cursant 
(Ploiești) despre întîliilrea Minerul 
Baia Marc — lud. sirtnei'C. Turzii. 
Aprecierile arbitrilor Sînt cu atit 
mai îmbucurătoare dacă avem în 
vedere situația uhora dintre echi
pele amintite, care se află in zona 
periculoasă, dar au * găsit resurse 
să-și apere șansele cu demnitate, 
cu spirit de ‘hdevărată sportivi
tate.

Una ,
ne-a fost oferită la partida Voința 
București — Metrom Brașov. Aici, 
ca observator federal și-a făcut 
debutul Titus Ozon. Reputatul 
tehnician a consemnat jocul foarte 
slab al ambelor formații. Credem 
că, de astă dată, jucătorii respec
tivi nu vor contesta competența... 
observatorului.

Constantin ALEXE 
Fompiliu ViNTILĂ

dintre surprizele etapei



O FRUMOASĂ PERFORMANȚĂ INTERNAȚIONALĂ A TINERILOR POPICARI ROMĂNI

VICTOfl m Șl HORI A ARD AC, CAMPIONI EUROPEI
BUDAPESTA, 8 (prin telefon). 

Sportul popicelor din România 
și-a confirmat din nou valoarea 
pe plan international : tinerii Vic
tor Miclea și Horia Ardac an ob
ținut titlul de campioni continen
tali la proba dc perechi, la cea 
de a IV-a ediție a C.E. dc ju
niori, ce se disputa în capitala 
ungară. Cei doi reprezentanți ai 
țării noastre au avut o comportare 
excelentă, preluind conducerea incă 
în prima zi a confruntării iar 
rezultatele lor foarte bune — Mi
clea 875 pd. Ardac 856 pd — 
n-au mai putut fi depășite de 
principalii urmăritori. românii 
Grigorc Marin și Cezar Lebăda, 
care au reușit și ei o frumoasa 
performanță — medalia dc argint 
a „europenelor".

La fete, medalia dc aur a re
venit sportivelor din R. F. Ger
mania, la această probă reprezen
tantele noastre avind o compor
tare slabă, nereușind să se cla
seze pe locuri fruntașe.

Iată clasamentele probei de pe
rechi — BĂIEȚI : 1. ROMÂNIA
— V. MICLEA (face parte din 
echipa divizionară Jiul Pctrila) și

ISRI, LA BERLIN î

VICTOR MICLEA UORIA ARDAC

II. ARDAC (Voința . București) 
1731 pd (875—856). 2. România — 
G. Marin (Olimpia-Constructorul 
București) și Cezar Lebădă (Con
structorul Galați) l 714 p d (886— 
828), 3. Austria 1 712 p d. (Pere
chea L. Moldovan — M. Vartic a 
ocupat locul 11 cu 1 689 pd). 
FETE : 1. R. F. GERMANIA —
Renalte Hoclle — Gabriela Ber- 
ghold — 851 pd (416—438). 2.
Iugoslavia 837 p d. 3. R. F. Ger
mania 828 p d..., 7. Elisabeta Szi- 

lagyi — Elena Lupoae 796 p d..., 
9. Eiena Vasile — Silvia Maxim 
784 p d, 10. Gyongyi Sziics — Eli
sabeta Badea 774 p d.

Vineri se dispută proba indivi
duală, pentru care s-au calificat 
cite 20 de jucători și jucătoare, 
printre, care și patru români și 
două românce. In clasament, con
duce popicarul român Grigore 
Marin (1 758 p d în probele ante
rioare — echipe și perechi) urmat 
de austriacul Zohrcr (1 732 p d).

PERSPECTIVELE SPORTULUI 
PENTRU POPOR

JAROMIR TOMANEK
redactor-șef al ziarului „CESKOSLOVENSKY SPORT“-Praga

în viața națiunilor și a sta
telor există date memorabile, 
cu o mare semnificație istorică. 
Pentru popoarele ceh și slovac 
o asemenea zi este cea de 9 
Mai, cînd odată cu victoria 
asupra fascismului se aniver
sează și eliberarea Cehoslova
ciei de sub jugul cotropitorilor 
hitleriști. Se împlinesc, așadar, 
30 de ani de la istorica victo
rie asupra fascismului — eve
niment de covîrșitoare însem
nătate in viata și destinele în
tregii umanități — și totodată 
se aniversează 30 de ani de 
cînd a fost eliberată Ceho
slovacia.

In aceste trei decenii; Ceho
slovacia a dobîndit însemnate 
succese în toate domeniile. Sub 
conducerea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, oamenii mun
cii au înfăptuit transformări 
social-cconomice și politice pe 
drumul construirii socialismului. 
Printre acestea se află firește 
și cele dobindite pe plan spor
tiv. 

30 DE ANI DE LA ELIBERAREA CEHOSLOVACIEI DE SUB JUGUL FASCIST

multe decit cele obținute înain
te. La diferite competiții de 
mare amploare, sportivii ceho
slovaci au repurtat importante 
victorii, aducînd patriei lor 147 
titluri de campioni ai lumii și 
81 de campioni europeni.

A crescut simțitor și baza 
materială a sportului. In aceas
tă direcție este suficient să 
amintim că, în prezent, sînt 
date în folosință 105 patinoare 
artificiale și 50 de bazine aco
perite de înot, față de numai 
6 existente înainte de elibe
rare.

Toate aceste succese și reali
zări nu ar fi fost posibile fără 
sprijinul necontenit pe care 
Partidul Comunist din Ceho
slovacia îl acordă dezvoltării 
continue a mișcării sportive și 
a culturii fizice. La cel de al 
XIV-lea Congres al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia au 
fost trasate căile pe care tre
buie să le urmeze mișcarea de 
cultură fizică. Ele au fost pu
blicate într-un document, am-

START IN 
„CURSA PĂCII"

BERLIN 8 (Agerpres). — Ieri a 
început la Berlin tradiționala 
competiție ciclistă „Cursa Păcii", 
consacrată anul acesta celei de-a 
30-a aniversări a victoriei asupra 
fascismului. La festivitatea do des
chidere. desfășurată pe Rari Marx- 
Alee. au fost prezenți primul se
cretar al C.C. al P.S.U.G., Erich 
Honecker, președintele Consiliului 
de Stat. Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri. Horst Sin- 
dermann. alte persoane oficiale, 
precum și președintele Uniunii in
ternaționale de ciclism. Adriano 
Rodoni.

Zeci de mii dc bcrlinozi au sa
lutat pe cei peste 100 dc cicliști 
din 17 țări, care vor străbate pină 
la 22 mai. in 13 etape, traseul 
Berlin — Praga — Varșovia. Ediția 
a 28-a a „Cursei Păcii" a debutat 
cu „Ștafeta națiunilor", disputată 
pe străzile capitalei R. D. Germane. 
Echipa Italiei, clasată pe primul 
loc in acest „prolog" al cursei, va 
purta miipe tricourile albastre in 
etapa inaugurală Berlin — Magde
burg (167 km).

'.a actuala ediție a „Cursei Pă
cii". echipa României este alcătuită 
d'n următorii șase cicliști : Vasile 
S<d",ian. Nicolae Gavrilă. Vasile 
Pascale. Ion Cajocaru, Valentin 
Iloța și Eugen Duleheru.

• Prima manșă a finalei Cupei U.E.F.A. • Prelimi
narii olimpice la Budapesta și Banja Luka

© Trei meciuri internaționale 
au figurat în programul de 
miercuri seara, dintre care unele 
au fost urmărite cu mare interes.

La Dusseldorf, in pritna manșă 
a finalei Cupei U.E.F.A.. Borussia 
Miinehcngladbach nu a putut trece 
de Twente Enschede, cu care a 
terminat la egalitate : 0—0. Par
tida s-a desfășurat la Dusseldorf, 
din cauză că aici capacitatea sta
dionului este cu mult mai mare 
decit a celui din Mdnchengladbach. 
iar. ca urmare, partida a fost ur
mărită de 55 000 de spectatori, din
tre care foarte multi olandezi. Co
mentatorii agențiilor dc presă au 
remarcat chiar că, grație suporte
rilor veniți la meci, olandezii nici 
nu au simțit că joacă în deplasare! 
Intr-adevăr, Twente a evoluat 
foarte bine, remareîndu-se prin 
tehnică, pregătire fizică și mult 
calm in apărare. Thiessen și Pahl- 
platz au dominat mijlocul terenu
lui și au trimis în repetate rinduri 
la atac ..virfurile" Zuidema și 
Jcuring. Gazdele, cu un atac șters, 
din care a lipsit Heynekes, n-au 
putut trece de masiva apărare o- 
landeză, iar șuturile de la distan
tă ale mijlocașilor sau fundașilor 
Slielke. Wiltkamp, Bonhof nu și-au 
atins ținta. Prin acest 0—0, prima 
șansă de a cuceri trofeul o au 
olandezii, favoriți în partida re
vanșă de la 21 mai.

• Cu mare interes au fost ur
mărite și cele două meciuri din 
preliminariile olimpice. îndeosebi 
partida de la Budapesta, dintre

TURNEE INTERNAȚIONALE DE TENIS
MUNCHEN. — Campionatele inter

naționale ale Bavariei (ediția 66) — 
primul turneu pentru Marele premiu 
FILT. disputat în Europa. Optimi de 
finală : Nâstase — Krulewitz 6—3,
6— 4 ; Kodes — Kary 6—3, 6—2 ; 
Vilas — Pala 7—6, 7—6 ; Elschan- 
broich — Molina 6—2. 6—1 ; Pinner — 
Yuill 6—2, 6—1 ; Metier — Dell 6—3,
7— 6 : Pohmann — Loyo Mayo 6—2, 
6—0 : Huttka — Kronk 7—6. 6—1. Alte 
rezultate înregistrate în primul tur 
(16-imi de finală) : Kodes — Piueckl 
6—3, 5—7, 6—3 : Pohmann — Ball 7—6, 
6—0 : Elschenbroicli — Kuki 6—1, 
6—2 : Molina — Pitici 3—6, 6—1, 6—2 ; 
Krulewitz — Plotz 6—2, 7—6 ; Loyo 
Mayo — Ganzabal 6—1. 6—7. 6—3. 
N-au reușit să. treacă. etapa califică
rilor .jucătorii români Oriei, Tăbăraș 
și Hârâdău. Ultimul a fost prezent în 
finala grupei a IV-a, pierzind in 
fața cehoslovacului Pala, la scorul 
dc 4—-6. 2—6.

DALLAS. — Prima tranșă a „sfer
turilor" din turneul final al Circu
itului W.C.T; s-a consumat fără sur
prize. Tinărul campion suedez Bjom 
Bord (clasat al doilea anul trecut) 
l-a eliminat pe mexicanul Raul Ra
mirez in trei seturi : 7—6, 7—6, 6—0. 
Mai greu a trecut „veteranul" Rod 
Laver de rezistenta lut H. Solomon, 
pe care l-a învins cu 4—6. 6—0, 6—2, 
3—6, 6—3. Laver n-a cîștigat nici
odată pină acum competiția. El 11 
va întilni pe Borg. în semifinale. 
Ceilalți doi semiflnallști vor fi de
semnați de partidele Ashe — Cox 
si Alexander — Tanner.

AIX-EN-PROVENCE. — Din cauza 
unei puternice* furtuni, majoritatea 
partidelor din turul doi al compe
tiției feminine dotată cu „Cupa Fe-

Ungaria și Bulgaria, care au ali
niat primele selecționate, a fost 
pasionantă. Victoria a revenit cu 
2—0 (1—0) gazdelor, prin golurile 
marcate de Fazekas (din 11 m), în 
urma unui fault comis în careu 
asupra lui Balint, și de Kdzma, în 
min. 62. Echipa gazdă a mai mar
cat apoi un gol, anulat de arbi
trul vest-german Rieder pentru 
fault comis de un atacant maghiar. 
Formațiile — UNGARIA : Kovăcs 
— Tiiriik. Nagy III. Bălint, Czec- 
zcy, Dunai III. Toth, Miiller. Faze
kas. Zozma. Magyar. BULGARIA : 
Filipov — Zafirov. Marev. Kanghe- 
lov, Eftimov, Anghelov. Dimitrov, 
Kolev, I’anov, Alexandrov, Jelias- 
kov.

• tn fine, la Banja Luka, e- 
chipcle Iugoslaviei și U.R.S.S. au 
terminat la egalitate (1—1). după 
ce la pauză scorul a fost alb. For
mația gazdă, care a aliniat un 
„11“ cu jucători din liga a doua, 
a deschis scorul în min. 75 prin 
Jeftici, iar trei minute mai tîrziu 
Bulgakov a egalat. în returul de 
la Kiev (23 mai), prima șansă o 
arc reprezentativa sovietică, caro 
a aliniat, de asemenea, o formație 
cu numeroși jucători noi. Echipe
le : IUGOSLAVIA : Slancici — 
Kurkov. Radovanovici (Muslin), 
Kreso, Kabadzici, Vidaciak, Bako- 
ta, Mirocevici. Lukacevici. Rukl- 
jak. Kovacevici (Jeftici). U.R.S.S. : 
Prohorov — Troșkin, OIșanski, 
Lovcev, Nikonov, Osianin, Ma
ximenko v, Maceidze (Hudișev), Pa- 
paiev, Minaev, (Gladilin), Bulgakov. 

derației" au fost aminate. Rezultate 
restante din primul tur : Anglia — 
Austria 3—0; Franța — Bulgaria 3—0; 
Olanda — Uruguay 2—1; S.U.A. — El
veția 3—0; Cehoslovacia — Irlanda 
3—0; Japonia — Canada 2—1; Belgia
— Israel 2—1.

SOCI. — Tradiționalul turneu In
ternațional de tenis pentru juniori 
de la Soci (U.R.S.S.), incheiat săp- 
tămina trecută, a fost dominat de 
reprezentanții tării gazdă. Proba pe 
echipe a revenit primei echipe a 
U.R.S.S., urmată de cea a Cehoslova
ciei. O comportare meritorie a avut 
reprezentativa României (A. Dirzu, 
A. Daraban. Elena Popescu și Ma
riana Socaclu). care a ocupat locul 
4. din totalul de 10 echipe partici
pante, cedind cu 2—4 în fata forma
ției secunde a U.R.S.S. In probele 
individuale — ciștigate de sovieticii 
A. Molokoedov și Irina Sefcenko — 
cea mai bună comportare din ca
drul selecționatei române a avut-o 
Elena Popescu, ocupanta locului 6, 
în turneul feminin.

PARIS. — In „Cupa Davls" (Franța
— Belgia) : Dominguez (F) — Hom- 
bergen (B) 6—1, 7—3, 6—1.

(. E. DE JUDO
PARIS, 8 (Agerpres). — Palatul 

sporturilor din Lyon găzduiește în- 
cepînd de joi campionatele euro
pene de judo, la care participă 
peste 300 de sportivi din 23 de 
țări ale continentului. La catego
ria semigrea, concurentul român 
Constantin Știrbii l-a învins prin 
ippon pe suedezul Bexander. La 
aceeași categorie. Gheorghc Enache 
a cîștigat prin yusei-gachi (supe
rioritate tehnică) in fața altui sue
dez. Albert. In limitele categoriei 
mijlocie, Ionel Lazăr l-a întrecut 
prin ippon pe Yesilnur (Turcia), 
iar Ia categoria firea. Iacob Codrea 
a pierdut prin yusei-gachi întilni- 
rea cu francezul Tripet.

Alte rezultate mai importante : 
mijlocie — Striim (Suedia) b. ipp. 
Șplaingaire (Belgia) ; semigrea — 
Karhiladze (U.R.S.S.) b. ipp. Aellig 
(Austria), Dwoczinski (Polonia) 
b.ipp. Lcjenue (Belgia). Trusardi 
(Italia) b. y. Ipacs (Ungaria) ; 
grea — Novikov (U.R.S.S.) b. y. 
Ogeda (Spania). Parisi (Anglia) 
b. ipp. Ganfil (Austria), Luciei (Iu
goslavia) b. ipp. Indenberken (O- 
landa).

PE SCURT*
ATLETISM A în concursul de la 

Madras (Oregon), atleții finlandezi au 
obținut trei victorii : Antti Kallio- 
maki a cîștigat săritura cu prăjina 
cu 5,47 m, discobolul Pentti Kahma 
a realizat 60,33 m, iar sprinterul Rai- 
mo Vilen a fost cronometrat pe 109 
y în 9,7. Aruncarea suliței a revenit 
americanului Fred Luke — 82,94 m.

AUTO • Cursa de la Monterey 
(California), rezervată clasei „Grand 
♦ ourisme” a revenit vest-germanului 
Hans Stuck („BMW”). Pe locul doi, 
americanul Michael Keyser („Porsche 
Carrera”).

BASCHET • Turneul masculin de 
la Campinas (Brazilia) s-a încheiat 
cu victoria reprezentativei S.U.A. : 
70—69 (38—32) cu Porto Rico, în Îneci 
decisiv. într-un alt joc, Mexic a dis
pus cu 58—42 (29—21) de Argentina. 
Clasamentul final : 1. S.U.A., 2. Porto 
Rico, 3. Brazilia, 4. Canada, 5. Mexic, 
6. Argentina • în primul meci al 
turneului masculin de la Cuxhaven

Citcva succese sînt edifica
toare, nu numai în domeniul 
sportului de mase, ci și în cel 
de performanță. înainte de eli
berare, cea mai mare competi
ție rezervată maselor era „So- 
koliada" ; astăzi, Spartachiadele 
— expresie a concepției socia
liste despre cultură fizică — 
depășesc toate antei^dentele, a- 
tit în ce privește «■facterul de 
masă, cit și în numărul de par- 
ticipanți, varietatea și dificulta
tea excrcițiilor de gimnastică, 
a numărului de discipline spor
tive incluse în program. Este, 
de asemenea, grăitor faptul că 
astăzi sint peste 1500 000 de 
membri în asociațiile sportive, 
iar peste 800.000 de oameni 
practică activ sportul în cadrul 
asociațiilor și cluburilor sporti
ve, ca membri legitimați.

Vorbind despre sportul de 
performanță, nu putem omite 
faptul că sportivii cehoslovaci 
au dobîndit în anii de după 
eliberare o seamă de succese 
de prestigiu. La Olimpiadele de 
vară și de iarnă, din 1948 și 
pină astăzi, sportivii ceho
slovaci au cucerit 33 de medalii 
de aur, 23 de argint și 23 de 
bronz — de două ori mai

Marile demonstrații de gimnastică de ansamblu sint in tradiția 
sportului cehoslovac

PE SCURT* PE SCURT
(R.F.G.) : R. F. Germania — Suedia 
78—69 (42—33).

BOX A Pugilistul francez Gratien 
Tonna este noul campion european 
profesionist la cat. mijlocie. In me
ciul disputat la Monte Carlo, el l-a 
învins la puncte, în 15 reprize, pe 
deținătorul titlului, englezul Kevin 
Finnegan, e Italianul Franco Udella, 
campion mondial la cat. semimuscă, 
a fost desemnat de forul internațio
nal W.B.C. drept cel mai bun pugi
list din lume al lunii aprilie. Udella 
a cucerit titlul mondial, învingîndu-1, 
la Milano, pe mexicanul Valentin 
Martinez.

CICLISM • Prima etapă a „Celor 
4 zile de la Dunkerque” a revenit 
francezului Danguillaume. înainxea 
belgianului Maertens și olandezului 
Van Schuitten. Toți trei în 5 h 28:22 
pe 210 km. • A 15-a etapă a Turului 
Spaniei (Jaca—Irache, 160 km) a fost 
cîștigată de rutierul spaniol A. Ta- 
mames în 4 h <8:35. Tn clasamentul 
general conduce spaniolul Domingo 

piu dezbătut la cel de al IV-lea 
Congres al Comitetului de cul
tură fizică și sport din Ceho
slovacia.

Acest document dc marc în
semnătate cuprinde trei capi
tole :

1. Semnificația și funcția so
cială a culturii fizice, compo
nentă a educației socialiste, 
parte integrantă a modului de 
viață socialist.

2. Adincirea caracterului so
cialist al culturii fizice, prin 
lărgirea activității sportului de 
mase, prin dezvoltarea caracte
rului său științific și asigurarea 
unității organizatorice.

3. Conducerea metodică a 
mișcării de cultură fizică, asi- 
gurindu-i-se activitatea eco
nomică, științifică și dc cadre, 
în așa fel incit să poată fi rea
lizate nobilele sarcini ale cul
turii fizice, sportului și activi
tății turistice, potrivit cerin
țelor societății socialiste.

înarmat cu acest document 
prețios, sportul cehoslovac pă
șește cu încredere în viitor, în 
dorința de a îndeplini cu o efi
ciență maximă obiectivele pe 
care și le-a propus.

Perurena. • A început Turul Ro- 
mandiei. Prima etapă (Geneva — St. 
Croix) a revenit lui Eddy Merckx 
(168 km în 4 h 34:37). Plutonul — cu 
Godefroot, Zoetemelk și riolini — 
a sosit la 1 sec de învingător.

SCHI • Concursul de slalom femi
nin „Trei zile ale Etnei” de la Cata
nia, a fost cîștigat de Claudia Gio- 
rani (Italia), urmată de Danielle De- 
bernard (Franța) și Wilma Gatta 
(Italia) • La Albertville (Franța), 
proba de coborire a revenit austria
cului Karl Cordin. • Proba mascu
lină de slalom uriaș desfășurată la 
Isola (Franța) a revenit schiorului 
italian Erwin Sticker, urmat de 
compatrioții săi Bruno Confortola. 
Bruno Nockler și de francezul 
Claude Perrot.

ȘAH • în turneul de la Rovinj. 
după 7 runde., pe primul loc a tre
cut Kovacevici (Iugoslavia) — 4’/2 P. 
urmat de Nikolae (Iugoslavia) — 4 p 
(1), Teșkovski (U.R.S.S.) și Sax (Un
garia) — 4 p etc.


