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! ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, care parti
cipă în fruntea unei delegații 
a Partidului Comunist Român 
la lucrările celui de-al XXV-lea 
Congres al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, s-a înapo
iat joi seara în Capitală.

Secretarul general al partidu
lui a fost întîmpinat, la aero
port, de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Emil 
Drăgănescu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Leonte Răutu, Iosif 
Uglar, Uie Verdeț, 
Voitec, Mihai Dalea,
Gere, Nicoiae Giosan, Ion Io- 
niță, Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
precum și de membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
Și ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale Și orga
nizații obștești.

Au fost de față N.V. Mas
lennikov, însărcinatul cu afa
ceri ad-inlerim al Uniunii So-

Ștefan 
Mihai

vietice la București, și membri 
ai ambasadei.

ir
La plecarea din 

pe aeroportul 
varășul Nicolae 
fost condus de 
membru al C.C. 
vicepreședinte al 
Miniștri al U.R.S.S., F.î. Mo- 
cialin, șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., activiști ai C.C. al

Moscova, 
Vnukovo, lo- 

Ceaușescu a 
V.E. Dîmșiț, 
a] P.C.U.S., 
Consiliului de 

F.I.
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P.C.U.S.
Erau prezenți, de 

membrii delegației 
Comunist Român Ia 
XXV-lea ~ 
tovarășii 
membru 
Executiv 
fan Andrei, 
Comitetului 
secretar al ___ ____ ___ __
Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv 

prim-secretar 
județean Su- 
Și Gheorghe 

supleant al 
ambasadorul 

României în U.R.S.S.

In plină viteză pe 
virajul nr. 13. sub 
privirile încordate 
și admirative ale 
numerosului public.

de antrenament

timp 
hancii-

Au început campionatele republicane de bob-2

DISPUTE ECHILIBRATE 
ÎN PRIMELE DOUĂ MANȘEIasemenea, 

Partidului 
ce] de-al 
P.C.U.S. : 
Mănescu,

Congres al
Manea
Comitetului Politic 
C.C. al P.C.R., Ște- 
membru supleant al 
Politic Executiv, 

C.C. al P.C.R., Miu

al 
al

I
I

© Temperatura scăzută permite desfășurarea 
întrecerilor în condiții optime © Ceie 11 
echipaje străine participante Ia „Trofeul Car- 
pați" au efectuat coborîri

al C.C. al P.C.R., 
al Comitetului 
ceava al P.C.R., 
Badrus, membru 
C.C. al P.C.R.,

I
I
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ACTIVITATE TOT MAI BOGATĂ I
I

(îtcva opinii la încheierea unui curs (ic perfecționare I
Timp de șapte zile, la Aca

demia de Științe Sociale si Po
litice „Ștefan Gheorghiu", o 
nouă serie de președinți, vice
președinți și secretari de aso
ciații sportive a parcurs un ci
clu de expuneri și colocvii vi- 
zind perfecționarea activității 
generale a acestora în lumina 
cerințelor și indicațiilor stabilite 
prin importante documente de 
partid referitoare la mișcarea 
sportivă din tara noastră, pre
cum si realizarea unui util 
schimb de experiență între cei 
cărora le revine. în 
sarcina propagării 
fizic în rîndul unui 
ce în ce mai mare 
ai muncii din întreprinderi 
instituții, a consolidării 
ilor de performantă a

principal, 
exercițiului 
număr din 
de oameni 

sl 
secți- 

acestor

unități. Idcea organizării unor 
asemenea cursuri ni se pare 
binevenită nu numai sub as
pectul beneficiului pe care 
sportul îl va avea ca urmare a 
unei temeinice instruiri făcute 
activiștilor săi prin prelegeri si 
dezbateri conduse de cunoscuți 
specialiști, ci si sub aspectul 
punerii în circulație a unor ini
țiative locale, a unor modalități 
organizatorice eficiente, precum 
Si din punctul de vedere al re
levării neajunsurilor care per
sistă încă.

Reunirea în cadrul acestui 
curs de perfecționare a repre
zentanților sportului din asocia
ții sindicale, de cele mai diver-

!
I
!
I
I
I

(Continuare in pag. 2-3) I

SINAIA, 26 (prin telefon)__
Pe o vreme ideală (temperatu
ră minus 10 grade, cer senin), 
pe pista betonată din locali
tate a început campionatul na- 
țipnal de bob pentru echipaje
le de 2 persoane. în primele 
două manșe — s-au detașat e- 
chipajele Panțuru — Lixandru 
și Panaitescu — Ncagu. Prima 
manșă a aparținut echipajului 
Panaitescu — Neagu, dar în 
cea de a doua, bobul pilotat de 
Panțuru a realizat un 
prin care a recuperat și 
capul din manșa I.

Clasament după două 
șe : 1. Panțuru 
(C.S.O. Sinaia) 112,47 ; 
naitcscu — Neagu 
112,89 ; 3. Stavarache — Roraa- 
niuc (I.E.F.S.) 113,43 ; 4. Bu-
nea — Nicolau (C.S.O.) 114,27; 
5. Chițu — Ionescu (C.S.O.) 
114,29 ; 6. Secui — Pascu (Vo
ința Sinaia) 114,31. în concurs 
se află 15 echipaje care 
dispută vineri 
și a IV-a.

Tot azi (n.r. 
loc și primele 
antrenament oficial ale celor 
11 echipaje din Austria, Ceho
slovacia, Elveția, R. D. Germa
nă și Italia care iau parte, 
sîmbătă și duminică, la con
cursul Internațional „Trofeul 
Carpați". Cel mai bun timp — 
56,91 —• a fost obținut de echi
pajul R.D.. Germane pilotat de 
Karl-IIeinz Griibel care, la 
sfîrșitul lunii trecute, a c.uce-

Foto: D. NEAGU

în campionatul masculin de volei

DELTA
PROGRAMUL

Sala Floreasca, 
8,30 : Politehnica 
— C.S.U. Galați, 
Napoca — C.S.M. 
cea ; de la ora 
torul — I.E.F.S., 
iova — Explorări 
Steaua — Viitorul 
naino — Rapid.

man-
Alexandru

2. Pa-
(I.E.F.S.)

manșele a
își 

IlI-a

ieri) au
două manșe de

avut

TULCEA LA PRIMA VICTORIE!

Ultimul turneu masculin 
cadrul turului Diviziei A 
volei a început ieri în 
Floreasca din Capitală 
semnul luptei pentru acumu
larea de puncte în vederea fa
zei următoare a competiției, in 
care echipele se vor despărți 
în două grupe valorice (pri
mele patru clasate la finele tu
rului își vor disputa titlul, iar 
următoarele 8 pozițiile 5—12 în 
clasamentul final).

Primul meci din programul 
de ieri a opus echipele Explo
rări B. Mare și Rapid, dețină
toarele locurilor 4 și respectiv 
5. Bucureștenii, cu absențe în 
sextetul de bază, dar oricum 
mai slab cotați decît partenerii 
lor, n-au putut să-și adjudece 
nici un set, cu toate eforturile 
depuse în cea mai mare parte 
a meciului. Scor 3—0 (11, 11,4) 
pentru Explorări. Au arbitrat 
bine : Gr. Nedelcu și I. Boz- 
doc.

O partidă mai disputată de
cît se presupunea inițial, dar 
sub nivelul pretins îndeosebi 
de la studenți, au furnizat for
mațiile Politehnica Timișoara și 
Tractorul Brașov. După mai 
bine de două ore de ioc inegal 
de ambele părți, Politehnica a 
obținut victoria cu 3—2 (—12, 
13, —14, 5, 7). De remarcat că 
brașovenii au fost la un pas

de la ora
Timișoara 

„U“ Cluj- 
Delta Tul- 
15 : Trac- 

Urriv. Cra-
B. Mare, 

Bacău, Di-

DE AZI

Carol Lukacs (Politehnica Timișoara) depășește blocajul volei
baliștilor de la Tractorul Brașov. Foto : N. DRAGOȘ

de a produce o mare surpriză, 
dar ei nu au fructificat un mo
ment prielnic în finalul setului 
al doilea. S-au remarcat : 
Rouă, Bugarschi, Lukacs și Gir- 
leanu (Poli), Măeicășan și 
Szombothi (Tractorul). Arbitraj 
bun : D. Rădulescu Și I. Nj- 
culescu.

Pe linia comportării modeste, 
manifestată încă de la începu
tul actualei ediții a campiona
tului, C.S.U. Galați a prilejuit 
noii promovate, C.S.M. Delta 
Tulcea, prima victorie după opt 
etape. Tulcenii au cîștigat pe 
merit partida cu 3—2 (—5, 12, 
13, —15, 12). Ei avuseseră meci- 
bol și în setul al patrulea, pier
dut de ei în final. în setul de-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

trenamentul de joi anunță o 
dispută echilibrată pentru 
„Trofeul Carpați", la care vor 
participa și echipajele clasate 
pe primele 10 locuri în clasa-

rit, tot la Sinaia, titlul de cam
pion european de tineret.
Giorgio Alvera, campion mon
dial în 1975, a înregistrat al 
șaselea timp — 57,11. în gene
ral, timpii consemnați la an- mentul campionatului național.

La încheierea Diviziei A de handbal feminin

CONSTATĂRI ÎMBUCURĂTOARE
IN PREGĂTIREA Șl EVOLUȚIA

MAJORITĂȚII FORMAȚIILOR
S-a încheiat recent cea mai 

valoroasă, mai echilibrată 
mai dîrz disputată ediție 
campionatelor republicane 
Divizia A — de handbal femi
nin. Spectacolul oferit de cele 
12 echipe participante s-a si
tuat la un nivel net- superior 
față de anii trecuțl și a stîrnit 
un asemenea interes, îneît să
lile orașelor gazdă au fost per
manent arhipline. Entuziasmul 
spectatorilor din diferite cen
tre (Brașov, Baia Mare, Timi
șoara) a creat atmosferă ase
mănătoare marilor competiții, a 
înaripat elanul sportivelor și a 
dublat dinamismul jocului echi
pelor. La rîndul lor echipele — 
prin valoarea și dîrzenia dispu
telor — au electrizat tribunele.

La baza acestei creșteri cali
tative stau — după părerea 
noastră — următoarele :

— antrenamentele echipelor 
s-au efectuat mai temeinic, a- 
cordîndu-se pregătirii fizice ge
nerale și specifice: o preocu
pare sporită față de trecut ; a- 
cest fapt a avut o influență fa
vorabilă asupra calității jocu
rilor, în condițiile dificile ale 
turneelor cu cîte trei-patru eta
pe, programate la intervale 
scurte de timp ;

— jocul în apărare s-a îm
bunătățit substanțial nu numai 
prin accentuarea gradului de 
combativitate, de âîrzenle, ci și 
prin perfecționarea unor proce
dee tehnice specifice, remar- 
cîndu-se mai ales numărul ma-

Și
a

re de reușite .în ceea ce priveș
te blocarea aruncărilor la poar
tă de la distanță (Universitatea 
Timișoara, Rapid, Progresul, 
Voința Odorhei), preocuparea 
sporită pentru o permanentă 
mișcare în cadrul unei apăJ&ri 
în general mai avansate (Con
fecția, Rapid, Constructorul 
Baia Mare, Voința Odorhei, 
I.E.F.S.) și de asemenea un joc 
mai curajos și mai eficient pen
tru intrarea în posesia min
gii prin intercepții și prin pro
vocarea greșelilor atacului ad
vers (Universitatea Timișoara, 
I.E.F.S,, Voința Odorhei, Pro
gresul, Textila Buhu.și, Rapid) J

— preocuparea pentru efec
tuarea permanentă a contraata
cului și pentru perfecționarea 
acestuia a dus la mărirea nu
mărului de jucătoare cu mare 
eficiență în astfel de acțiuni 
(Maria Boși, Maria Laczkovîcs, 
Terezia Popa, Viorica Vieru, 
Eva Ciobanu, Natalia Alcxan- 
drescu, Adriana Căciulă-Pătruț, 
Iuliana Hobincu etc) ;

—. creșterea gradului de di
namism și de spirit- ofensiv în 
atac printr-un 
circulație rapi'-iă și variată, cu 
amenințarea permanentă a por
ții (I.E.F.S., Progresul, Confec-

spirit ofen 
joc activ, cu

GABRIEL ZUGRĂVESCU
antrenor federal

(Continuare in pag. 2-3)

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE PATINAJ ARTISTIC
MIERCUREA CIUC, 26 (prin 

telefon). Patinoarul acoperit din 
localitate găzduiește întrecerile 
concursului internațional de 
patinaj artistic.

Inaugurarea competiției au 
făcut-o juniorii, tineri între 9 
și 15 ani, parteneri de întrecere 
de vîrste diferite, dar de forțe 
apropiate.

Spre 
băieți, 
primul 
Adrian 
și spectaculos duel cu principa
lul său adversar, cehoslovacul 
Dușan Preissinger. Acesta din 
urmă a luat conducerea după

satisfacția noastră, la 
la figurile de școală, 
loc a fost obținut de 
Vasile, după uri frumos

prima figură dar a fost egalat 
și depășit la figura a doua, 
concurentul român distanțin- 
du-se la a treia. Nu mai pu
țin disputată a fost Și pro
ba figurilor obligatorii rezer
vată junioarelor. Aici s-au 
detașat patinatoarea sovietică 
Maria Ignatova și reprezentanta 
R.F. Germania, Gabrielle Busch- 
huter, talonate, la mică distan
ță, de concurentele noastre Iri
na Nichiforov și Maria Chițu.

Rezultate : JUNIORI : 1. A- 
dria.ii Vasile (România) 6,5 — 
18,64 p ; 2. Dușan Preissinger 
(Cehoslovacia) 9,5 — 18,36 p ; 
3. Bogdan Kruti (România) 17,5

— 16,68 p ; 4. Joachim Edel 
(R.F.G.) 19,5 — 16,52 p; 5. Scr- 
ghei Pistov (U.R.S.S.) 24,5 — 
15,92 p.

JUNIOARE : 1. Maria Igna
tova (U.R.S.S.) 7,5 — 21,08 p ; 
2. Gabrielle Buschhuter (R.F. 
Germania) 7,5 — 20,96 p ; 3. 
Mariana Chițu (România) 19 — 
18,56 ; 4. Irina Nichiforov
(România) 22 — 18,52 p ; 5. Na
talia Ovcinikova (U.R.S.S.)
— 17,98 p.

Vineri intră în întrecere 
niorii. Sîmbătă după-amiază, 
gurile libere.

26

se 
fi-

Gheorghe ȘTEFĂNESCU



Campionatele republicane de schi-fond AU TRECUT 60 DE ANI!■■■ GLASUL
ELENA LOIU (DINAMO)

CÎST1GĂT0RI5
LA 10 Șl 30 Km

POIANA BRAȘOV, 26 (prin 
telefon). Joi s-au programat 
primele și cele mai lungi pro
be din actuala ediție a Cam
pionatelor republicane de schi- 
fond pentru seniori : 30 km 
pentru bărbați și 10 km pen
tru femei. Zăpada foarte dură, 
înghețată, și cerul acoperit au 
prilejuit pentru concurenți o 
ambianță de întrecere unifor
mă pe tot parcursul curselor.

In proba rezervată bărbați
lor, prin prisma rezultatelor 
anterioare porneau favoriți... 
biatloniștii și nu alergătorii 
clasici. Prognoza s-a confirmat, 
pentru că de la început, chiar 
după primii 5 km, a condus 
Ghcorghe Voicu, la o distanță 
de cîteva secunde față de 
Gheorghc Gîrniță, Cornel Man
druș, Nicolae Cristoloveanu 
și Francisc Foriko. Situația s-a 
menținut neschimbată _ pină 
dincolo de km 20, cind Gîrniță, 
informat de pe margine că se 
află în întîrziere cu mai mult 
de un minut față de Voicu și, 
ajuns din urmă de Mandruș, a 
ABANDONAT (1?) Spectaculozi
tatea întrecerii a oferit, în ul
tima buclă de 10 km, un Man
druș cu rezerve, adaptat mai 
bine reliefului și stării zăpe
zii. El a recuperat metru cu 
metru și a cîștigat în final o 
luptă dusă pe 30 de km cu o 
diferență de numai 11 secun
de față de colegul de club și 
concetățeanul său din Azuga, 
Gheorghe Voicu. Nicolae Cris
toloveanu — tot de la A.S.A. 
Brașov — marchează superio
ritatea sportivilor pregătiți de 
Marcel Stuparu și Constantin 
Enache fațade adversarii tra
diționali de la Dinamo Brașov, 
situați pe următoarele poziții 
ale clasamentului final. De re
marcat că atît Mandruș, cit și 
Iosif Tamaș, precum și alți 
cîțiva alergători s-au aflat la 
prima lor cursă pe distanța de 
30 km...

La fete, Elena Soiu, fără a 
forța prea mult ritmul de 
întrecere, și-a depășit net ad
versarele (cu un minut), prin 
constanța efortului și vigoarea 
alergării. Era de presupus o 
luptă mai strînsă cu campioa
na anului trecut — Iuliana 
Demeter (C.S.U. Oradea) —, 
dar reprezentanta clubului Di
namo, in special pc porțiunile 
de urcuș, și-a asigurat avansul

Cornel Mandruș. 
campionul la 30 km.

Ce repede zboară anii !... Iată, 
se împlinesc șase decenii de 
cind o mină de studenți plini 
de entuziasm înjghebau primul 
nucleu rugbystic din țara noas
tră. Fără a reprezenta un fapt 
cu totul inedit (rugbyul, ca a- 
tare, apărînd pe meleagurile 
României încă din 1914), mo
mentul acesta n-avea să treacă 
neobservat, și n-avea să rămînă 
fără urmări. Acel nucleu de 
foarte tineri rugbyști din Bucu
rești avea să constituie o gru
pare sportivă care va purta 
numele simbolic de Sportul 
studențesc. De existența ei sînt 
legate numele unor oameni cu 
recunoscute ... merite în sportul 
românesc ca Octav Luchide, 
Constantin Demetrescu, Gheor
ghe Fîntîneanu, Ascanio Da
mian, Ion Andries, Dan Iovă- 
nescu și mulți alții, legați in
disolubil, chiar și astăzi, după 
șase decenii, de sportul îndră
git. Prezența lor in tribune, la 
meciurile juniorilor și seniori
lor, aproape duminică de 
minică, atestă fidelitatea 
față de rugby, infinita 
slune pentru sport.

Dorind să marcheze 
cuvine acest jubileu — 
studențesc reprezintă prima sec-

lor

du- 
lor 
pa-

cum se
Sportul

ție universitară de rugby din 
România — conducerea Institu
tului de construcții din Capita
lă, în frunte cu prof. dr. ing. 
Constantin Guțu, prorector al 
institutului și președintele clu
bului sportiv Construcții, a ini
țiat o întîlnire cu pionierii 
Sportului studențesc (vineri, în 
incinta institutului, de 
17,30). Este un prim 
dintr-o suită care se 
zează in inlimpinarea 
ririi evenimentului.
60 de ani ai celui 
club studențesc de 
România vor mai 
sesiune de comunicări științifi
ce, o expoziție, intilniri inter
naționale, redactarea unei lu
crări comemorative etc.

Semnatarul acestor rînduri, 
partener dc întrecere al multo
ra dintre pionierii Sportului 
studențesc, salută din toată ini
ma inițiativa conducerii Insti
tutului de construcții, destinată 
să readucă in prim-plan princi
palele etape din activitatea unui 
club care a fost de 6 ori cam
pion al României și a dat țării 
numeroși internaționali, ieri ca 
și azi... ,

la orele 
moment 
preconi- 
sărbăto- 

Fiindcă cei 
mai vechi 
rugby din 

însemna o

VASILE PENESCU

intel 
— n 
ținu 
dc

de secunde necesar victoriei. A- 
lergâtoarele clubului Tractorul 
Brașov, Lucia Barabaș și Ro- 
dica Clinei, mai slabe decît le, 
știam din concursurile anteri
oare. au trebuit să se mulțu
mească cu o poziție în „plasa" 
cîștigătoarei, la distanțe apre-/ 
ciabile de timp, care reflectă 
atît calitatea slabă a pregătirii, 
cit si lipsa dc ambiție cu care 
au abordat competiția.

REZULTATE. TEHNICE : 30 
km bărbați: 1. Cornel Mandruș 
(A.S.A.) 1 h 30:08 — campion 
național —, 2. Gheorghe Voicu 
(A.S.A.) 1 h 30:19, 3. 7" '
Cristoloveanu (A.S.A.) 
31:35, 4. Francisc Foriko 
mo) 1 h 32:54, 5. Iosif 
(Dinamo) 1 h 32:55, 6. 
Ciobanu (Dinamo) 1 h 
10 km femei : 1. Elena 
(Dinamo Brașov) 34:08 — cam
pioană națională —, 2. Iuliana 
Demeter (C.S.U. Oradea) 35:08, 
3. Adriana Boyte (C.S.U. Ora
dea) 35:09, 4. Lucia Barabas 
(Tractorul) 36:00, 5. Rodica 
Clinei (Tractorul) 36:13, 6. Iu
liana Pața (Dinamo) 37:07.

Mihai BARA

Nicolae
1 b

' (Dina- 
Tamaș 
Petre 
32:58; 
Soiu

ÎN ASOCIAȚIILE SPORTIVE SINDICALE
(Urmare din pag. 1)

se profiluri. cu particularități 
ei posibilități materiale diferite, 
cu tradiții mai mult sau mai 
puțin consolidate, ne-a oferit și 
nouă ocazia consemnării unor 
aspecte importante, mai cu sea
mă. din domeniul activității de 
masă. Trebuie relevată în acest 
sens înrîurirea puternică . pe 
care documentele de partid pri
vitoare la activitatea sportivă 
au avut-o asupra acestui dome
niu. Urmînd prețioasele indicații 
conținute în aceste documente 
consiliile asociațiilor sportive 
din întreprinderi și instituții 
și-au intensificat eforturile pen
tru cuprinderea în sfera spor
tului a unui număr mai mare 
de oameni ai muncii. atenția 
fiind îndreptată cu prioritate 
spre organizarea de acțiuni și 
competiții la nivelul nucleelor 
de bază : secții, ateliere, sec
toare. De asemenea, s-a avut în 
vedere importanta introducerii 
și extinderii formelor celor 
mai accesibile și atractive de 
practicare a exercitiilor fizice, 
între care gimnastica la locul 
de muncă, ca mijloc de împros
pătare a forțelor și de sporire 
a capacității de muncă, a deve
nit în multe unități o prezentă 
cotidiană. „Pină nu demult — 
ne spunea V. Dumitriu. secre
tarul asociației sportive „Relo- 
nul“ Săvinești — activitatea 
sportivă in această mare uni
tate industrială era redusă la 
arupul restrins al tinerilor din 
echipele de performantă. Acum 
lucrurile s-au schimbat. Pon
derea cea mai însemnată o au 
întrecerile de masă. Asa de 
pildă, de o largă participare 
s-au bucurat întrecerile de po
pice. tenis de masă, sănius. din 
cadrul „Cupei tineretului", eta
pa de iarnă, sau cele dedicate 
„Congresului U.G.S.R.". Au fost 
reprezentate 24 de secții. In 
ciuda faptului că multi dintre 
angajați sini navetiști, propa
ganda pe care am făcut-o ne
cesității mișcării in aer liber, 
precum si sprijinul pe care 
l-am primit din partea condu-

cerii întreprinderii, a organiza
ției de partid si a comitetului 
sindical in realizarea mobili
zării a dus la reușita acțiuni
lor". Astfel de declarații ne-au 
făcut și alti participanti : Miron 
Tomuta de la ..Otelul" Orașul 
dr. P. Groza, Nicolae Marian de 
la „Azomureș" din Tg. Mureș, 
Anisoara Fuiorea do la „Arge- 
sana“ Pitești. Ion Rizan de la 
„Unirea G.I.I.L." Craiova.

Rezultatele bune înregistrate 
în activitatea de masă din mul
te asociații nu pot fi separate 
însă și de o serie de neajun
suri pe care participantii la 
curs nu le-a.u trecut sub tăcere. 
Ele se referă «în principal la 
lipsa continuității, la îndrep
tarea excesivă a atenției asupra 
secțiilor de performantă (înde
osebi fotbalul) care secătuiesc 
bugetele asociației (fără a se 
obține rezultate deosebite), la 
neglijarea competițiilor de ma
să. la insuficientele muncii pro
pagandistice. la lipsa colabo
rării consiliilor asociațiilor cu 
responsabilii sportivi ai grupe
lor sindicale, cu oonducerile în
treprinderilor și cu ceilalți fac
tori investiți cu atribuții etc. 
S-a arătat, de asemenea, că în 
multe asociații nici competițiile 
de masă cu caracter republi
can și nici campionatele interne 
nu se desfășoară la nivelul ce
rințelor, atît pentru făptui că 
unele conduceri de întreprin
deri și instituții nu dau sprijin 
asociațiilor sportive în amena
jarea unor baze simple sau în 
organizarea unor acțiuni, nu se 
arată grijulii și fată de nevoia 
de destindere a lucrătorilor, cit 
și pentru motivul că — asa 
cum se exprima președintele 
asociației sportive „Proiectantul 
ICPROM" Iași, Radu Dimitriu 
— nici consiliile asociațiilor 
sportive „nu dau dovadă de 
consecventă si tact în a lămuri 
oamenii ce înseamnă exercițiul 
fizic pentru sănătatea lor". A- 
ceste deficiente au fost subli
niate și de tov. Constantin Min- 
dreanu. secretarul Consiliului 
Central al U.G.S.R.. în ședința 
de închidere a cursului de per
fecționare.

ACTUALITĂȚI DIN SPORTUL POPICELOR
• La Viena - tragerea la sorți pentru C.M. ® Meciuri restante In Divizia A ® Clasamentele seriilor

Azi și mîine are loc la Viena 
Conferința F.I.Q (Federația in
ternațională de popice) pe a 
cărei ordine de zi figurează ca 
punct principal întocmirea pro
gramului Campionatelor mon
diale, tragerea la sorți pentru 
intrarea pe piste a echipelor 
participante. La ediția 1976 a 
C.M. — 15—22 mai, la Viena — 
vor fi reprezentate următoare
le țări : Austria, Cehoslovacia, 
Elveția, Franța, R.D. Germană, 
R.F. Germania, Italia, Iugo
slavia, Japonia — pentru pri
ma oară, România, Suedia și 
Ungaria. La reuniunea forului 
internațional participă și prof. 
Ladislau Szocs, secretar gene
ral al F.R P., președintele co
misiei tehnice (asfalt) a F.I.Q.

★
S-au disputat meciurile ami

nate din etapa a Ii-a a retu
rului campionatului Diviziei A : 
masculin — PETROLUL TE- 
LEAJEN PLOIEȘTI — HIDRO
MECANICA BRAȘOV 5297 —

4920 p d (s-a evidențiat în mod 
deosebit juniorul ploieștean 
Vasile Ivan, care cu 944 p d 
a fost cel mai bun jucător al 
reuniunii) ; CONSTRUCTORUL 
GALAȚI — GLORIA BUCU
REȘTI 5332 — 5027 p d (A. Chi- 
rilă și I. Bice, de la gazde, 
au doborît fiecare cîte 939 de 
popice). Feminin : GLORIA
BUCUREȘTI — VOINȚA CON
STANȚA 2395 — 2217 p d.

★

în cele patru clasamente, 
după 11 etape, situația este 
următoarea : FEMININ — seria 
Sud : 1. Voința Buc. 22 p, 2. 
Gloria București 13 p, 3. La- 
romet Buc. 15 p, 4. Cetatea 
Giurgiu 14 p, 5. Rapid Buc. 
12 p, 6. Voința Galați 9 p, 7. 
Petrolul Băicoi 8 p, 8. Metrom 
Brașov 8 p, 9. Voința Constan
ța 2 p, 10. Frigul Buc 2 p ; 
seria Nord : 1. Voința Tg. Mu
reș 18 p, 2. Voința Cluj-Napoca 
14 p, 3. C.S.M. Reșița 14 p,

de

Turneul de polo din Capitală
Iran C—2 (1—1. 2—0, 1—0. 2—1). Au 
marcat : Munteanu și Teodorescu 
cite 2, Cocora și Florincescu. res
pectiv, Piedayesh șl Tavakoli. 
(G. ROSNER — coresp.).

în ziua a doua a turneului de 
polo de la bazinul Floreasca din 
Capitală au fost înregistrate rezul
tatele : România (jr) — C.N.U. 7—3 
(0—0 3—0, 2—0, 2—3), Progresul —

De miine, în sala Dinamo

FINALELE CAMPIONATELOR DE JUDO
In sala Dinamo din Capitală în

cep mîine finalele Campionatelor 
republicane individuale de judo ale 
seniorilor. Aproape 150 de concu
renți vor lupta simbătă și dumi
nică pentru cucerirea celor 6 tit
luri de campioni ai țării.

Confruntările finale ale acestei 
ediții (a VUl-a) se anunță deose
bit de interesante nu numai dato
rită numărului mare de sportivi, 
ci și pentru faptul că ele consti
tuie ultimul examen important 
înaintea apropiatelor campionate 
balcanice de la Sofia și a celor 
europene dc la Kiev. în fine aces
te finale sînt așteptate eu interes 
major și pentru că la fiecare ca
tegorie emit pretenții justificate de 
a îmbrăca tricoul de campion mai 
mulți judoka. La ușoară" (23 con
curenți) au șanse apropiate M. 
Nuțu (Dinamo Buc.), campionul 
categoriei, AL Filip (Dinamo Bra
șov). A. Szabo și O. Bela (Con
structorul M. Ciuc). Duelul dintre 
dinamoviștii bucureșteni L. Lazăr și 
C. Roman deține „capul de afiș" 
al întrecerilor de la categoria se-

mimijlocie (24 de concurenți). La 
ultimele două ediții C. Roman n-a 
participat, fiind accidentat. Mai 
înainte însă ei-vor trebui să treacă 
de dinamoviștii brașoveni I. Petrof 
și I. Ianoși, adversari deciși — 
după cum ne-a declarat antreno
rul acestora — să facă totul pen
tru a se impune. La „mijlocie", 
tînărul T. Mihalache (Politehnica 
Iași) l-a stopat anul trecut pe 
I. Lazăr (Dinamo București) din 
cursa pentru cucerirea celui de al 
patrulea titlu. De astă dată I. La
zăr deține o formă excelentă și 
va încerca să reînnoade șirul suc
ceselor. Dar în confruntările mij
lociilor se află și talentații juniori 
P. Roșcoș (I.EF.S.) și I. Pali (Con
structorul M. Ciuc) care nu vor să 
scape prilejul afirmării. Semigreul
C. Știrbu (Dinamo Brașov) este 
principalul favorit al categoriei 
respective. Dintre cei 21 de „grei", 
I. Codrea (Dinamo București), Gh. 
Dumbravă (C.S.M. Borzești) și
D. Udvary (Constructorul M. Ciuc) 
vor asalta titlul. Tot ei sînt favo
riți și la „open".

DIN TOATE SPORTURILE
BASCHET DIVIZIA B, etapa a 

Xl-a. Rezultate : mas
culin : Constructorul Arad — Dinamo 
Oradea 59—67 (32—30), Politehnica II 
lași — Letea Bacău 85—55 (47—42), 
Comerțul Tg. Mureș — Universitatea II 
Cluj-Napoca 74—65 (41—34), Șc. sp. 
Mediaș — Șc. sp. Brașov 99—61

(55—21). C.S.U. Galați — Electrica 
Fieni 114—74 (48—35), A.S.U. Sibiu 
— Voința Timișoara 69—97 (30—35), 
Lie. 35 — Arhitectura 81—60 (47—29), 
Automatica — Mine-Energie 79—67 
(43—29), A.S.A. Bacău — Știința Plo
iești 90—80 (55—39), P.T.T. — IPRO- 
MET 46—67 (24—30), IREM — Univer
sitatea București 80—56 (34—34) ; fe
minin : Rapid II — Arhitectura 39—73 
(19—38). Medicina București — Poli
tehnica II București 45—77 (25—39),

Știința Sf. Gheorghe — Voința Bra
șov 50—61 (22—28), Știința Mediaș — 
Universitatea Craiova 63—49 (30—25), 
Tomistext Constanța — Lumina Boto
șani 61—56 (35—32), Știința Constanța 
— Lumina Botoșani 81—43 (29—19) — 
meci restanță.

BOX MECI AMICAL, la Galați.
Zilele trecute s-a desfă

șurat o atractivă reuniune pugi- 
llstică, în care s-au întrecut 
sportivi de la Constructorul 
I.C.A.Z. din localitate (antrenor 
Teodor Felea) și o selecționată 
bucureșteană formată din boxeri 
de la Progresul, Olimpia șl Con
structorul. După intilniri echili
brate, spectaculoase, gazdele au 
Obținut victoria cu 25—22.

4. Hidromecanica Brașov 14 p,
5. Voința Oradea 12 p, 6. U.T. 
Arad 10 p, T. Voința Timișoara 
10 p, 8. Dermagant Tg. Mureș 
8 p, 9. Voința Craiova 6 p, 
10. Voința Mediaș 4 p. MAS
CULIN — seria Sud : 1. Voința 
București 20 p. 2. Rulmentul 
Brașov 20 p, 3. Constructorul 
Galați 16 p, 4. Petrolul Telea- 
jen PI. 14 p. 5. Olimpia Bucu
rești 12 p. 6. Flacăra Cîmpina 
8 p, 7. Rafinorul Ploiești 6 p, 
8. Gloria București 6 p (din 10 
jocuri), 9. Metalul Roman 4 p 
(din 10 jocuri), 10. Hidromeca
nica Brașov 2 p ; seria Nord : 
1. Voința Cluj-Napoca 16 p, 2 
Metalul Hunedoara 16 p, 3. E- 
lectromureș Tg. Mureș 14 p, 4. 
Olimpia Reșița 12 p, 5. Jiul Pe- 
trila 10 p, 6. C.F.R. Timișoara 
10 p, 7. Aurul Baia Mare 10 p, 
8. Electrica Sibiu 10 p. 9. Pro
gresul Oradea 8 p, 10. Gaz me
tan Mediaș 4 p.

Simbătă și duminică, după o 
întrerupere de două săptămini, 
se reiau întrecerile cu disputa
rea etapei a III-a a returului.
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LA ÎNCHEIEREA DIVIZIE
(Urmare din pag. I)

(ia, Rapid, Textila Buhuși, U- 
niversitatea Timișoara);

— mărirea procentajului po
zitiv în aruncările la poartă, 
atît datorită creșterii forței de 
aruncare, cit și perfecționării 
procedeelor tehnice specifice 
postului (Mikloș, Arghir, Oan- 
cea, Cojocaru, Lăcustă, Amaran- 
dei, Marcov, Grigoraș, Dorgo, 
Andronache, Rada Șerban, Rița 
Florea, Chelba și altele — la 
9 m și Furcoi, Șoș, Boși, Lacz- 
kovics, Hobincu, Vieru, Alexan- 
drescu. Terezia Popa etc. — la 
semicerc).

Pe parcursul celor 22 de eta
pe, evoluțiile cele mai meritu
oase aparțin echipelor care au 
manifestat o preocupare temei
nică pentru efectuarea pregăti
rilor cu seriozitate și continui
tate, cu perseverență și răbda
re: Universitatea Timișoara (an
trenor C. Lachc, pentru a opta

oară campioa 
greșul (antrer 
un excelent j 
suplinește lip: 
zonanță inter 
Odorhei (anii 
unde jocul c< 
nea, s-a îmb 
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LOTO - PRONOSPORT INI
ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES — OLIMPIC 

DIN 29 FEBRUARIE
• Autoturisme Dacia 1300 și 

Skoda S 100. • Excursii în
URSS, Ungaria, Austria, Paris 
(Valea Loirei) a Cîștiguri în 
bani.

TRAGEREA 
LOTO A I

DIN
Cîștiguri suț 

special. Se at 
risme Dacia 1 
• Excursii în 
mană, Iugosl 
Cîștiguri în l

La meciurile din 16-imlle „Cupei României" cuprins 
nosport din 29 februarie vor fi considerate pronostic 
vor fi înregistrate pe teren după consumarea timpi 
joc plus eventualele prelungiri (2 reprize a cîte 1 
criterii de departajare a echipelor în caz de egalitat 
siderare.

CtȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 20 FEI
EXTRAGEREA I : Cat. 1 S 1 

variantă 25% autoturism „Dacia 
1300" ; Cat. 2 : 2 variante 25% a 
19 052 lei și 3 variante 10% a 7 621 
lei ; Cat. 3 : 10,15 a 6 007 lei ; 
Cat. 4 : 36,05 a 1691 lei: Cat. 5: 
127,55 a 478 lei ; Cat. 6 : 181,55 a 
336 lei. REPORT CATEGORIA 1: 
31 613 lei.

EXTRAGEREA A IT-A : Cat.
A : 3 variante 10% a 50 000 lei ; 
Cat .B î 4,50 a 11 358 lei ; Cat. 
C : 10,40 a 4 914 lei ; Cat. D : 10,95

a 4 667 lei ; ( 
lei ; Cat. F : 
Cat. X : 2 118 
CATEGORIA

Autoturismu 
fost obt.inut 
din Reșița, j 
iar cîștigurilc 
fost obținute 
RIN, din Ga 
RENTE, din 
Bihor si M. 
din Arad.



DUPĂ O EROARE
se maiprea scurtă" si nu 

poate face nimic...
Nu se mai poate tace ni

mic — dar se mai poate 
spune ceva. Si —. cred — 
ceva esențial. Se poate spu
ne ceva esențial despre Na
talia Andrei după infrîn-
gere. Ceva esențial despre
spusele ei după infringere. 
Căci 
bele 
după 
cred ___ „
un eșec nu mai Contează ni- ; 
mic. atletismul — ca mai ; 
toate sporturile — fiind., in 5 
optica lor. doar o problemă s 
de cifre, efort fizic brut si • S 
medalii... O analiză 
fără sentimentalisme, 
poate să tină seama de 

ace și gindestc 
învins. Glasul 

tului după 
gere. gîndurile sale 
nu pot lipsi din 
nici o analiză exac
tă, dar nu

Mi-au
fără rezerve glasul 
și logica Nataliei 
Andrei, după cursă, 
după eroare . Era 
vocea unui om lu- 
fără să caute com- 

ascundea 
să 
au 

cuvinte.
fără 
Iată de 

— si 
: ..am sub- 

Kraus".
•îmi

nu-i adevărat că vor- 
nu au nici o valoare 
o înfringerc. Aceasta o 
doar cinicii — că după

care 
asiunea. 
ana : 
ie !“

rece, 
nu 

ceea 
a*le- 
atle- 

infrin-

cinică, 
plăcut

nu-și
..puteam

— acestea 
primele ei 
smiorcăială și 
tăti deplasate, 
nu am ciștigat 
dreaptă, analiza 
apreciat-o pe 
scurt, finalul : 
foarte rău" — propoziție 
curată, tot fără ..poză" și 
fără fasoane. Luciditatea îi 
asigura nu numai demnita
tea. dar era perfect compa
tibilă eu durerea părerii de 
rău. Multi lucizi au grijă să 
ocolească regretul — crezînd 
că acesta e semnul suprem 
al lucidității si demnității. 
Nu e. Sînt sigur că nu e — 

cum sînt sigur (rareori 
hazardez în pronosticuri, 
asa-mi ..suflă" vocea de 

după eroare a Nataliei 
drei) că din zece curse 
ar urma. Kraus nu va 
cîstiga' la atleta noastră, 
una. într-o ..trenă" mai

Pînă una alta.

c.ș- 
fost 
fără 

vani- 
ce

urma.

Si.
Dare

An- 
care 
mai 
nici 

ca 
lumea... Pînă una alta, la 
cîteva minute dună eroarea 
tactică, campioana a gîndit 
clar. demn si inteligent. 
Este extrem de important — 
la fel de important ca o vic
torie.

BELPHEGOR

ANDBAL FEMININ
10- la alta.sau chiar în cadrul ace-

u iuiași joc (Rulmentul, Construc-
te torul Timișoara, Constructorul
le- Baia Mare. Confecția, Mureșul
Ița și chiar echipe fruntașe ea Uni-
lo, versitatea Timișoara și I.E.F.S.) ;
le- — loturi incomplete și lipsati- rezervelor de valoare apropiată
r), de a titularelor (Universitatea
Ic. Timișoara, Universitatea Bucu-
Lu rești, Mureșul) ;
11- — insuficiente mijloace pen-
L- tru aplicarea jocului tactic în
lie funcție de evoluția echipelor
lia adverse (Confecția, Mureșul,
la, Textila Buhuși. I.E.F.S.) ;
Le — exagerarea și adeseori si
lul mularea. durităților comise de
L- adversar, tendință care a înce-
|i- ^t să devină o „modă" a tu
li, turor pivoților, în scopul de a
I înșela pe arbitri, pentru a pro
ne vo’ca eliminarea adversarului
l>- sau pentru a obține, în mod
I gratuit, decizie favorabilă (a-
|r- ceastă lipsă poate fi atribuită
Lă în mod egal jucătoarelor și ar-
I bitrilor) ;
I__  — insuficient calm pe banca
I conducerilor tehnice, pentru a
If putea ajuta eficient echipele în
B timpul- jocului prin cele mai
I» utile și mai adecvate indicațiiI (Rulmentul, Constructorul Baia
i Mare, Mureșul, Universitatea
I București, Universitatea Timi-
| șoara).
I In ceea ce privește comporta-
■ cl rea jucătoarelor din lotul nos-
Ki- tru olimpic, se poate afirma că
1<1- fiecare și-a asumat răspunde-

rea totală în echipa respectivă. 
Ele au acționat cu convingere și 

I cu încredere în forțele proprii,
■>- au constituit motorul formati
ve ilor în care activează ! Mikloș

(Voința Odorhei), Șoș (Mureșul
■ _ Tg. Mureș), Oancea (Rulmentul
■ Brașov), Pițigoi (Confecția), Ar-
I ghir (Universitatea București),B Cojocaru (Universitatea Timi-
■’2 șoara). Evoluțiile acestora, ca și
B,’ ale celorlalte componente ale
■ Iotului (Furcoi, Boși, Lacz-
■ a kovics, Lăcustă etc) ne-au con-
Bi, vins încă o dată de valorile
Bi. individuale de care dispune la
Bu ora actuală echipa noastră re-
By prezentativă și de capacitatea
K'i acestora de a obține o medalie
B la Jocurile Olimpice de la
■ Montreal.
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ACTUALITĂȚI
• „RESTANȚIERI" AI TES

TULUI DE REZISTENȚA 
CARE AU TRECUT PROBA. 
Marți s-a desfășurat în Capi
tală, pe stadionul Republicii, un 
nou concurs oficial pentru tre
cerea testului de rezistență, la 
care au participat jucători din 
prima ’divizie . care nu au reușit 
să realizeze baremul la prima 
încercare sau nu s-au prezen
tat din motive obiective (boală, 
accidentări etc.). Printre cei 
care au obținut baremul în 
concursul de marți, notăm pe 
Dumitru, Hi.inal, Necula Ră- 
ducanu, FI. Marin, Manea, Le- 
șeanu, Dumitrache, Boc, M. 
Naghi, Batacliu, Barbu, Uifă- 
leanu, Birău. Pojoni, Sima, Bo
ca, Moga, Jercan, Roznai Și 
Moldovan. în dimineața zilei de 
astăzi, o nouă serie de „restan- 
țieri", printre care Cri.șan și 
Musf.ățea, vor susține testul de 
rezistentă, obligatoriu înaintea 
reluării activității competițio- 
nale. ,

0 ARBITRI DIN MALTA 
LA MECIUL OLANDA - 
ROMANIA (PRELIMINARII O- 
LIMPICE). F.I.F.A. a comuni
cat 'forului nostru de speciali
tate că partida dintre selecțio
natele olimpice ale Olandei Și 
României, care va avea Ioc, la 
6 aprilie în Olartda (oraș, ne
stabilit încă), va fi condusă de 
o brigadă de arbitri din Malta. 
Componența acestei brigăzi ur
mează să fie stabilită de fe
derația malteză.

• CUPLAJ PE STADIONUL 
REPUBLICII. Meciul de „Cu
pă" Progresul București — 
F.C.M. Reșița se va disputa du
minică dimineața, de la ora 
10,30. pe stadionul Republicii. 
In deschiderea acestei partide 
(ora 9). a fost programat un 
atractiv meci de juniori între 
echipele Progresul (locul 3, se
rie o ITT-a a campionatului re
publican) și Șc. sp. 2 București 
(locul 3, seria a Il-a).

Partidele de ,,Cupi?“ de simbătă și duminică

UN EXAMEN Șl PENTRU ORGANIZATORI
' Sezonul oficial de fotbal sa 

inaugurează prin etapa „16“-imi- 
lor din „Cupa României", com
petiția care secundează — pe 
planul importanței — campio
natele de diferite categorii. 
Faptul că inaugurarea .stagiu
nii" este efectuată de populara 
competiție care — așa cum 
știm — angajează la startul ei 
mii de echipe, e o dovadă că 
întrecerea nr. 2 a fotbalului 
nostru începe să fie privită cu 
mai multă atenție, privilegiu de 
care nu prea s-a bucurat în 
general. Dar acest subiect me
rită o tratare specială.

Partidele de simbătă și du
minică vin, tocmai prin împre
jurarea că sînt primele din 
1976, cu sarcini speciale — de
loc ușoare — pentru toate com
petitoarele și, cu precădere, 
pentru cele organizatoare. E 
vorba, in primul rînd, de pre
gătirea terenurilor și instalații
lor anexă in așa fel incit aces
tea să corespundă total, să nu 
reprezinte un impediment in 
buna desfășurare a meciurilor. 
Se știe că in multe zone ale 
tării au căzut însemnate can
tități de zăpadă ; prima și ma
rea datorie a cluburilor și aso- 
ciațiilor-gazde din aceste zone 
este să ia cele mai energice

ULTIMELE VERIFICĂRI ALE ECHIPELOR DIVIZIONARE
• GLORIA BISTRIȚA — 

DINAMO BUCUREȘTI 3—1 
(0—0) ! In fața a peste 4 000 
spectatori, pe un teren înghe
țat, Gloria Bistrița a repurtat 
o meritată, dar surprinzătoare, 
victorie in fața campioanei. 
Atacul gazdelor a supus la o 
puternică presiune poarta oas
peților, reușind trei goluri prin 
Bucur (min. 47 și 85) și Ciocan 
(min. . 82). Pentru dinamoviști 
a înscris Lucescu (min. 74). 
Iată lotul utilizat de bucu- 
reșteni : Cavai (Ștefan) — 
Cheran, Dobrău (I. Marin), G. 
Sandu, Mateescu — Dinu, D. 
Georgescu, Custov — Lucescu, 
Dumitrache (Zamfir), Nun- 
weiller (Bucurescu). înlocuirile 
s-au efectuat la pauză. (I. To
ma — coresp.).

0 PETROLUL PLOIEȘTI — 
POLITEHNICA IAȘI 2—1 
(1—1). Meci frumos. Victorie 
meritată a gazdelor în fața a 
peste 8 000 spectatori. Au mar
cat : Toporan (min. 17 și 66) 
pentru Petrolul, respectiv Si- 
mionaș (min. 29). Ieșenii au 
utilizat formația : Stan — So- 
fian. Dinu. Unchiaș, Anton — 
Romilă, Simionov, Simionaș — 
D. Ionescu, Nemțeanu, Costea. 
Au mai fost întrebuințați : Cos- 
taș, Mureșan, Ciobanu. Petrolul 
a avut cei mai buni oameni în 
Mîrzea, Negoiță, Angelescu, To
poran. (I. Tănăsescu—coresp).

• GAZ METAN MEDIAȘ— 
A.S.A. TG. MUREȘ 1—0 (1—0). 
Jocul s-a disputat marți și a 
luat sfîrșit cu o surprinzătoare 
victorie a gazdelor. Singurul 
punct al partidei a fost reali
zat de Zotincă (min. 26). (Z. 
Rîșnoveanu — coresp.)

® „U“ CLUJ-NAPOCA — 
MINERUL CAVNIC 1—0 (1—0). 
Studenții au avut inițiativa în 
permanență, dar n-au reușit 
să înscrie decit o singură da
tă. la prima repriză, prin Vesa.

« F. C. CORVINUL HUNE
DOARA — F. C. CONSTANȚA 
1—0 (1—0). în drum sprd Ti
mișoara, unde va susține, du
minică, meciul de „Cupă" cu 
Politehnica, F. C. Constanța a 
jucat, miercuri, la Hunedoara. 
Șurenghin a marcat singurul 
gol al meciului. în min. 27. 
F. C. Constanța a aliniat ur
mătoarea formație : Ștefănes-

cu — Mustafa, Antonescu, Bă- 
losu, Gătej — Hoffmcister, 
Constantincscu, Moldovan — 
Lică, Peniu, Turcu. Au mai 
jucat : Negoescu, M. Popescu, 
Doboș. Mărculescu. (I. Vlad — 
coresp.).

• PROGRESUL — UNIREA 
TRICOLOR 4—1 (2—0). Intîlni- 
rea s-a disputat joi dimineață 
(ora 10,30) și nu după amiază 
cum ni se comunicase. Ea a 
reprezentat o „repetiție gene
rală" a elevilor lui V. Mate- 
ianu înaintea jocului de cupă 
cu F.C.M. Reșița. Divizionara 
B a obținut o victorie clară 
prin golurile marcate de Țevi, 
Dumitriu II. Iatan Și Dragii. 
(V. Iordachc).

• AUTOMATICA ALEXAN
DRIA - VOINȚA BUCUREȘTI 
1—0 (0—0). Gazdele au marcat 
o oarecare superioritate în re
priza secundă cînd au și în
scris prin Tonei (min. 62). (M. 
Bizon — coresp.).

• STEAGUL ROȘU BRA
ȘOV — GAZ METAN MEDIAȘ 
0—0. întilnirea a avut loc 
miercuri. De notat că brașo
venii au ratat o lovitură de la 
11 metri prin Pescaru. Dumini
că se va desfășura, la Mediaș, 
revanșa acestei întilniri ami
cale. (C. Gruia — coresp.).

• ȘOIMII SIBIU — C.S.U. 
SIBIU 1—1 (0—0). întilnire e- 
chilibrată. ultimă verificare o 
formației Șoimii înaintea jocu
lui de cupă cu Universitatea 
Craiova. Au marcat Munteanu 
pentru Șoimii, respectiv Ton- 
ciu (I. Ionescu — coresp.).

• DACIA ORAȘTIE — IND. 
SÎRMII C. TURZII 3—0 (2—0). 
Gazdele au avut o evoluție 
foarte bună grație căreia au 
realizat o victorie netă. Punc
tele învingătorilor au fost mar
cate de Sercș (min. 5 și 20) și 
Silaghi (min. 70). (S. Crețu — 
coresp.)

• C.S.M. SUCEAVA — CON
STRUCTORUL BOTOȘANI 4—1 
(4—0). Gazdele au făcut o 
foarte bună primă repriză cînd 
șî-au surclasat adversarul. Au 
marcat : Amarandei (min.
10, 35 și 55) și Voinea (min. 
16 — din penalty). respectiv 
Rusu (min. 90 — din lovitură

de la 11 m). (I. Mîndrescu — 
coresp.)
• NITRAMONIA FĂGĂRAȘ

—OLTUL SF. GHEORGHE 2-1 
(1—0). Au marcat : Sacaci
(min. 12 și 56), respectiv Ba- 
cov (min. 67). (Tr. Lancea — 
coresp).

• DINAMO SLATINA—F.C. 
BAIA MARE 3—1 (1—0). Parti
dă dominată de gazde, care 
Și-au concretizat superioritatea 
prin punctele marcate de Fră- 
țilă II (min. 24 și 58) și Țară- 
lungă (min. 86). Pentru băi- 
măreni a înscris Florea (min. 
90). (D. Mihail, coresp.).

• U.P.A. SIBIU — META
LURGISTUL CUGIR 0—0.

© AURUL BRAD—C.F.R. SI
MBRIA 2—1 (2—0).

măsuri pentru ca suprafața de 
joc să se prezinte in condi- 
țiuni regulamentare. Lucrul este 
valabil și pentru orașele care 
au avut o iarnă mai blinda, 
dar unde, de asemenea, terenu
rile au nevoie de pregătiri spe
ciale în privința instalațiilor 
(cabine, tribune, garduri îm
prejmuitoare etc.) trebuie amin
tit că un bun gospodar, o bună 
gazdă, are datoria să facă totul 
pentru ca oaspeții partidelor 
inaugurale — echipele vizita
toare, precum și spectatorii — 
să găsească stadionul pus la 
punct, pregătit cu pricepere și 
hărnicie. Avem bune vești în 
această direcție de la Turț, mica 
localitate care va găzdui o pre
mieră — prima întilnire oficia
lă a formației Minerul, din 
campionatul județean,. cu o 
echipă de Divizia A, Sportul 
studențesc. Acolo, cu mic cu 
mare, dei din conducerea aso
ciației și mulți suporteri fac 
mari eforturi pentru ca stadio
nul local să se prezinte in cele 
mai bune condițiuni. Să spe
răm că, asemenea gazdelor din 
Turț, toate celelalte vor trece 
cu „foarte bine" examenul os
pitalității reprezentat de inau
gurarea activității ‘fotbalistice. 
Să nu uităm că — alături de 
elementul esențial, reprezentat 
de contribuția echipelor — con
dițiile de .ioc au o mare impor
tanță pentru reușita spectacu
lară a inlilnirilor.

La 14 aprilie, in campionatul 
balcanic inter-duburî

AKADEMIK SOFIA - 

SPORTUL STUDENȚESC
Componența celor două grupe 

ale ediției din acest an a Cam
pionatului balcanic intercluburi 
este următoarea : grupa I :
Sportul studențesc București, 
Adana Spor (Turcia). Akademik 
Sofia (Bulgaria) ; grupa a Il-a : 
Dinamo Zagreb (Iugoslavia). Di
namo Tirana (Albania). Ethnikos 
Pireu (Grecia). Pînă acum, din 
programul competiției, care pre
vede jocuri tur-retur între com
ponentele fiecărei grupe a fost 
fixată data unei singure partide: 
Akademik Sofia — Sportul stu
dențesc, la 14 aprilie, la Sofia.

BOJIN, LA AL DOILEA START...
Toamna lui ’70. Campionatul 

primei divizii lansează un nu
me în care multi își pun rapid 
speranțe. Debutul Iui Marin 
Bojin la C.F.R, Timișoara pro
mitea datorită talentului ado
lescentului din Orșova si luci
dității cu care el părea că pri
vește viata. La sfîrșitul primu
lui său tur în Divizia A, Bojin 
declara ziarului nostru: „Iubesc 
fotbalul cu pasiune". Bojin 
mărturisea că vrea să ajungă 
un vîrf ca Dumitrache și că 
va face totul pentru implinirea 
îndrăznețului său vis. Era in 
decembrie ’70...

...Iarna lui ’76. Ne reamin
tim de primul lui interviu. Pro
fesorul de educație fizică Marin 
Bojin devine nostalgic : ..Cite i- 
luzii aveam. atunci, la 19 ani!"... 
Mai toate au rămas iluzii, 
C.F.R. Timișoara a retrogradat, 
Bojin a trecut la „Poli". dar 
n-a ajuns acel vîrf de temut, 
n-ă reușit să bată Ia porțile 
nici unui lot reprezentativ. La 
un moment dat. prin ’74. s-a 
văzut, chiar, pentru un timp, 
în afara echipei „Poli", din cau
za unor abateri disciplinare, 
în vara lui ’75 a plecat la Re
șița. cu alte iluzii. Dar în cele 
14 partide în care a jucat în 
ultimul tur. sub culorile forma
ției reșitene. n-a marcat decît

DE LA MINUS 1 LA PLUS 1
Reflecții pe

Nu este vorba, desigur, în prezen
tul articol — cum ar putea să se 
creadă după titlu — de vreo anume 
operațiune algebrică, ci de o „ecua
ție simplă- rezolvată pe dreptunghiul 
gazonului, cu mijloacele fotbalului, în 
timpul unuia dintre jocurile dinaintea 
deschiderii sezonului oficial, desfășurat 
la sfîrșitul săptămînii trecute. între 
echipele bucureștene Steaua și Meta
lul.

Divizionara A rămăsese din startul 
partidei în inferioritate numerică 
(Agiu fiind trimis la vestiare pentru 
proteste la una din deciziile arbitru
lui), situație destul de ingrată pentru 
o formație lipsită în teren și de aportul 
celor mai buni patru jucători ai ei. Du
mitru, lordănescu, Troi și Zamfir. Ceea 
ce a ajutat-o pe Steaua în surmon- 
tarea evidentului handicap a fost 
maniera de joc adoptată de ea : un 
joc de mare circulație a mingii — 
dirijată non-stop, cu precădere în pro
funzime —, înlesnită, firește, de o

marginea unei maniere
permanentă mișcare în teren, de sus
ținere a posesorului de balon de 
către coechipieri.

Modalitatea aleasă — evitînd, pe 
cît posibil, contactul direct, jocul de 
angajament fizic — conferea echipei 
rămasă in 10 oameni o situație de 
om în plus (pe toate treptele de 
conceperea acțiunii ofensive, declan
șare, pregătire și finalizare), acuzată 
de un partener, este drept, din eșa
lonul secund, dar care — a nu se uita 
— se întrecuse, nu o dată, de la egal 
la egal, în condiții de ,,!1 la 11“, 
în paride susținute cu divizionare A 
și, miercurea trecută, chiar cu lotul 
reprezentativ.

Desigur, între divizionarele A, 
Steaua, mai ales în alcătuirea de 
sîmbătă, nu este o echipă-excepție. 
Sînt și alte echipe ai căror jucători, 
cunoscînd procedeele tehnico-tactice 
necesare, aplică — în partidele lipsite 
de miză — principiile fotbalului ca-

• ••

de joc
racterizat- printr-o bogată circulație a 
mingii (asigurînd prin ea însăși vite
za de joc) și a jucătorilor și care con
feră CURSIVITATE, EFICIENTA. Acci
dentalul nu creează, însă, și regula. 
Atit Steaua, cit și celelalte divizio
nare A sînt datoare să permanentize
ze această manieră de joc și în me
ciurile oficiale, de campionat. Par
tidele lor, încadrate în acest tablou 
tactic, vor crește de bună seamă în 
VALOARE — întrucît, de cînd există 
fotbalul, cîștigul de timp obținut prin 
pasa directă la partener a însemnat 
automat și cîștigul de spațiu —, 
atribut care se va răsTrîpge, firesc, șl 
asupra întrecerii de ansamblu, cam 
pionatul Diviziei A.

Numai ridicind nivelul valoric al 
competțiției nr. 1 a fotbalului nostru la 
standardul internațional vom putea emi
te pretenții la succese constante, rea
le in intilnirile oficiale continentale.

Gheorghe NICOLAESCU

două goluri și lucrul acesta îl 
nemulțumește. Bojin spune : 
„Cred că in cazul meu e o pro
blemă de moral. De preaătit. 
m-am preaătit. antrenorul Rein
hardt mi-a acordat toată încre
derea ! Adevărul este că după 
ce te-ai dezamăait in primul 
rînd pe tine, e foarte areu să 
joci . excelent. Poate si pentru 
că te temi să nu aresesti nimic, 
nici o pasă, nici un sut... Te 
aindesti automat la ce vor zice 
coechipierii, la felul cum va 
reacționa publicul". Bojin nu-și 
ia angajamente de circumstan
ță. Spune doar că nu vrea să-l 
dezamăgească in primăvară pe 
antrenorul Reinhardt.

11 ascultăm pe antrenorul e- 
chipei F.C.M. Reșița : „Multi 
au vorbit foarte urit despre el. 
De cînd e la Reșița eu nu am 
insă ce să-i reproșez in viata 
extrasportivă. Are o viată de 
familie foarte frumoasă, are un 
copil, e profesor, e matur, tn 
privința randamentului in ioc 
sînt insă lucruri de reproșat. 
Pentru că turul l-a prezentat 
mult sub calitățile lui. L-am fo
losit in pregătiri si fundaș la
teral si s-a impus prin aceleași 
calități. La Bojin marea pro
blemă este voința ! Cînd o 
va avea, va juca foarte bine. 
Sper ca lucrul acesta să se in- 
timple chiar in primăvara 
asta !“

După sase ani. Marin Bojin 
poate lua un al doilea start !...

Mircea M. IONESCU



Partidele baschetbalistelor noastre cu echipa Bulgariei I

JOCUL PROGRESEAZĂ, 
INEFICACITATEA PERSISTĂ!

I
| BOURII DE LA RAPID TENISMANII NOȘTRI»

jucă- 
arun-

IAli?.na Rădulescu-Duțu, 
dintre putinele noastre 
toare constante în reușita 

cărilor la coș.

tate jucătoarele de bază.

Deși partenera de întrecere, 
Selecționata Bulgariei, s-a pre
zentat cu lotul incomplet (au 
lipsit din echipa de bază Krasi- 
mira Bogdanova, Todorka Niko- 
lova, Petkana Makaveeva ș.a.), 
întîlnirile susținute marți și 
miercuri, în sala Floreasca, de 
reprezentativa de baschet femi
nin a României au constituit 
o verificare deosebit de utilă 
a pregătirilor efectuate în ve
derea campionatului european 
din acest an, cu atît mai pre
țioasă cu cît de principala com
petiție a anului ne despart mal 
puțin de trei luni (20—29 mai, 
in Franța).

De la început dorim să men
ționăm că în aprecierile ce le 
facem ținem seama că în luna 
februarie antrenorii Sigismund 
Ferencz și Nicolae Martin s-au 
preocupat de îmbunătățirea 
pregătirii fizice și de adopta
rea unei noi orientări în atac. 
Prima noastră constatare sub
liniază tocmai îmbunătățirea 
organizării acțiunilor ofensive 
sub aspectul clarității și incisi
vității, fapt evidențiat de par
tida de marți (scor : 81—70 pen
tru România), cind antrenorii 
au folosit aproape în excluslvi-

A 
doua zi însă (scor : 65—65) uni
tatea de acțiune a scăzut, de
sigur și pentru că — deliberat 
— au fost rulate aproape toate 
baschetbalistele echipei. Ne-a 
bucurat apropierea Suzanei 
Pîrșu de cea mai bună formă 
sportivă a sa (marți a marcat 
23 de puncte), ascendența Ma
rianei Andrecscu, creșterea ca
pacității de a recupera și chiar 
de a înscrie a pivoților Rodica 
Goian și Ștefania Giurea, agi
litatea echipei în efectuarea in
tercepțiilor din apărarea 
zonă.

Aceste constatări pozitive 
pot ascunde însă imprecizia 
runcărilor la coș de Ia distan
ță, de la semidistanță și chiar 
de sub coș. Dacă în prima zi 
aruncările libere au înregistrat 
un procentaj bun — 70% (17 
aruncări realizate din 24 de în
cercări), iar cele din acțiune 
un procentaj mediocru — 48% 
(32 din 66), miercuri am con
semnat doar 40% la aruncările 
din acțiune (26 din 64) și 50% 
la aruncările libere (11 din 22), 
adică procentaje pe care le în- 
tîlnim și la formațiile de va
loare medie din Divizia B. Pe 
bună dreptate își manifestau 
spectatorii nemulțumirea după 
prea desele ratări care anulau 
eforturile depuse într-un con
traatac sau frumusețea unei 
acțiuni poziționale.

Cunoaștem că obiectivele pre
gătirii de pînă acum nu au cu
prins și- îmbunătățirea precizi
ei aruncărilor la coș (ceea ce 
a fost greșit), capitolului res
pectiv fiindu-i rezervate perioa
dele următoare. Aceasta nu 
trebuia să ducă însă la evitarea 
totală a preocupărilor pentru 
ridicarea calității aruncărilor Ia 
coș, adică a elementului esen
țial al baschetului și care ar 
trebui să stea permanent și pe 
prim plan în programul de an
trenament al lotului reprezen
tativ. Permanența pregătirii a- 
runcărilor la coș este un prin
cipiu de bază al baschetului, pe 
care îl dorim aplicat cu con
secvență și convingere și în e- 
chipa noastră națională, măcar 
de acum înainte !

în

nu 
a-

D. STANCULESCU

ASTĂZI, START ÎN TURNEUL

FEMININ DE VOLEI
începînd de azi, la Bacău se 

va desfășura ultimul turneu 
(etapele IX—XI) din turul cam
pionatului feminin de volei. 
Importante pentru configurația 
clasamentului se anunță meciu
rile dintre Știința Bacău și

CAMPIONATUL MASCULIN
(Urmare din nag. 1)

cisiv, însă, aceștia au meritul 
de a fi refăcut un handicap de 
șase puncte. Arbitri : I. Nicu- 
lescu — Gr. Nedelcu.

O întîlnire cu implicații deo
sebite asupra intențiilor de a 
pătrunde în rîndul celor patru 
fruntașe a susținut Viitorul Ba
cău în compania studenților de 
la Universitatea Craiova. După 
un joc maraton, victoria a re
venit cu 3—2 (13, —6, 11, —7, 
6) formației Universitatea Cra
iova. Arbitri : C. ‘ 
V- Szakacs.

Steaua—I.E.F.S.
Dinamo — „U“ 

3—0 (3, 1, 7).

Universitatea Craiova (echipe 
care aspiră să ajungă în prima 
grupă valorică), C.S.M. Sibiu și 
Olimpia, ocupante ale ultime
lor locuri în clasament. Potrivit 
tradiției, este de așteptat ca 
meciul Rapid — Penicilina să 
ofere spectatorilor volei de bu
nă calitate.

Iată programul etapei a IX-a. 
De la ora 8,30 : Î.E.F.S. — „U" 
Cluj-Napoca, C.S.U. Galați — 
Dinamo București ; de la ora 
15 ; C.S.M. Sibiu — Olimpia 
București, Farul — Univ. Timi
șoara, Rapid — Penicilina Iași 
și Știința Bacău — Univ. Cra
iova.

Armășescu

3-0 (5,5,4).
Cluj-Napoca

Întîlniri internaționale

de hochei în Capitală
Continuîndu-și pregătirile în 

vederea participării la Campio
natul mondial (grupa B), re
prezentativa oe hochei a Ro
mâniei va susține noi partide 
de verificare, sîmbătă și du
minică, pe patinoarul „23 Au
gust", din Capitală. Parteneră 
de întrecere va fi puternica 
selecționată de tineret a Ceho
slovaciei, pregătită de cunoscu
tul internațional Augustin 
Bubnik, și care cuprinde 
rîndurile sale speranțele ho
cheiului cehoslovac.

Oaspeții au sosit în Capitală 
în cursul zilei de ieri.

în
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clubului
.............. în- 

cîțiva componenți 
întors

Echipa de box a 
sportiv Rapid București, 
tărită cu 
ai lotului olimpic, s-a 
din cadrul turneului întreprins 
în R. F. Germania. Boxerii 
bucureșteni au susținut trei în- 
tîlniri obținînd tot atîtea victo
rii. Ei au întrecut cu 18—4 se
lecționata orașului Lubeck, cu 
12—6 pe cea a orașului Fliens- 
burg și au învins cu 16—2 e- 
chipa orașului Kaltenkirchen. 
Din echipa bucureșteană s-au 
remarcat în mod special Ga
briel Pometcu (pană), Victor 
Zilberman (semimijlocie) Și A- 
lec Năstac (mijlocie) care au 
obținut cite trei victorii. Cam
pionul european Simion Cuțov 
(semiușoară) a cîștigat cele 
două meciuri susținute, dintre 
care unul prin abandon.

★
Astăzi selecționata 

României va pleca 
unde urmează să 
duminică reprezentativa Tuni
siei.

de box a 
la Tunis 

întâlnească

ÎN TURNEE INTERNAȚIONALE
SOTIRIU, ACCIDENTAT, ABANDONEAZĂ iN FI-• V.

NALA DE LA MOMBASA • REZULTATE MODESTE IN
INDOOR-UL EUROPEAN

, Al treilea turneu internațio
nal de tenis din cadrul „Cir
cuitului Safari", disputat la 
Mombasa (Kenya) — despre 
care relatam într-unul din nu
merele noastre trecute — a pri
lejuit jucătorului român Viorel 
Sotiriu o nouă prezență în fi
nală, remarcată în presa de 
specialitate. Sotiriu învinsese, 
în fazele precedente pe favo
ritul nr. 1 al turneului, engle
zul G. Battrick 
6—1), iar apoi, 
pe americanul 
(6—7, 6—0, 10—8). 
său în finală

(6—3, 3—6,
în semifinală, 

M. Fishback 
Adversarul 

a fost celălalt 
tenisman american, N. Holmes, 
care eliminase pe cehoslovacul 
J. Kukal (6—4, 6—2). Finala
Holmes — Sotiriu a avut o des-

PARTICIPARE VALOROASĂ LA TURNEUL 
I INTERNAȚIONAL DE

între 14 și 30 martie, la 
București, în Aula Bibliotecii 
Centrale Universitare, se va 
desfășura cel de al 16-lea tur
neu internațional de șah al 
României. La actuala ediție vor 
lua parte jucători din 10 țări. 
Printre jiarticipanți se numără 
șahiști cu forța internațională 
recunoscută, cum ar fi : Sveș-' 
nikov (U.R.S.S.) — coeficient
Elo 2510 puncte, Ogaard (Nor
vegia) — 2490, Barle (Iugosla-
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ȘAH AL ROMÂNIEI
via) — 2480, Pinter (Ungaria) 
— 2420, Augustin (Cehoslova
cia) — 2405, J. Diaz (Cuba) — 
2385. Urmează să fie comuni
cate numele concurenților din 
Bulgaria, Elveția Și Tunisia.

Țara noastră va fi reprezen
tată de maeștrii internaționali 
Șubă (2450), Ghițcscu (2430) și 
Radovici (2300), precum și de 
maeștrii Pavlov (2360), Ungu- 
reanu (2350) și Stoica (2315).

UN AUTOGRAF MULT CAUTAT - VALERI BORZOV

fășurare foarte dîrză. Românul 
pierde primul set la tie-break 
(6—7), după ce condusese cu 
3—1, iar la 6—5 ratase două 
setbaluri. Ciștlgă setul doi cu 
6—3. în setul decisiv, Sotiriu 
se distanțează la 4—2 și are 
40—30 pe serviciul adversarului. 
Soarta partidei părea hotărîtă. 
La această minge, însă, după 
un retur în forță, Sotiriu alu
necă și suferă o entorsă. Jocul 
se întrerupe și nu mai poate fi 
reluat, Holmes fiind declarat 
cîștigător cu 7—6, 3—6, 2—4 
(ab.).

Comentînd finala de la Momba
sa, ziarul kenyan „Sunday Na
tion" notează : „A fost o înche
iere crudă și nefericită pentru 
românul Viorel Sotiriu, în spec
taculoasa sa evoluție din cadrul 
turneului internațional de te
nis. El și-a văzut speranțele 
spulberate în setul decisiv al 
finalei, din cauza unei acciden
tări...". Același ziar are cuvinte 
de apreciere la adresa ambilor 
tenismani români — V. Sotiriu 
și Tr. Marcu — prezenți la a- 
cest turneu. Din cauza acciden
tării, ei n-au putut să se pre
zinte la semifinala de dublu, 
cu Feigl (Austria)—Kukal (Ce
hoslovacia) .

De menționat că Jan Kukal 
conduce echipa austriacă pen
tru „Cupa Davis" în turneele 
din Africa, în cadrul pregăti
rilor pe care le face în vederea 
meciului cu România, de la 
sfîrșitul lui aprilie, la Viena. 
Austriecii și-au intensificat an
trenamentele, odată cu apropie
rea datei întîlnirii.

Iată rezultatele celorlalte 
două finale' ale turneului de la 
Mombasa : Holmes, Fishback 
(S.U.A.) — Battrick, Bevan (An
glia) 6—2, 6—4 ; Charlotte Bas- 
tin (Anglia) — Kăthe Ulrich 
(Kenya) 6—0, 6—0.

I

cel al 
sprin- 
Valeri 

s-au 
patru 

cînd

Unul dintre cele 
mai căutate auto
grafe la Olympia 
Halle din Mun- 
chen, modernă con
strucție care a 
găzduit, recent, o 
nouă ediție a cam
pionatelor europe
ne de atletism in
door, a fost 
cunoscutului 
ter sovietic. 
Borzov. Nu 
scurs încă 
ani din ziua
a devenit campion 
olimpic, tot în ca
pitala Bavariei, 
unde a uimit prin 
ușurința si relaxa
rea cu 
curgea 
scurte, 
pe reputații 
gători de viteză de 
peste Ocean si ia
tă că simpaticul 
vitezist sovietic a 
oferit specialiștilor 
o nouă probă a 
excelentelor sale calități, cîști- 
gînd cu dezinvoltura-i caracte
ristică proba de 60 m.

în imaginea noastră îl puteti 
vedea pe Valeri Borzov, dînd

care par- 
distantele 
învingînd 

aler-

0 Rezultate modeste au ob
ținut, în schimb, cei doi jucă
tori români — D. Hărădău și 
M. Tăbăraș — participant! la 
turneele de la Plzcn și Brno, 
din cadrul Circuitului european 
de tenis. Ei au fost eliminați 
fn primele tururi. Cîștigătorii 
finalelor au fost, respectiv, V. 
Borisov (U.R.S.S.) și J. Sim- 
bera (Cehoslovacia).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • La Salt Lake Ci

ty (Utah), John Radetich a cîș- 
tigat înălțimea cu 2,28 m ; iar la 
lungime Henry Jackson a obți
nut 7,71 m. Alte rezultate : 60 y 
Jackson 6,1 ; 440 y — Edmonson 
48,2 ; 880 y — Swenson 1:50,9.

BASCHET • La Barcelona, 
primul meci dintre echipa locală 
Juventud și formația italiană 
Martini Torino, pentru semifina
lele „Cupei Koracl", s-a 
cu scorul de 107—83 
gazde.

încheiat 
pentru

BOX a Italianul Elio 
și-a păstrat titlul de

Cotena 
campion 

european profesionist la catego
ria pană învingîndu-1 prin k.o. 
tehnic, în repriza a 14-a 
langerul său, englezul 
Sollas.

pe șa- 
Vernon

a con-CICLISM A Turul Cubei „ ___
tinuat cu etapa a 8-a (Camaguey- 
Las Tunas, 123 km), în care vic
toria a revenit rutierului sovietic 
Vladimir Osokin, cu timpul de 
3 h 12:05,0. Liderul clasamentului 
continuă să fie columbianul Ro
drigo Vanegas, urmat de com
patriotul său Abelardo Rios — 
la 1:01 și cubanezul Aido Aren- 
cibia — la 2:51. o „Marele Pre
miu Monaco" a revenit belgianu
lui Frans Verbeeck care i-a în
trecut la sprint pe francezii Dan- 
guillaume și Delisle — toți cro

nometrați pe distanța de 178 
cu 4 h 22:50,0. B. Thevenet, 
tigătorul „Turului Franței", 
situat pe locul 6, la 1:02.

km 
cîș- 
s-a

HOCHEI o Rezultate din 
pionatul U.R.S.S. : Spartak 
co va — Traktor Celiabinsk 
Ț.S.K.A. Moscova — Dinamo 
Riga 8—4 ; Dinamo Moscova — 
Torpedo Gorki 6—1. în clasa
ment : Spartak Moscova 43 p 
(din 30 de jocuri), Dinamo Mos
cova — 37 p și Ț.S.K.A. Mosco
va — 35 p (ambele cu 2 meciuri 
mai puțin).

cam- 
Mos-
6—1;

NATAȚIE « La Harkov, în 
prima zi a concursului Interna
tional pentru premiul ziarului 
„Komsomolskala Pravda", cel 
mai bun rezultat l-a obținut 
sportivul american Don Langen- 
mayer învingător în proba de 
100 m fluture, cu timpul de 57,06. 
Inotătoarea sovietică Marina Iur- 
cenia a stabilit un nou record 
unional în proba de 200 m bras, 
cu 2:39,47.

ȘAH A Turneul „Dubna ’76" 
s-a încheiat cu victoria marelui 
maestru sovietic Vitali Teșkovski, 
care a totalizat 10 p din 15 po
sibile. Pe locurile următoare ; 
Zaițev (U.R.S.S.) — 9Y2 p, Gips- 
lis (U.R.S.S.) Milles (Anglia), 
Savon și Suetin (ambii U.R.S.S.) 
— 9 p.

autografe la două tinere ba
vareze. bucuroase că au obținut 
semnătura celui pe care-1 ad
miră.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

SCURT • PE SCURT
TENIS a Au continuat turne

ele WCT. La Rotterdam : Laver— 
Hrebec 6—3, 6—4 ; okker — Mc 
Millan 7—5, 6—2 ; la Fort Worth 
(Texas) : Vilas — Cox 6—4, 6—1; 
Alexander — Stewart 6—1, 6—7,
6— 2 ; Meyer — Riessen 6—1, 7—5; 
Solomon — Drysdale 7—6, 6—4. o 
In turneul feminin de la Sara
sota (Florida) : Evert 
ra 6—0 6—0 ;
7— 5, ‘ ‘
3—6, 
6—1, 
pionatului european pe echipe: 
Elveția — Norvegia 2—1 ; Fin
landa — Danemarca 2—1.

Kyomu-
Meyer — Holladay 

6—3 ; Hunt — Coles 6—3, 
6—1 ; Guerrant — Doerner 
6—1. ® In grupa B a cam-

TENIS DE MASA a La Ham
burg, dubla întîlnire internațio
nală amicală dintre echipele R.F. 
Germania și R. P. Chineze a re
venit sportivilor chinezi : 5—2 la 
masculin și 5—0 la feminin. • 
Rezultate " _ "J'
pene : la Praga, Cehoslovacia — 
Ungaria 6—1 ; la- Ruen, Franța — 
Polonia 6—1.

din Cupa ligii euro-

VOLEI a în meci retur pentru 
turul 3 al Cupei campionilor cu

la Ostende (Belgia), e 
întrecut

ropeni 
chipa locală Hermes a 
cu 3—2 (8, -....................
matia V. C. -------------
toare cu 3—1 în primul 
leibalistele vest-germane _ - 
calificat pentru turul următor.

—8, —11, 11, 11) for-
2. Hanovra. învingă-

joc, vo- 
s-au

DUPĂ cum se știe, miercuri 
seara, la Caen, în prezența a 
peste 10 000 de spectatori, în 
preliminariile turneului olimpic 
(grupa a 4-a europeană), se
lecționata Franței a învins cu
4— 2 (2—0) formația Olandei.
Fotbaliștii francezi au avut ini
țiativa în cea mai mare parte a 
jocului, înscriind patru goluri 
prin Rouyer (min. 20 și min. 
57), Schaer (min. 4) și Platini 
(min. 53). în ultimul sfert de 
oră, oaspeții au reușit să redu
că scorul, înscriind ' ~
și Horst.

în această grupă au mai ră
mas de disputat 
jocuri : România — Franța (la 
24 martie) ; Olanda — România 
(la 6 aprilie) și România — O- 
lauda (la 14 aprilie). în clasa
ment conduce Franța cu 6 p.

LA ESSEN întîlnirea amicală 
dintre selecționatele secunde 
ale R.F. Germania și Italiei s-a 
încheiat cu victoria oaspeților : 
1—0 (0—0). A marcat ~
(min. 55).

ÎN TURNEUL pentru 
pe de tineret din Iran, 
slavia a întrecut cu 3—0 
formația Iranului.

ÎN PRLMELE două partide 
din sferturile de finală ale tur
neului pentru echipe de tine
ret de la Viareggio : Milan — 
Napoli 1—0 ; Torino — Roma
5— 1 (în urma executării lovitu
rilor de la 11 m.).

ÎN FINALA „Cupei R.D. 
Germane" se vor întîlni Vor- 
vărts Frankfurt Pe Oder și Lo
komotive Leipzig. în semifina
le, Vorwărts a eliminat pe F.C. 
Magdeburg, iar Lokomotive pe 
Dynamo Dresda.

prin Peters

următoarele

Pulici

echi-
Iugo- 
(1-0)
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