
„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL MASCULIN

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A TERMINAT 
LA EGALITATE (19-19) CU UNGARIA

Azi, în ultima zi, partida derby România — R. D. Germană

’•
Fază din meciul România—Iugoslavia (17—14) : Cosma (10), unul 

dintre cei mai activi jucători ai echipei noastre, înscrie un gol pe 
lingă blocajul lui Horvait (7) și sub privirile lui Licu (4), Po- 
poviai (13) și Pavicevici (în stingă). Foto ; Dragoș NEAGU

BAIA MARE, 15 (prin tele
fon). în penultima etapă a ce
lei de a XVI-a ediții a „Trofeu
lui Carpați" performeră a fost 
formația secundă a țării noas
tre care a întrecut detașat 
Bulgaria. Prima reprezentativă 
a României a obținut însă un 
nesatisfăcător _ egal în partida 
cu- Ungaria. ~ 
cheie marți 
reeditează 
două ediții 
mondial, de 
România —

Competiția se în- 
cu o partidă care 
finalele ultimelor 
ale campionatului 
la Paris și Berlin : 
R. D. Germană.

REZULTATELE DE IERI
România B — Bulgaria 

19—13 (11—6) 
Iugoslavia — R. D. Germana 

23—21 (12—12)
România A — Ungaria 

19—19 (10—10)
CLASAMENTUL

PROGRAMUL DE AZI

1. ROMANIA A 4 3 1 0 92—74 7
2. Iugoslavia 4 2 1 1 79—75 5
3. Ungaria 4 1 3 0 69—68 5
4. România B 4 2 0 2 71—76 4
5. R.D.G. 4 1 1 2 73—70 3
6. Bulgaria 4 0 0 4 71—92 0

ora 15,35 :
Iugoslavia — Bulgaria 
ora 16,55 :
România B —- Ungaria 
ora 18,15 :
România A — R. D. Germana

ROMÂNIA — UNGARIA 19— 
19 (10—10). Orice echipă care 
joacă cu campioana mondială 
luptă să se întreacă pe sine 

ș[jam (je mu]t a^t a- 
de ani și ani, de cînd 
României domină între- 
pentru titlul suprem, 

•a întâmplat și luni seară. 
Formația Ungariei a avut o 
prestație net superioară par
tidelor anterioare, reușind un 
prestigios egal la capătul unui 
meci dramatic. Handbaliștii 
maghiari au atacat cu aplomb 
și s-au apărat cu îndîrjire, 
profitînd și de faptul că selec
ționata noastră se clătina. Sco
rul a evoluat, în prima repriză, 
aproape numai în favoarea 
oaspeților : 6—3 min. 11, 8—5 
min. 15,'9—6 min. 20, 10—7 
min. 22. Cînd s-a decis să mun
cească mai mult, îndeosebi în 
apărare, pentru a proteja, prin 
blocaje, poarta lui Penu, for
mația noastră și-a consolidat 
jocul, a redus treptat din han
dicap ajungînd să încheie la 
egalitate prima repriză. A fost, 
totuși, foarte greu pentru că

Hristache NAUM 
Horia ALEXANDRESCU

însuși, 
devăr, 
echipa 
cerile
Așa s-j

(Continuare în pag. a 4-a)

TEOFILO STEVENSON ÎN FRUNTEA LOTULUI
CUBANEZ PENTRU „CENTURA DE AUR"
Din Havana se anunță o se

lectă participare la competiția 
pugilistică „Centura de aur" 
(București, 19—25 aprilie), lotul 
cubanez avînd în frunte pe 
campionul olimpic și mondial 
Teofilo Stevenson (categoria 
grea), pe campionii Jocurilor 
Panamericane : Ramon Duvalon 
(muscă), 'Alejandro Montoya 

g 
£ 
g

(mijlocie) și Orestes Pedros» 
(semigrea), precum și pe valo
roșii boxeri : Hector Ramirez 
(semimuscă), Adelfo Horta (co
coș), Genovevo Grinan (pană), 
Reinaldo Valiente (semiușoară), 
Andres Aldama (ușoară), Jose 
Pozo (semimijlocie) și Luis Fe
lipe Martinez (mijlocie mică).

VIAȚA DE FAMILIE,
ț n crearea și afirmarea deplină a uma- 

| nismului socialist, care pune pc primul 
Ț plan omul și, totodată, îmbină inte

resele particulare cu cele ale socie
tății, asigurând astfel bunăstarea și fericirea 
fiecăruia, odată cu a întregului popor, sar
cini de mare răspundere revin familiei, che
mată să-și îndeplinească integral importan
tele sale funcții sociale, economice, de 
instrucție, educație și integrare socială, de 
dezvoltare a personalității.

Este o îndatorire fundamentală a tuturor 
cetățenilor patriei noastre, printre aceștia 
numărindu-se, desigur, și sutele de mii de 
sportivi, să înțeleagă esența acestui concept, 
faptul că noua bază a familiei se întemeiază 
astăzi, tot mai mult, pe principiile eticii 
comuniste și că tocmai de aceea, așa cum 
arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, se 
cere fiecăruia : „o atitudine model față de 
familie, căreia partidul nostru ii acordă un 
rol primordial in dezvoltarea și înflorirea 
națiunii socialiste — față de educarea tinerei 
generații, comportarea ireproșabilă în viața 
personală, în întreaga existență socială".

Crescut și educat de partid, tineretul, 
reunind și pe toți acei numeroși prieteni ai 
stadioanelor, de la practicanții exercițiilor 
fizice pînă la campionii de renume inter
național, oferă și în acest domeniu multe 
exemple, adesea pilduitoare, de întemeiere 
a relațiilor de familie pe principiile moralei 
comuniste, ale egalității, respectului, afec
țiunii și încrederii reciproce. Este o realitate 
și faptul că în însăși noua viață sportivă a

I
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Mîine, etapa a XX-a în Divizia A la fotbal

ULTIMA VERIFICARE
ÎNAINTEA MECIULUI

A SELECȚIONABILILOR
CU ECHIPA FRANȚEI

<X«X~X-X-X PROGRAMUL ETAPEI -X~X*X-X-
: A.S.A. — DINAMO

Drâguiici (Drobeta Tr. Severin) ; la linie : A. Ene (Craio-
Tg. Mureș

Arbitri : S.
va) și N. Moroianu (Ploiești).

Timișoara : „POL!"
Arbitri : Gh. Popovici ; la linie : S. Stâncescu și S. Marin 

București).

Reșița : F.C.M. — JIUL
Arbitri : R. S tin can ; la linie : N. Gheorghe șl A. lanoș 

București)

Cluj-Napoca_ : UNIVERSITATEA — F.C. ARGEȘ
“ *' * la linie : C. Dinulescu și Gh.

(2-3) CLASAMENTUL

— POLITEHNICA IAȘI (0—2)
(toți din

(1-3)
~ D.Arbitri : C. Szilagy (Baia Mare) ;

Metz (ambii din București)

Constanța : FOTBAL CLUB
Arbitri : Otto Anderco (Satu Mare) ; la

Vilcea) șl V. Cataoâ (Cărei)

Satu Mare
Arbitri : C.

București)

Arad
Arbitri : I

N. Cuisaru (Ploiești)

București : SPORTUL STUD. — F.C. BIHOR (0—2)
Arbitri : M. Moraru ; la linie : M. Vasiliu (ambii din Ploiești) și Gh. 

lonescu (Brașov)
(Stadionul Republicii, ora 14)

București : RAPID — „U" CRAIOVA (0—3)
'Arbitri.r C. Ghiță ; la linte : Gh. Racz și C. Braun (toți din Brașov).

(Stadionul Republicii, ora 16, meci televizat)
Cu excepția partidei Sportul studențesc — F.C. Bihor, 

ora 16. Intre paranteze, rezul-

— STEAUA
lini© : N.

.(1-2)
Dinescu (Rm.

: F.C. OLIMPIA — S.C. BACĂU 
Niculescu ;

(0—0)
la linie : Gh. Manta și R. Platoș (toți din

1. STEAUA 19 12 4 3 44-17 28
2. Dinamo 19 12 2 5 43-21 26
3. F.C. Bihor 19 9 3 7 24-21 21
4. S.C. Bacâu 19 10 1 8 22-23 21
5. Politehnica iași 19 8 4 7 28-27 20
6. ,,Poli“ Timișoara 19 8 4 7 29-29 20
7. F.C.M. Reșifa 19 9 2 8 22-27 20
8. Jiul 19 8 3 8 30-30 19
9. F.C. Argeș 19 7 5 7 21-26 19

10. Univ. Craiova 19 7 4 8 24-18 18
11. F.C. Constanta 19 8 2 9 24-22 18
12. A.S.A. Tg. M. 19 8 2 9 26-28 18
13. Sportul stud. 19 8 2 9 22-28 18
14. Rapid 19 7 3 9 19-25 17
15. U.T.A. 19 7 2 10 22-31 16
16. F.C. Olimpia 19 6 4 9 18-32 16
17. C.F.R. Cluj-Np. 19 4 6 9 15-27 14
18. „U" Cluj-Np. 19 5 3 11 23-24 13

: U.T.A. — C.F.R. CJ.-NAPOCA (0—1)
Chilibar ; !a linie : FI. Anuțescu (ambii din Pitești) și

X toate celelalte vor începe la 
X țațele din tur.
sX-X-X-X

Divizia A programează prima 
etapă din retur la mijloc de 
săptămînă. Mîine, la numai 72 
de ore după ce au părăsit sta
dioanele, cele 18 echipe din 
primul eșalon al fotbalului nos
tru sînt iarăși chemate în are
nă, pentru runda nr. 3 a. retu
rului. Sub ce perspective se 
prezintă această etapă, referin- 
du-ne la constatările celei de 
duminică ?

Trăsătura generală a partide
lor de alaltăieri e aceea a unei 
pronunțate angajări. Se repetă, 
prin urmare, observația intilnită 
și după „16“-imile Cupei și 
după prima etapă. E partea po
zitivă a evoluției echipelor con
siderate drept cele mai bune 
din fotbalul românesc. Mai de
parte nu ne vom inlilni — decît 
cu unele excepții — cu alte as
pecte încurajatoare, meritorii. 
Calitatea jocurilor a fost, în 
general, slabă. Excepții fac în
tâlnirile Steaua — Rapid, care a 
prezentat un ritm ceva mai ri
dicat, și F.C. Argeș — F.C.

SUPORT PREȚIOS
țării sînt cultivate cu responsabilitate ase
menea însușiri și virtuți, că — la rîndul lor
— sportivii alcătuiesc o mare familie în 
care dominante și trainice sînt acele relații 
prin care sînt afirmate plenar normele eticii 
și echității socialiste.

Sînt, însă, și cazuri de excepție care arată, 
în primul rind factorilor cu răspunderi în 
domeniul educațional al sportului — acti
viști, antrenori, profesori de specialitate ș.a.
— că PROBLEMA VIEȚII DE FAMILIE 
TREBUIE SA STEA MAI MULT ÎN ATEN
ȚIA ACESTORA. Viața de familie nu poate 
fi despărțită de realizarea socială și profe
sională, de împlinirile în pregătirea sportivă, 
în vederea obținerii unor performanțe de 
prestigiu. Ea este nemijlocit implicată ; MAI 
MULT, EA CONDIȚIONEAZĂ, ÎN CELE 
MAI MULTE CAZURI, AFIRMAREA . SAU 
INSUCCESUL ! Din păcate, în unele cazuri, 
normele de conviețuire mai sînt încălcate, în 
unele familii ale sportivilor — cu atît mai 
grav acolo unde sînt și copii — încep să se 
strecoare umbrele înstrăinării, ori acele în
tristătoare și condamnabile manifestări de 
egoism, de interese meschine, individualiste.

Dezbaterile ample care au loc în prezent 
în pregătirea Congresului educației politice 
și al culturii reprezintă pentru asociațiile 
șl cluburile sportive, pentru sportivi și cei 
care îi pregătesc, un excelent prilej de ana
liză profundă, temeinică, a acestor aspecte, 
a modului în care, în general, sportivii își 
întemeiază și își trăiesc viața de familie.

<*x-x«x<
Constanța, meci alert, cu multe 
atacuri la ambele porți, cursiv. 
Unele momente reușite a avut 
și jocul de la Bacău (Sport club 
— U.T.A.), evidențiind ascensiu
nea de comportare a formației 
arădene, evident schimbată în 
bine, față de prima parte a 
campionatului. Și... cam atît. în 
rest, partide de un nivel tehnic 
scăzut, cu multe perioade în 
care greșelile de execuție erau

enervante. Viteza de joc a lăsat 
și ea de dorit, astfel că specta
colul s-a plasat sub cerințele 
unor întreceri de prima cate
gorie. Știm că se apelează la 
argumentul că ne aflăm încă în 
perioada cînd ies mai mult în 
evidență acumulările de ordin 
fizic ; dar o minimă valoare a jo
cului trebuie pretinsă unor for
mații din cea mai înaltă com
petiție, indiferent în ce moment 
al vieții competiționale ne a- 
flăm. Situația e produsă de o 
mai veche realitate și anume 
că echipele noastre nu dețin o 
forță de joc medie, accepta
bilă, de la care să pornească în 
fiecare meci. De aceea, orice 
dereglare individuală ' sau de 
compartiment coboară foarte 
repede și vizibil întregul po-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3) ,

In pofida opoziției fundașului central dinamovist G. Sandu (în 
dreapta, cu tricou de cuibare închisă). Grosu a șutat la poartă. 
(Fază din meciul Dinamo—Sportuil studențesc : 0—0).

Foto : I. MIHĂICĂ

A

AU FOST ALCĂTUITE 
LOTURILE REPREZENTATIVE 

SI DE TINERET (23 Șl 21 DE ANI)
în vederea apropiatelor în- 

tîlniri internaționale (lotul A 
cu selecționata olimpică a Fran
ței și loturile de tineret — 21 
și 23 de ani — cu echipele si
milare ale R. D. Germane) au 
fost convoeați pentru joi 
sediul F.R-F. 
tori :

LOTUL A : Răducanu și lor- 
gulescu — portari ; Chcran, 
Dinu, Dobrău, G. Sandu. Haj- 
nal și Anghelini — fundași ; 
Dumitru, Boliini, Iordănescu și 
Romilă — mijlocași : CriȘan, 
D. Georgescu. Kun, Lucescu si 
Zamfir — atacanti.

la
următorii jucă-

LOTUL DE TINERET (23 
ANI) : Ioniță și Moraru — por
tari ; Purima, Ncgrilă, Grigo- 
raș, FI. Marin, Smarandache și 
Mateescu — fundași ; Cărpuci, 
Simionov, Ion Ion și Kaiscr — 
mijlocași ; Aelcnei, Doru 
nescu, Răducanu, Peniu și 
nea — atacanti.

LOTUL DE TINERET 
ANI) : Lung și Cristian — 
tari : Zamfir, Dumitrescu, Con- 
stanlinescu, Agiu, Ene și Onu- 
țan — fundași ; Bișniță, Cus- 
tov, Petcu și Moldovan — mij
locași ; Grosu, Radu II, Vrîn- 
ceanu și Flore» — atacanti.

Io- 
Ma-

(21 
por-



I

„CROSUL PRIMĂVERII»
în pofida frigului pătrunzător, 

duminică pe diverse baze spor
tive ale Capitalei au avut loc 
acțiuni de masă, la care au fost 
angrenați sute de elevi. O ase
menea manifestare s-a desfășu
rat pe aleile din jurul Circului 
de stat. Este vorba de „Crosul 
primăverii", organizat de Comi
tetul Crucii Roșii (secretar 
Marcela Popescu), în colaborare 
cu Consiliul pionierilor, Comi
tetul U.T.C. și C.E.F.S. ale sec
torului 2. Acțiunea a fost dedi
cată centenarului Crucii Roșii. 
La startul celor șase probe cu
prinse în program au fost pre
zenți numeroși elevi și eleve 
din toate școlile, liceele și gru
purile școlare ale sectorului. în
trecerile au fost animate, iar 
primele locuri deosebit de dis
putate. Iată primii clasați : cat. 
11—13 ani, fete : Cristina Geor
gescu (Șc. gen. 23), băieți : Mar
cel Hoțiră (Șc. gen. 44) ;
14—16 ani, fete : Ștefania Vije
lie (Gr. școlar prelucrarea lem
nului), băieți : Radu Drăghici 
(Lie. mecanic 7) ; cat 17—19
ani, fete : Polina Pupăzan (Gr. 
șc. Electronica), băieți : ~~
Bîgu (Lie. Spiru Haret).

în legătură cu acest al doi
lea cros al anului desfășurat în 
Capitală trebuie făcute cîteva

sublinieri. Pozitiv ni s-a părut 
faptul că Ia... linia de sosire au 
fost prezenți numeroși specia
liști de la clubul Dinamo, care 
au distribuit celor mai buni 
concurenți un fel de legitimații 
pentru a se prezenta la secția 
de atletism a acestui club în 
vederea unei selecții pentru 
sportul de performanță. De a- 
semenea, trebuie menționată 
prezența mereu tînărului acti
vist în atletism, prof. Ion Oda- 
basian (70 ani), președintele Co
misiei de atletism a sectorului 
2, pentru a da ajutor organi
zatorilor, precum și participa
rea remarcabilă, atit ca număr 
cit și ca rezultate, a elevilor 
de la Gr. școlar Electronica 
(prof. Ana Taloș). (A. B.)

¥

cat.

Dan

Elevii din sectorul 8 al Capi
talei au avut o duminică bogată 
in întreceri sportive cuprinse în 
„Cupa tineretului". Astfel, la 
Liceul „Ion Neculee" 5 echipe 
de gimnastică și-au disputat în- 
tiietatea, care a revenit forma
ției Liceului mecanic nr. 15. La 
baza „Cireșarii", elevi între 10 
și 14 ani s-au întrecut la șah 
și tenis de masă.

Aspect de la întrecerile fetelor în cadrul „Crosului primăverii".
Foto : V. BAGEAC

După finalele campionatelor de lupte libere

CB CINE VOM
sporturilor 
desfășurat

din Bra- 
finalele

în Sala 
șov s-au
Campionatelor republicane in
dividuale de lupte libere ale 
seniorilor. Fiind programată cu 
numai cîteva săptămîni înain
tea Campionatelor europene de 
la Leningrad, competiția repu
blicană trebuia să constituie Și 
un test edificator în vederea 
alcătuirii echipei reprezentative 
pentru apropiatele confruntări 
continentale. De-a lungul celor 
trei zile de concurs cei mai 
buni luptători de la acest stil 
și-au disputat cu ardoare în- 
tiietatea, iar nivelul tehnic al 
competiției 
satisfăcător.

Recentele 
în evidentă . 
constituie semne de întrebare 
pentru „europenele" din luna 
viitoare. în absenta campionu
lui de anul trecut al categoriei 
48 kg., I. Vangheliei (Hidroteh
nica Constanța), titlul a revenit 
lui A. Rențea (Rapid Bucu
rești), un tînăr talentat dar 
lipsit de experiență. De altfel, 
el a si fost învins în turul i- 
naugural de reșițeanul Gh. Ra- 
șovan. întrecut la rîndu-i de 
O. Feher (C. S. Satu Mare).

a fost, in general.

finale au scos însă 
și unele aspecte ce

■T? T’

IN DIVIZIA
« ÎN GRUPA A DOUA VA

LORICA a campionatului divi
ziei A de volei s-au disputat 
primele partide. Iată rezultate
le înregistrate :

Feminin : Universitatea Timi
șoara — Știința Bacău 3—0 
(7, 11, 10), Universitatea Craio
va — Olimpia 3—0 (5, 15, 8), 
Farul Constanța — C.S.M. Sibiu 
3—0 (8, 2, 14). C.S.U. Galați — 
Universitatea Cluj-Napoca 3—1 
(6, 6, —12, 2).

Masculin : Viitorul Bacău — 
Delta Tulcea 2—3 (—3, 13, —13, 
12, —17), Universitatea Craiova
— I.E.F.S. 3—0 (14, 4, 13), Rapid
— Universitatea Cluj-Napoca 
3—0 (12, 9, 9), Tractorul Brașov
— C.S.U. Galați 3—2 (10, 13, 
-—8, —6, 10).

(Corespondenți : I. Crețu, St. 
Gurgui, C. Popa, T. Siriopol, I. 
Iancu, N. Ștefan, P. Dumi
trescu).

• ÎN URMA CELUI DE AL 
DOILEA TURNEU, în prima

în campionatul de baschet

STEAUA SI DINAMO CONTINUĂ
CURSA PENTRU TITLU

PARTICIPA LA EUROPENE?
Asemănător stau lucrurile 
cat. 52 kg. Campionul de 
trecut. P. Brîndușan " 
Timișoara) a luptat la categoria 
următoare (57 kg). Ieșeanul E. 
Bulu a cucerit, e drept titlul, 
dar a fost învins în ultimul 
meci de I. Arapu (Steaua). Am 
fi trecut peste acest insucces 
al noului campion dacă învin
gătorul său se afla într-o for
mă bună, apropiată cit de cit 
de reputația pe care o are. Dar 
Arapu a fost realmente surcla
sat de P. Cearnău (CF.R. Ti
mișoara) și, după opinia noas
tră. nu i se mai poate acorda 
creditul selecționării.

De mai mult timp am sub
liniat comportarea submedio
cră a luptătorului brașovean 
P. Androne (cat. 68 kg), men
ținut totuși în lotul reprezenta
tiv si trimis să concureze la 
competiții de anvergură, unde 
a fost 
tururi, 
luptat 
porteri. 
chiu cu vai. . . 
întrecut de tînărul campion CI. 
Zanier (Vulturii Textila Lugoj) 
la o diferență (16—7) ce ne 
scutește de alte comentarii.

și la 
anul 

(C.F.R.

eliminat după primele 
De astă dată, deși a 

în fata propriilor su- 
Androne s-a clasat, cu 

pe locul 3. fiind

A DE VOLEI
grupă valorică a campionatului 
diviziei A clasamentele 
mătoarea configurație :

au ur-

MASCULIN
1. DINAMO 11 13 1 40: 6 27
2. Steaua 14 12 2 38:10 26
3. Explorări 14 11 3 34:11 25
4. Politehnica 14 7 7 25:29 21

FEMININ
1. DINAMO 14 14 0 42; 7 28
2. I.E.F.S. 14 11 3 35:16 25
3. Rapid 14 9 5 32:17 23
4. Penicilina 14 9 5 31:18 23

n-au avut 
convingătoare pentru a 
sufragiile selecționării, 
a fost depășit net de 
C. Moldovan (C.F-R. 

iar Pîrcălabu s-a

Nici campionii categoriilor 62 kg, 
P- Coman (Steaua) și 74 kg, M. 
Pîrcălabu (Steaua) 
evoluții 
întruni 
Coman 
tînărul
Timișoara), 
impus cu multă dificultate.

La toate aceste categorii (48, 
52. 62, 68 și 74 kg) candidații 
pentru lotul reprezentativ care 
va participa la C. E. nu ne 
dau. deocamdată, speranțe pen
tru o comportare meritorie. La 
celelalte categorii, luptătorii 
care aspiră să concureze la în
trecerile continentale au lăsat o 
impresie promițătoare : G. An- 
ghel (Steaua) — 57 kg. V. Iorfia 
(Progresul Brăila) — 82 kg. T. 
Seregely (Steaua) — 90 kg. S- 
Morcov (Dinamo 
100 kg și E. Panaite (Steaua) 
— la + 100 kg. Ultimii doi au 
luptat la categorii superioare 
de greutate, deoarece „greul" 
L- Șimon (Mureșul Tg. Mureș) 
a fost accidentat. Deci la cat. 
90 kg 
șanse 
și S.

Brașov)

WWWWWWWWI

Printre 
„Turneull 
mără șil 
reștean I 
la 6 octj 
na Segal 
leorman.lsînt doi pretendenti cu 

apropiate : T. Seregely 
Morcov.

Costin CHIRIAC

LUPTĂTORI ROMÂNI LA

TURNEUL IVAN PODUBNÎi

La turneul international de 
lupte greco-romane Ivan Po- 
dubnii, care va avea loc în- 
cepînd de joi. la Riga, vor fi 
prezenți și unii dintre cei mai 
valoroși sportivi români : Con
stantin Alexandru. Nicu Gingă, 
Mihai Boțilă, Ion Dulică, Ion 
Păun, Ștefan Rusu, Gheorghe 
Ciobotaru, Petre Dicu si Victor 
Dolipschi. Reprezentanții noș
tri sînt însoțitțl de antrenorii 
Ion Corneanu și Ion Cernea.

„Cupa Federației" la bob
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Unu) 
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Foarte puține schimbări în 
clasamentul Diviziei A la bas
chet masculin după 
XX-a, încheiată cu 
scontate. Steaua și 
candidate la titlu, continuă să 
fie departajate prin coșavera- 
jul partidelor directe (favorabil 
primei echipe), în timp ce alte 
două formații bucureștene, 
A.S.A. și Politehnica, nu mai 
pot evita retrogradarea în eșa
lonul secund.

Cîteva amănunte asupra jocu
rilor etapei. La București, în 
întîlnirea Steaua — I.E.F.S. 
(84—65 și 110—54) studenții nu 
au opus rezistență liderului de- 
cît în prima repriză a jocului 
de sîmbătă, pe care au pier
dut-o la 5 puncte. în rest, un 
simplu act de prezență. Mult 
mai disputate au fost întrece
rile dintre A.S.A. și Farul.

etapa a 
rezultate 
Dinamo,

Bucureștenii au luptat cu multă 
ambiție pentru a obține măcar 
o victorie, dar talia superioară 
și plusul de experiență au per
mis constănțenilor, de aseme
nea, un dublu succes (83—75 și 
93—88). în sfîrșit, I.C.E.D. și 
Universitatea Cluj-Napoca și-au 
împărțit victoriile. Sîmbătă, 
cînd jucătorii ei s-au aflat în 
plenitudinea forțelor, I.C.E.D. a 
cîștigat la luptă cu 87—83. Du
minică însă, bucureștenii n-au 
mai avut resurse și formația 
clujeană a dominat evident, ad- 
judeeîndu-și partida

Tot în Capitală am 
un dublu

La Iași, echipa locală Politeh
nica a întrecut de două ori (în 
primul meci 85—83 — la ca
pătul unui joc extrem de echi
librat) pe C.S.U. 
timp ce la 
București a 
universitar, 
categorice.

Brașov, în 
Timișoara, Dinamo 
dominat net „5“-ul 
obținînd succese

Duminică, pe pîrtia de bob și 
sanie din Sinaia a avut loc ul
tima competiție oficială a sezo
nului. întrecerea și-au dispu
tat-o boberii în cadrul „Cupei 
federației". ' La start au fost 
prezente 18 echipaje, care au 
efectuat cîte patru coborîri. în
cheierea sezonului i-a găsit pe 
D. Panaitescu (pilot) și P. Nea
gu (împingător) în bună formă 
sportivă, ei reușind să cîștige 
trofeul cu mai mult de două 
secunde avans față de următo
rii clasați. O luptă aprigă s-a 
dat pentru locul secund, între 
3 echipaje. Ele au fost departa
jate doar de cîteva sutimi de 
secundă, cuplul N. Stavarache— 
C. Romaniuc (I.E.F.S.), clasîn
du-se în final pe locul 2 și 
confirmînd bunele aprecieri de 
care s-a bucurat pe tot par
cursul sezonului. Echipajul M. 
Secui—C. Iancu (Voința Sinaia) 
clasat pe locul 3 se anunță și 
pentru sezonul viitor printre 
cele mai redutabile.

O remarcă specială pentru 
studenții I.E.F.S. București, care 
în acest sezon au realizat per
formanțe remarcabile în com
petițiile de bob și sanie, crein- 
du-ne convingerea că această 
secție se va găsi și de acum 
înainte printre fruntașe.

Sezonul oficial s-a încheiat, 
dar pista va fi folosită în con
tinuare, atit pentru antrenamen
tele consacraților, cit ș> pentru 
o școală de depistare a piloților 
de bob. în acest sens, doritorii 
se pot adresa la Clubul sportiv 
orășenesc Sinaia, zilnic între 
orele 9,30 și 10,30. REZULTATE 
TEHNICE : 1. D. Panaitescu—P. 
Neagu (IEFS) 231,89, 2. N. Sta- 
varache—C. Romaniuc (IEFS) 
234,14, 3. M. Secui—C. Iancu 
(Voința Sinaia) 234,61, _4. V. Bu- 
nea—C. Ionescu 
5. D. Pascu—V. 
Sinaia) 236,28, 6. 
Oancea (Bucegi

(CSO) 234,74, 
Juncu (Voința 
G. Burbea—V. 
Sinaia) 238,78.

Gh. IRIMINOIU coresp.

cu 93—81. 
înregistrat 
(77—66 și 
Rapid în

succes
87—63) al formației 

eu ultima clasată,întîlnirea
Politehnica București. Excelentă 
prestația feroviarului R. Baciu 
(38 p); aplaudat adesea la sce
nă deschisă.

CLASAMENT
1. Steaua 40 38 2 3677-2621 78
2. Dinamo 40 38 2 3905-2570 78
3. „U* Cj.-Np. 40 25 15 3137-2893 65
4. Rapid 40 21 19 2751-2816 61
5. „Uw Timiș. 40 20 20 2754-2845 60
6. Farul 40 20 20 3288-3303 60
7. Politeh. lași 40 18 22 2990-3181 58
8. I.E.F.S. 40 18 22 2939-3248 58
9. I.C.E.D. 40 17 23 2937-3179 57

10. C.S.U. Brașov 40 15 25 3045-3344 55
11. A.S.A. Buc. 40 5 35 2618-3369 45
12. Poli. Buc. 40 5 35 2692-3364 45

94 m PE TRAMBULINA DE LA BORȘA!
Condițiile atmosferice si de 

zăpadă existente la Borșa au 
permis continuarea activității 
competitionale a schiorilor să
ritori de la trambulină. Astfel, 
sîmbătă a avut loc tradiționa
lul concurs dotat cu „Cupa Di
namo". în cadrul căruia câștigă
torul — Gh. Gerea (Dinamo) a

de 94 m și 
246 p. Pe lo- 
: 2. V- Andrei

ELENA TRANDAFIR SI IOSIF TISMANAR 
CONDUC ÎN „CUPA F.R. POPICEy*

Primăvara, anotimpul excursiilor dv. preferate

z/
Pe pistele arenei Voința din 

București s-a disputat etapa a 
Il-a a „Cupei F.R.P.", competi
ție individuală eliminatorie, la 
care participă cei mai buni 20 
de jucători și jucătoare din 
echipele de Divizia A, inclusiv 
componenții loturilor naționale 
de seniori. După cum era de 
așteptat, Sportivii din lot, care 
se pregătesc pentru C.M. de la 
Viena (15—22 mai), au dominat 
întrecerile, clasîndu-se pe locuri 
fruntașe. Astfel, etapa a revenit 
Elenei Goncear (Voința Bucu
rești) cu 488 p d și lui Ilie 
Băiaș (Constructorul Galați) cu 
977 p d. Bine s-au mai compor
tat dintre selecționabili Ana 
Petrescu (Gloria București) — 
449 p d, Elena Trandafir (La- 
romet București) — 448 p d 
precum și junioara Elena Lu- 
poae (Voința București) — 433 
p d, Petre Purge (Voința Bucu-

p d. Iosif Tismă-rești) — 954 
nar (Constructorul Galați) — 
915 p d, Gh. Silvestru (Petrolul 
Teleajen Ploiești) — 914 p d și 
Grigore Marin (Olimpia Bucu
rești) — 913 p d. în afara mem
brilor loturilor, o frumoasă im
presie a lăsat Eugenia Hollesch 
(C.S.M. Reșița) care cu 451 p d 
a ocupat locul secund în această 
etapă.

După această confruntare a 
„Cupei F.R.P." clasamentele a- 
rată astfel : FEMEI : 1. Elena 
Trandafir (Laromet București) 
10 p (922 p d), 2. Elena Goncear 
(Voința București) 7 p (932 p d), 
3. Elena Lupoae (Voința Bucu
roși) 6 p (907 p d) ; BĂRBAȚI : 
1. I. Tismănar (Constructorul 
Galați) 11 p (1860 p d), 2. P. 
Purge (Voința București) 10 p 
(1866 p d), 3. I. Băiaș (Con
structorul Galați) 7 p (1858 
p d.). (T. R.)

OFICIUL JUDEȚEAN DE TURISM ȘI ÎNTREPRINDEREA DE 
TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI, vă invită 
să participați în lunile martie și aprilie la un bogat program de 
excursii în cele mai pitorești zone turistice sau în stațiuni bal
neoclimaterice din țară, dintre care vă recomandăm :

— Pe Valea Prahovei, In stațiunile Sinaia, Bușteni și Pre
deal ;

— Pe Valea Oltului, la Călimănești, căciulata, Cozia, Govora 
Olănești ;
— în Maramureș, la Borșa șl Izvoarele ;
— în stațiunile montane din jud. Caraș-Severin : Semenlc, 

Muntele Mic. Crivaia, Văliug. Secu :
— Stațiunile de odihnă și cură balneară din estul Transilva

niei : Sîngeorz Băi, Borsec, Sovata, Tușnad, Balvanyos, Vîlccle :
— La Moneasa sau Geoagiu. în vecinătatea munților 

seni ;
în aceste stațiuni precum și Ia Amara, Eforie Nord, 

galia, Ocna Sibiului, Păltiniș, Pucioasa, Slănlc Moldova, 
de Vale puteți beneficia de un concediu reconfortant sau 
cură balneară eficientă.

Locuri pentru excursii sau bilete în stațiunile balneoclima
terice se pot obține de la OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM din 
întreaga tară și de Ia ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI 
ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTL

realizat sărituri
90 m, totalizînd 
curile următoare
(Șc. sp. Brașovia) 212,4 p (84 m 
+ 81 m), 3. M. Olteanu (Dina
mo Brașov) 185,1 m (78 m + 
70 m). De remarcat că săritura 
de 94 m executată de Gh. Ge
rea constituie recordul absolut 
al trambulinei din localitate.

A doua zi s-a disputat con
cursul republican „Cupa fede
rației". care a revenit tot lui 
Gh. Gerea — 250,5 p (93 m + 
93,5 
zoiu 
(81,5

51

Apu-

Man- 
Stîna 
de o

PUB LI TURISM

(9774)

m). urmat de : 2. C. Bu- 
(Dinamo Brașov) 211,1 p 

,_ m + 84 m). 3. I* Hosu (Di
namo Brașov) 205,9 p (78 m + 
82 m). De remarcat că Gh. Ge
rea a cucerit în acest sezon ti
tlul de campion al țării și lo
cul I la cinci competiții cu ca
racter republican.

Corneliu IUREȘ — coresp.
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TENIS
DE MAS 
ne inform
— a avut 1 
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Secretat latul Școlii de specializare postlic 

munică elevilor anilor I și II al secției făr: 
nea de examene — semestrul I — are loc 1 
aprilie a.c.

Corespunzător planului de învățămînt în s 
tie a.c. voi fi organizate lecții recapitulative 
le obiecte, pentru ambii ani de studii, planif 
școlii cu 1—2 zile înainte.

Examenele prevăzute pentru această sesî 
educației fizice, Pedagogie, Igienă și Anato 
antrenamentului sportiv, Socialism științific 
și Masaj), vor fi programate succesiv în zi 
aprilie a.c.

Menționăm că termenul de predare a 
(Anul I : Teorie și Biomeeanicăț este pînă

Școala nu asigură cazare și masă in pe 
examene.
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Steaua), 
b. O 
br bucu- 
rea pri- 
sportive 

I com pe

3. Al. Sencovici (Olimpia) 94 t — la 
juniori a cîștigat I. Ionica (Unirea 
Joița) 46 t din 50 talere. Trap — 
(100 talere) : 1. D. Ispasiu (Olimpia) 
83 t, 2. A. Marinescu (Steaua) 82 t, 
3. M. Ispasiu (Steaua) 81 t.
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strungar la întreprinderea 
„23 ' August4* din București. A 
îndrăgit boxul cu cîțiva ani 
în urmă, dar cele mai bur.e 
rezultate a început să le rea
lizeze anul trecut, sub îndru
mările antrenorului Ion Sto- 
ianovici, la clubul Metalul 
București. în atenția iubitori
lor sportului cu mănuși a in
trat cu prilejul finalelor cam
pionatelor naționale de anul 
trecut cînd, în limitele cate
goriei cocoș, a ajuns pînă în 
semifinale. A urcat atunci pe 
treaota .,de bronz4* a podiu
mului. Pentru Popa însemna 
mult. începuse drumul de la 
faza pe oraș a campionatu
lui ! Cu cîteva zile în urmă, 
la Galați, în finalele „Tur
neului primăverii4*. tînărul 
strungar de la „23 August4* a 
realizat o foarte frumoasă 
performanță. El s-a clasat oe 
primul loc la categoria cocoș, 
învin^înd în finală un con
sacrat în boxul nostru, fostul 
campion european de tineret, 
Dinu Condurat. Viitorul său 
obiectiv : «Centura de aur“.

(hgc’Ki-iunioii)

juniori,
reuși să-și lichideze în con
tinuare unele lipsuri în ceea 
ce privește comportarea.

PATINOARUL 
CIAL „23 
redeschide 
public după 
program : joi 
între orele 17 
duminică între 
12 și 17—19.

ARTIFI-
AUGUST“ își 
porțile pentru 

următorul 
și sîmbătă, 
și 19, iar 
orele 10 —

vm FI REZULTATE DIN CAM-
VVLCI PIONATUL DjVIZiEI B:

feminin : Voința M. Ciuc — C.S. Za
lău 3—1?* Penicilina II lași — I.T.B. 
3—1, Constructorul Arad — C.S.U. Tg. 
Mureș 3—2, Drapelul roșu Sibiu — 
Mondiala S. Mare 2—3, Voința Craio
va — Vulturii Textila Lugoj 3—0, Cea
hlăul P. Neamț — Voința București 
3—1 ; masculin C.F.R. București — 
Grivița Roșie București 3—2, Voința 
Alba Iulia — C.S.U. B. Mare 2—3, 
C.S.U. Pitești — Ind. sîrmei C. Turzii 
3—0, Constructorul Brăila — Marina 
Constanța 3—0, Dinamo Brăila — 
Electra București 3—2, Progresul Bu
curești — Farul Constanța 0—3, Foresta 
Arad — Metalul Hunedoara 3—1, 
SARO Tîrgoviște — C.S.U. Brașov 
3—2, Silvania $. Silvaniei — Petrolul 
Ploiești 3—1, Politehnica lași — Au
rora Bacău 3—0, Relonul Săvinești — 
C.S.M. Suceava 3—1.

ULTIMA VERIFICARE A SELECȚIONÂBILILOR
(Urmare din pag. I)

tențial. Raportată la desele 
fluctuații ale formațiilor noastre, 
ea ne explică de ce ne întîlnim 
prea rar cu situațiile în care 
amindouă echipele să aibă un 
moment de exprimare mai bun 
și să rezulte o partidă de ca
litate. Procentajul partidelor 
acceptabile din etapa a XlX-a 
se stabilește la 33% ; un calcul 
aproximativ, însă, departe, se 
înțelege, de a satisface.

A rămas, din elementele care 
alcătuiesc atracția unui cam
pionat, doar cel relativ la sco
ruri și la puncte, de care am 
amintit în ziarul nostru de ieri. 
De aici vom pleca și în pre
zentarea etapei de mîine, mai 
cu seamă că, așa cum se pre
zintă programul ei, fiecare în- 
tilnire prezintă multă impor
tanță pentru clasament Așa. de 
pildă, partidele de la Constanța 
(F.C. — Steaua) și Tg. Mureș 
(A.S.A. — Dinamo) au o mare 
doză de influență atît pentru 
lupta din fruntea clasamentului, 
cit și pentru aceea din partea 
lui inferioară, unde numărul e- 
chipelor care pot intra în zona 
foarte periculoasă crește parcă 
cu fiecare etapă. Fiindcă vor
bim de acest grup de formații 
să subliniem cit de importante 
sint întîlnirile de mîine pentru 
„U“ Cluj-Napoca, gazdă a jocu
lui cu F.C. Argeș, pentru U.T.A., 
care va primi vizita altei echi
pe din coada clasamentului, 
C.F.R. Cluj-Napoca, și chiar 
pentru Rapid și Sportul studen
țesc, care întîlnesc pe Univer
sitatea Craiova și, respectiv, 
F.C. Bihor. Deloc „neutre" sint 
și jocurile Politehnica Timișoa
ra — Politehnica Iași, F.C.M. 
Reșița — Jiul și F.C. Olimpia 
Satu Mare — S.C. Bacău, pen
tru aceleași considerente ținînd 
de perspectivele ordinei din 
clasament.

Dar, peste aceste considerații 
pur competiționale, etapa de 
miine are marea misiune de a 
oferi selecționabililor — a căror 
listă o prezentăm in acest nu
măr — ocazia unor comportări 
cit mai bune, cit mai elocvente. 
E ultima lor apariție in joc ofi
cial înaintea importantei parti
de a reprezentativei olimpi<»; 
in compania echipei Franței și 
a intilnirilor selecționatelor de 
tineret cu redutabilele echipe 
similare ale R.D. Germane. în 
etapa de duminică, unii dintre 
componenții loturilor, precum 
Dumitru, Lucescu, Iordănescu, 
Dobrău, Răducanu, Biilbni, Ilaj- 
nal — amintindu-i pe interna
ționalii mai vechi — precum și 
mulți jucători tineri (C. Zamfir, 
Romilă, Negrilă, Radu II, debu
tantul Florea din echipa Steaua,

toți selecționați în loturile A 
sau de tineret) au fost printre 
cei mai buni oameni ai forma
țiilor lor.

Ei și toți ceilalți fotbaliști 
reținuți pentru loturile repre
zentative au datoria să evolue
ze cu toată seriozitatea și anga
jarea, să-și verifice, în condi

țiile partidelor oficiale, posibili
tățile, să obțină cu acest prilej 
un plus de creștere de formă. 
Acesta e principalul comanda
ment al etapei de mîine din 
Divizia A, competiție în care 
va interveni — apoi — o pauză 
pînă la 28 martie, data dispu
tării „rundei" nr. XXI.

Unul din momentele de mare dramatism (de la începutul reprizei 
a doua) la poarta echipei Politehnica Iași. Portarul Stan blochează 
balonul urmărit de Suciu (nr. 7), in timp ce patru coechipieri (Si- 
mionov, Unchiaș, Dinu și Ciocîrlain) păzesc, pentru orice eventua
litate, spațiul de gol. (Fază din meciul F. C Bihor—Politehnica 
Iași). Foto : A. SOMOGYI

DUMINICA, cuplaj 
DE DIVIZIA D ÎN CAPITALA

Stadionul Republicii din Capi
tală va găzdui duminică dimi
neață un interesant cuplaj, în 
care se vor confrunta patru 
dintre formațiile eșalonului se
cund. în deschidere, de la ora 
9,30, se întîlnesc echipele Voin
ța și Autobuzul, iar în conti
nuare, de la ora 11,15, se va 
disputa meciul Progresul — 
Metalul.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NOU ! LOZUL PRIMĂVERII. EMISIUNE SPECIALA LIMITATA.

în toate agențiile Loto-Prono- 
sport și la vînzătorii volanți găsiți 
de vînzare Lozul primăverii.

Printre primii cîștigători în 
autoturisme Skoda S 100 la Lozul 
primăverii se numără :

Arpad Farkaș din Tg. Mureș, 
Sas Vasile din Sighetul Marma- 

ției,
Pîlșu Nicolae din Timișoara. 
Marișca Constantin din Brașov.

Au obținut primele cîștiguri în 
AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU 

BULETINELOR LA CONCURSUL I

bani : Maria Cîmpian — 10.000 lei 
din Oradea ; Mircea Banyai — 
10.000 lei din comuna Viile — jud.
Satu Mare ; Lucia Manolache — 
10.000 lei din comuna Garoafa — 
jud. Vrancea ; Constantin Dugu- 
dae— 10.000 lei din Motru jud. 
Gorj ; Vasile Covăsneanu — 5.000 
lei din Giurgiu jud. Ilfov ; Ionel 
Boțan — 5.000 lei din Bistrița jud. 
Bistrița-Năsăud. Seria marilor 
cîștiguri continuă.
COMPLETAREA Șl DEPUNEREA 
LONOSPORT DIN 17 MARTIE 1976

CÎȘTIGURILE TRAGERII EX
TRAORDINARE PRONOEXPRES 
DIN 7 MARTIE 1976 :

F\AZA I : Categ. A : 2,10 va
riante a 50.000 lei, sau la alegere, 
o excursie de 2 locuri în Uni
unea Sovietică sau în * Grecia 
sau în Italia sau în Cehoslovacia 
și diferența în numerar ; cat. B: 
35,20 a 3.564 lei ; cat. C : 153,75 
a 816 lei ; cat. D : 7.712 a 60 lei.

FAZA a H-a : Categ. 1: 2 va
riante a cîte un autoturism „Da
cia 1300“, sau la alegere auto
turism „Skoda S 100“ și diferența 
în obiecte existente în magazi
nele comerțului de stat ; cat. 2 : 
35 variante a 6.126 lei ; cat. 3 ;

163,20 a 1.314 lei ;vcat. 4 : 7.719,90 
a 60 lei.

FAZA a Hl-a : Cat. H : 6,75 
variante a 5.000 lei, sau la ale
gere, o excursie de 1 loc în 
Cehoslovacia sau în Uniunea 
Sovietică și diferența în nume
rar ; cat. I : 36,65 a 1.000 lei ; 
cat. J : 1.706,10 a 60 lei.

Cîștigurile de 50.000 lei de la 
categoria A (Faza I) au fost 
obținute de : IOAN ACRUDOAIE, 
din Bacău și ATANASIE MITU 
din Cernavodă iar cîștigurile de 
categoria 1 (Faza a n-a) au re
venit participanților ALEXAN
DRU DANILA din Tecuci și DU
MITRU M. FILIMON din comu
na Buciumeni-Hănțești, județul 
Galați.

• LA Pil EȘTI, ROMÂNIA 
— U.R.S.S. (juniori). Selecțio
nata noastră de juniori va sus
ține o nouă partidă amicală de 
verificare din cadrul pregătiri
lor pe care le efectuează pentru 
meciurile 
slovaciei.
Turneului U.E.F.A. Tinerii noștri 
„tricolori44 vor întîlni.
martie, 
njori a U.R.S.S. Meciul va fi 
găzduit
din Pitești și va începe la ora 
16. Oaspeții vor sosi joi în Ca
pitală și vor mai susține un al 
doilea meci, probabil duminică, 
la Cîmpulung Muscel, cu selec
ționata de perspectivă a junio
rilor noștri
• CLASAMENTUL INTERBUCU- 
REȘTEAN, după *
1. STEAUA
2. Dinamo
3. Rapid
4. Sportul stud.

© REINTRĂRI... 
LITAȚI... în etapa 
posibilă reintrarea 
Steaua a jucătorilor Anghelini 
Răducanu car<^ și-au efectuat sus
pendările de 3 și respectiv o eta
pă. în evidența cartonașelor galbe
ne după meciurile de duminică, 
Boloni (A.S.A.) are la activ 3 ase
menea cartonașe. Keiser, V. Mure- 
șan (F.C. Olimpia) și Peniu (F.C. 
Constanța), accidentați duminică, 
nu vor evolua, probabil, mîine.

• EXCURSIE LA MECIUL 
BULGARIA — ROMANIA, din 
12 mai. Cu ocazia primei manșe 
a finalei Turneului balcanic, 
O.N.T. Carpați-București orga
nizează, între 11 și 14 mai a.c., 
o excursie la Sofia. Plecarea va 
avea loc la 11 mai din Bucu

cu echipa Ceho- 
din preliminariile

i, vineri 19
reprezentativa de ju-

de stadionul „1 Mai“

a XlX-a:
2 0
2 1
1 2
1 2

etapa
4 ‘
4
4
4

INDISPONIBI- 
de mîine e 

în echipa 
și

2
1
1
1

10—3 6
6—5 4
3—6 3
1—6 3

rești (cu trenul), la ora 20,37, 
întoarcerea fiind la 14 mai, ora 
9,20. Informații și înscrieri : 
pentru București la sediul A- 
genției din calea Victoriei nr. 
100 ; pentru provincie la oficiile 
județene de turism. Costul 
excursiei : 789 lei.

PRIMA ETAPĂ A RETURULUI DIVIZIEI C
Duminică a început și returul 

campionatului Diviziei C. Iată re
zultatele etapei a XVI-a :

SERIA I

Avîntul Frasin — Victoria Ro
man 4-r2 (2—1), Cristalul Doro-
hoi — Progresul Fălticeni 2—1 
(2—0), Foresta Moldovița — Con
structorul Iași 0—0, Metalurgistul 
Iași — A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc 1—2 (0—1). Danubiana Ro
man — Metalul Rădăuți 4—0 (2-0), 
Laminorul Roman — Spicul Ți- 
gănași 2—1 (1—0), Dorna Vatra
Dornei — Constructorul Botoșani 
4—0 (2—0). Foresta Fălticeni —
Minerul Gura Humorului 1—1 
(0-0).

Pe primele locuri în clasament, 
după 16 etape: 1. MINERUL GU
RA HUMORULUI 21 p (golaveraj 
28—13), 2. Laminorul Roman 20 p 
(30—14), 3. A.S.A. Cîmpulung 20 p 
(31—19)... pe ultimele : 15. Spicul 
Tigănași 11 p (15—24), 16. Meta
lurgistul Iași 6 p (15—29).

SERIA A II-A

Textila Buhuși — Rulmentul 
Bîrlad 5—0 (4—0), Petrolul Moi-
nești — Petrolistul Dărmănești 
9—0 (2—0), Minerul Comănești — 
Constructorul Vaslui 1—0 (1—0),
Tractorul Văleni — Locomotiva 
Adjud 2—0 (0—0), Cimentul Bi-
caz — Hușana Huși 0—1 (0—0),
Oituz Tg. Ocna — Letea Bacău 
0—0, Energia Gh. Gheorghiu-Dej— 
Ozana Tg. Neamț 1—0 (1—0), Re- 
lonul Săvinești — Bradul Roz- 
nov 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL MOINEȘTI 27 p (45—8), 2. 
Relonul Săvinești 27 p (45—9), 3. 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 26 p 
(35—15)... pe ultimele : 15. Petro
listul Dărmănești 7 p (20—48), 16. 
Tractorul Văleni 6 p (16—51).

SERIA A IU-A

Carpați Sinaia — Poiana Cîm- 
pina 1—0 (1—0), Chimia Buzău— 
Victoria Florești 1—1 (0—0), Lu
ceafărul Focșani — Chimia Mă- 
rășești 3—2 (1—1) Caraimanul 
Bușteni — Petrolistul Boldești 
4—0 (1—0), Petrolul Berea — O- 
llmpia Rm. Sărat 0—4 (0—0), Pe
trolul Teleajen Ploiești — Carpați 
Nehoiu 3—1 (2—0), Avîntul Mîne- 
ciu — Chimia Brazi 0—0, I.R.A. 
Cîmpina — Foresta Gugești 2—0 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CÎMPINA 23 p (33—11), 2. I.R.A. 
Cîmpina 22 p (26—10), 3. Olimpia 
Rm. Sărat 22 p (29—20)... pe ul
timele : 15. Carpați Nehoiu 10 p 
(11—32), 16. Chimia Buzău 7 p 
(15—32).

SERIA A IV-A

Marina Mangalia — Portul Con
stanța 1—2 (0—1), Granitul Ba-
badag — Voința Constanța 3—0 
(1—0), Dunărea Cernavodă — 
Progresul Brăila 2—2 (0—1), An
cora Galați — I.M.U. Medgidia 
3—0 (3—0), Unirea Știința Efo
rie — Dunărea Tulcea 0—0, Vi
itorul Brăila — Autobuzul Fău- 
rei 1—0 (0—0), Chimia Brăila — 
Minerul Măcin 2—0 (1—0). Elec
trica Constanta — Gloria Murfat- 
lar 1—0 (1—0).

Pe primele locuri î 1. PORTUL 
CONSTANȚA 26 p (37—10), 2.
Chimia Brăila 21 p (25—15). 3.
Progresul Brăila 21 p (19—9)... pe 
ultimele : 15. Marina Mangalia
8 p (22—27), 16. Granitul Babadag 
7 p (11—42).

SERIA A V-A SERIA A IX-A
IPRECA Călărași — I.C.S.I.M. 

București 1—1 (0—1) Electronica
București — Unirea Tricolor 
București 0—1 (0—0), Azotul Slo
bozia — Avîntul Urziceni 3—0 
(2—0), Rapid Fetești — I.O.R. 
București 0—2 (0—1), T. M. Bucu
rești — Flacăra roșie București 
2—2 (2—1), Automatica Bucu
rești — Sirena București 1—1 
(0—0), Șoimii TAROM București 
— Triumf București 2—0 (0—6).
Tehnometal București — Olimpia 
Giurgiu 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1—2. UNI
REA TRICOLOR BUCUREȘTI 
23 p (26—12), TEHNOMETAL 
BUCUREȘTI 23 p (28—14), 3. A- 
zotul Slobozia 22 p (24—16)... pe 
ultimele : 15. Rapid Fetești il p 
(17—34), 16. Olimpia Giurgiu 9 p 
(16—29).

SERIA A VI-A
ROVA Roșiorii de Vede — Pe

trolul Tîrgoviște 1—0 (0—0), Chi
mia Găești — Voința Caracal 3-0 
(Voința s-a retras din campio
nat), Recolta Stoicănești — Ci
mentul Fieni 2—0 (1—0), Flacă-
ra-Automecanica Moreni — Ceta
tea Tr. Măgurele 4—0 (1—0).
F.O.B. Balș — Vulturii Cîmpu
lung Muscel 3—3 x(2—1), Viitorul 
Scornicești — Electrica Titu 1—0 
(0—0), Vagonul Caracal — Pro
gresul Corabia nu s-a disputat, 
Oțelul Tîrgoviște — Constructo
rul Pitești 0—2 (0—0).

Pe primele locuri : i, FLACA- 
RA-AUTOMECANICA MOREN1 
27 p (31—9), 2. ROVA Roșiorii
de Vede 27 p (31—10) 3. Vi
itorul Scornicești 21 p (29—11)... 
pe ultimele : 15. Oțelul Tîrgoviște 
10 p (19—30), 16. Voința Caracal 
4 p (6—40).

SERIA A VII-A
Cimentul — Victoria Tg. Jiu — 

C.F.R. Craiova 1—0 (1—0), Dună
rea Calafat — Constructorul Cra
iova 2—0 (1—0), Minerul Rovi-
nari — Unirea Drobeta Tr. Se
verin 1—0 (0—0), Minerul Lupeni— 
Chimistul Rm. Vîlcea 4—1 (2—0), 
Dierna Orșova — Unirea Drăgă- 
șani 1—1 (1—0), MEVA Drobeta
Tr. Severin — Metalurgistul Sa- 
du 3—1 (2—1), Metalul Drobeta
Tr. Severin — Lotrul Brezoi 
2—1 (0—1), A. S. Victoria Cra
iova — Progresul Băilești 2—1 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
LUPENI 23 p (30—5). 2. Metalul 
Drobeta Tr. Severin 20 p (30—16),
3. Cimentul Tg. Jiu 19 p (18—14),
4. Metalurgistul Sadu 19 p (14—
17)... pe ultimele : 14. Minerul
Rovinari 12 p (16—22), 15. Unirea 
Drobeta Tr. Severi '
33), 16. Victoria Craiova 12 p 
(15—31).

SERIA A VIII-A
C.F.R. Caransebeș — Construc

torul Timișoara 2—1 (1—0), Vul
turii textila Lugoj—Unirea Sînni- 
colau Mare 2—0 (0—0). Ceramica 
Jimbolia — Metalul Oțelu Roșu 
1—0 (0—0), Metalul Bocșa — Au
rul Brad 1—1 (0—0), Minerul Te- 
luic — Minerul Ghelar 2—1 (1—1), 
Minerul Anina — Știința Petro
șani 2—1 (1—0) Electromotor Ti
mișoara — Gloria Reșița 4—0 
(3-0).

Pe primele locuri : 1. AURUL 
BRAD 22 p (30—9), 2. Minerul
Anina 20 p (30—14), 3. Vulturii 
Lugoj 20 p (20—5)... pe ultimele : 
12. C.F.R. Simeria 12 p (17—18) 
— 14 jocuri, 13. Metalul Oțelu 
Roșu 12 p (18—26), 14. Ceramica 
Jimbolia 12 p (12—29), 15. Știința 
Petroșani 11 p (14—16).

Recolta Salonta — Strungul A- 
rad 2—2' (1—2), Minerul Bihor — 
Gloria Arad 2—1 (1—1), Bihorea
na Marghita — Dinamo M.I.U. 
Oradea 6—1 (3—0), Armătura Za
lău — Constructorul Satu Mare 
8—0 (3—0), Victoria Cărei — Ra
pid Jibou 1—1 (1—0) Someșul
Satu Mare — Minerul Șuncuiuș 
0—0, Voința Oradea — Gloria 
Șimleu Silvaniei 6—0 (4—0), Con
structorul Arad — Oașul Ne
grești 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 26 p (36—10), 2.
Strungul Arad 23 p (30—15), 3. 
Voința Oradea 22 p (33—15)... pe 
ultimele : 15. Minerul Șuncuiuș
9 p (14—28), 16. Constructorul
Satu Mare 6 p (17—48).

SERIA A X-A

Minerul Baia Sprie — Tehno- 
frig Cluj-Napoca 6—1 (3—1), U-
nirea Dej — Dermata Cluj-Na
poca 3—0 (2—0). Minerul Rodna
— Foresta Bistrița 3—0 (1—0), 
Bradul Vișeu — Cimentul Turda 
3—1 (3—0), Minerul Băiuț — Pro
gresul Năsăud 2—0 (1—0) Mine
rul Borșa — Minerul Băița 2—1 
(0—1), CUPROM Baia Mare — 
Minerul. Cavnic 1—0 (0—0), Con- 
structii-montaj Cluj-Napoca — 
C.I.L. Gherla 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL CAVNIC 23 p (34—18), 2.
Unirea Dej 21 p (32—14), 3. Mi
nerul Rodna 20 p (33—23), 4.
CUPROM Baia Mare 20 p (30 — 
21)... pe ultimele : 15. Construc- 
ții-montaj Cluj-Napoca 11 p 
(22—31), 16 Progresul Năsăud
7 p (13—43).

SERIA A XI-A

Metalul Aiud — U.P.A. Sibia 
3—0 (2—0), C.I.L. Blaj — Con
structorul Alba Iulia 3—0 (2—0), 
Metalul Copșa Mică — Textila 
Cișnâdie 4—1 (4—1) Chimica Tîr- 
năveni — Soda Ocna Mureș 2—0 
(2—0), Lacul Ursu Sovata — Tex
tila Sebeș 2—1 (2—0) — s-a jucat 
la Reghin, Vitrometan Mediaș — 
I.M.I.X. Agnita nu s-a disputat, 
Unirea Alba Iulia — Metalul Si
ghișoara 0—0, Inter Sibiu — A- 
vîntul Reghin 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMI
CA TÎRNAVENI 26 p (37—5), 2. 
Metalul Aiud 24 p (42—12). 3.
Inter Sibiu 22 p (32—11)... pe ul
timele : 15. Lacul Ursu Sovata
8 p (11—42), 16. VitrOmetan Me
diaș 7 p (9—24) — din 15 jocuri.

SERIA A XII-A
Minerul Bălan — Carpați Bra

șov 1—1 (0—0), Chimia Or. Vic
toria — Unirea Sf. Gheorghe 
2—1 (2—1) Torpedo Zărnești —
Metalul Tg. Secuiesc 0—0, Mine
rul Baraolt — Utilajul Făgăraș 
2—1 (1—1). Forestierul Tg. ..Secu
iesc — Viitorul Gheorghiem 0—1 
(0—0), C.S.U. Brașov — A. S. 
Miercurea Ciuc 4—2 (2—1), I.C.I.M.. 
Brașov — Precizia Săcele 1—1 
(0—0), Oltul Sf. Gheorghe — Pro
gresul Odorheiul Secuiesc 3—2 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. OLTUL 
SF. GHEORGHE 24 p (31—12), 2. 
C.S.U. Brașov 20 p (25—17), 3.
Progresul Odorhei 19 p (37—17)... 
pe ultimele : 15. Utilajul Făgă
raș 12 p (14—26) 16. Metalul Tg.
Secuiesc 9 p (11—33).

★
Rezultatele ne-au fost transmi

se de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.

Jl



„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

apărarea avansată a echipei 
Ungariei (uneori în formula 
4+2), n-a permis decît rare
ori ofensivei noastre să se des
fășoare.

Ilandbaliștii români au pre
luat conducerea și s-au detașat 
(18—14 min. 50) atîta timp cit 
au jucat serios și și-au fruc
tificat posibilitățile prin pă
trunderi individuale. Conside- 
rîndu-se prea devreme învin
gători, ei n-au rezistat tenta
ției de a face „spectacol", în 
defavoarea eficacității și au fost 
egalați în min. 55 : 18—18. Nici 
măcar în ultimele secunde, cînd 
la 19—19, au beneficiat de un 
7 metri care le putea asigura, 
in extremis, victoria, n-au în
țeles că lucrurile trebuie luate 
în serios.

Au înscris : Voina 5, Birta- 
lan 4, Lieu 3, Gațu, Grabovschi, 
Cosma — cîte 2, Stef 1, res
pectiv, Kovacs 5, Kenyeres, 
Szilagy, Buday, Molnar — cîte 
3, Sîivoltiis 2. Au condus Cesti- 
mir Sladky și Jan Voreth (Ceho
slovacia).

ROMANIA B — BULGARIA 
19—13 (11—6). Folosind ca bază 
un cvintet de valori reale, une-

Cu excepția unei singure pe
rioade de timp în care hand- 
baliștii iugoslavi, excelent diri
jați de Horvat, au reușit o de
tașare clară (min. 34 : 14—13, 
min. 42 : 18—13) întreaga parti
dă a consemnat și pe tabela de 
marcaj un raport de forțe sen
sibil egal. Maturitatea și expe
riența campioanei olimpice și-a 
spus cuvintul în cele din urmă,
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Turneul de șah de la București
CONDUCE

TRAIAN STANCIU
A 16-a ediție a turneului in

ternațional de șah a programat 
ieri, în aula Bibliotecii centrale 
universitare, a doua rundă.

O victorie în 25 de mutări 
obținută de Traian Stanciu a- 
supra elvețianului Peter Ham
mer permite maestrului român 
să treacă în fruntea clasamen
tului, neînvins. Prețioase puncte 
au cîștigat de asemenea Mihai 
Șubă, în fața maghiarului 
Jozsef Pinter (20 mutări), pre
cum și Corvin Radovici. într-un 
final .interesant de cal contra 
turn (70 mutări) cu. bulgarul 
Atanasov. în celelalte partide : 
Pavlov — Sveșnikov 0—1 (33), 
Ogaard — Barle V2—*/2 (40), 
Stoica — Ungureanu V2—*/a (18), 
Diaz — Ghițescu V2—V2 (39). 
Mohring și Augustin au între- 
î-upt.

Conduce Tr. Stanciu cu 2 
puncte, urmat de E. Sveșnikov 
(U.R.S.S.) și L. Ogaard (Norve
gia) ll/a p, C. Radovici și M. 
Șubă — 1 p (1), J. Barle (Iugo
slavia) — 1 p.

Azi, de la ora 9, se reiau 
partidele întrerupte din primele 
două runde. După amiază (ora 
16), runda a 3-a. (Rd. V.).

IVO SNOJ : „UN MODEL DE ORGANIZARE"
Ivo Snoj — conducător tehnic al echipei Iugoslaviei : „Primul 

lucru pe care as vrea să-1 subliniez în legătură cu această ediție 
a „Trofeului Carpați" este organizarea eu totul remarcabilă, un 
adevărat model pentru marile competiții internaționale. In al 
doilea rind, ored că trebuie să apreciem accentuatul echilibru 
valofic existent între echipele participante, mai ales între cele 
care vor merge la Montreal — România, Ungaria și Iugoslavia. 
Ilandbaliștii români au dovedit șl acum că merită poziția de 
lideri în ierarhia mondială, iar eu — în ciuda egalului realizat azi 
— îl consider drept mari favoriți la J.O. Pentru echipa Iugo
slaviei competiția de la Bala Mare a însemnat un examen util și 
în același timp o satisfacție întrucît locul pe care ne situăm în 
clasament este datorat în mare măsură jucătorilor tineri, pro
movați recent.

Campionatele balcanice de 
schi s-au încheiat la Mavrovo 
(Iugoslavia) cu disputarea pro
belor alpine. Cea mai bună com
portare din rîndul sportivilor 
noștri a avut-o tînărul Alexan
dru Manta, care s-a clasat pe 
locul 3 la slalom și pe locul 
5 la slalom uriaș. în proba de 
slalom a juniorilor, CsabaPortik 
(România) a reușit să se clase
ze pe locul 3, iar la slalomul

uriaș al junioarelor, Aurelia 
Nițu s-a situat pe locul 4.

La finele acestei ediții a Bal
caniadei de schi, loturile româ
ne au realizat următorul pal
mares : o medalie de argint 
(obținută la ștafeta 3 X 10 km 
seniori) și 5 de bronz. O com
portare excelentă au avut schio
rii bulgari. Ei au dominat clar 
întrecerile, obținînd 8 titluri de 
campioni balcanici.

Învingînd pe Nastase, la Hampton

CONNORS S-A REVANȘAT.

le confirmate în grele bătălii 
handbalistice, alcătuit din : 
Munteanu (excelent și luni, a- 
părînd, printre altele, spectacu
los, două aruncări de la 7 m) 
— Kicsid, Stbckl, Schmidt și 
Folker, antrenorii Trofin și Pin- 
tea au dat posibilitate ca să se 
afirme și foarte tinerilor jucă
tori Croitoru, Cheli, Boroș, 
Deacu sau Matei.

Reprezentativa noastră secun
dă a dominat întîlnirea de la 
un cap la altul, singurul mo-
ment oarecum mai dificil fiind 
cel din min. 44 cînd — la 14—10 
pentru formația română — Bo
roș a fost eliminat pentru 5 
minute. Dar Și în aceste con
diții „cadeții" au reușit să se 
impună și să înscrie un gol în 
inferioritate numerică.

Au marcat : Cheli — 5, Stocfcl, 
Croitoru și Kicsid — cîte 3, 
Folker 2, Schmidt, Deacu și 
Matei — cîte 1, respectiv, Gheor- 
ghiev — 4, Hupcev — 2, Dje- 
nev, Abadjiev, Matuski (a îm
plinit luni 25 de ani !), Anto
nov, Tanev, Asparuhov și Doi- 
cinov — cîte 1. Au condus : 
Palie Thomasen și Hjullcr Knud 
(Danemarca).

IUGOSLAVIA — R.D. GER
MANA 23—21 (12—12). O parti
dă de mare atracție care a 
opus două echipe de prim rang.

Marginalii la ediția jubiliara de scrima „Cupa Prietenia"

Si NU NE ÎNCÎNTE JOCUL APARENȚELOR!
Ediția jubiliară (a X-a) a 

„Cupei Prietenia", competiție 
internațională de scrimă rezer
vată trăgătorilor care n-au îm
plinit vîrsta de 20 de ani, în
cheie un ciclu de pregătire în 
vederea celui mai important 
examen sportiv aflat în atenția 
cadeților — campionatele mon
diale de tineret din Polonia.

Caracteristicile generale ale 
acestui concurs-test au fost o 
bună pregătire fizică a majori
tății sportivilor, acurateța pro
cedeelor tehnice și uneori o 
orientare tactică la nivelul se
niorilor. Apare firesc să ne gin- 
dim (și să anticipăm) că o parte 
dintre sportivii care au evoluat 
în această întrecere vor promo
va în primele loturi ale țărilor 
respective, cum au făcut și alții 
la vremea cuvenită.

în ce-i privește pe tinerii 
scrimeri români, dacă ne-am 
ghida după cele 5 medalii cu
cerite (una de aur, două de 
argint și două de bronz), ar 
trebui să ne declarăm deplin 
satisfăcuți de acest bilanț, fără 
precedent în istoria competiți
ei. Sportivii noștri au mai ob
ținut locuri pe podium în „Cupa 
Prietenia", dar izolat, doar în 
două ediții, în 1966 și 1968, două 
și respectiv trei medalii la „in
dividuale".

Locul I ocupat de sabrerul 
Mihai Frunză ne dă speranțe 
că la C.M. (t) acest ambițios 
sportiv ar putea să se repete, 
într-o confruntare sportivă a- 
proximativ cu aceiași adversari, 
dinti'e care cel mai dificil se 
anunță ungurul Nebald, trăgă
tor excelent dotat și, de altfel, 
prezent și în 1972 pe podiumul 
întrecerii (bronz la Havana).

Satisfacții ne-au oferit, după 
aceea, floretista Marcela Mol
dovan. Prezența sa în barajul 
pentru locul I dovedește un 
plus de dîrzenie. atu absolut 
necesar și luna viitoare (dar și 
mai pregnant completat cu o 
orientare ofensivă !) pentru a 
aborda cu șanse competiția su
premă a cadeților. în același 
timp, mai multă luciditate în

frazele incîlcite, echivoce, care 
s-ar putea repeta la „mondia
le", ar ajuta-o pe Marcela Mol
dovan să se detașeze de restul 
adversarelor.

O observație similară și în 
cazul spadasinului Erwin Kere- 
kes, angajat și el în baraj pen
tru locul I. Excelent luptător, 
cu predilecție pentru acțiunile 
ofensive, Kerekes a greșit, însă, 
de două ori, așa cum de altfel 
a și recunoscut, și tocmai la 
adversarul cel mai de temut, 
Liberman, cîștigătorul din 1975 
al întrecerii, pe care l-a lăsat 
să atace, i-a acordat libertatea 
de a păstra inițiativa. Fentele 
cu degaj ament ale spadasinului 
nostru n-au funcționat cum tre
buie.

Oricum, dacă la floretă fete, 
spadă și mai ales la sabie exis
tă cel puțin CÎTE UN SPOR
TIV din lotul țării noastre care 
a dat satisfacție, obținînd me
dalii, locuri pe podium, la flo
retă băieți, în schimb rămînem, 
practic, descoperiți. Nici unul 
dintre tinerii reprezentanți ai 
României la această probă (în 
care am fost virtuozi nu o dată) 
n-au reușit să se califice nici 
măcar în turneul final. Este 
greu de presupus că peste o 
lună, la Poznan, vreunul dintre 
ei ar putea realiza — deși le-o 
dorim — mai mult decît la 
București. Apare limpede faptul 
că în raport cu colegii lor de 
la celelalte probe, floretiștii — 
deși talentați, nu încape nici un 
dubiu —sînt ceva mai cruzi, ca 
vîrstă și ca experiență, mai 
puțin pregătiți să reziste in 
competiții de anvergură. Ce 
curios va părea specialiștilor ce 
vor veni la C.M. (t) ca în pro
ba în care România a avut doi 
ani consecutiv — în 1974 și 1975 
— campioni ai lumii, în speță 
pe Petru Kuki — de data a- 
ceasta delegația să accepte o 
situație de anonimat...

Remarcăm. în final, organi
zarea ireproșabilă a ediției ju
biliare a „Cupei Prietenia".

Tiberiu STAMA

echipa lui Snoj și Milkovici 
obținînd o victorie meritată.

Au marcat : Pokrajac, Fejsula 
și Miljak — cîte 4, Pavicevici
— 3, Radenovici, Horvat, Kara- 
lici — cîte 2, Bojovici și Krivo- 
kaici — cîte 1 pentru Iugo
slavia, Dreibrodt și Bohme — 
cîte 6, Hoft — 3, Rost și Kruger
— cite 2, Kăhlert și Bayer — 
cîte 1 pentru R.D. Germană. 
Au condus : V. Sidea și P. Cîr- 
ligeanu (România).

NEW YORK, 15. — Turneul 
internațional de tenis pe teren 
acoperit, desfășurat la Hampton 
(Virginia), s-a încheiat cu vic
toria jucătorului american 
Jimmy Connors, care l-a între
cut în finală pe Uie Năstase în 
trei seturi simetrice : 6—2, 6—2, 
6—2. Connors se revanșează ast
fel pentru eșecul suferit eu 
două săptămîni în urmă, la 
campionatele „indoor" ale S.U.A., 
la Salisbury, unde fusese învins 
de tenismanui român. Năstase 
păstrează însă avantaj în scorul 
general al întilnirilor cu Con
nors, în fața căruia a cîștigat 
de 13 ori dintr-un total de 20 
de partide oficiale și demon
strative.

Turneul de la Hampton a fost 
penultima probă din cadrul Cir
cuitului I.P.A. (Independent 
Players Association). Primii 16 
clasați sînt de drept calificați 
pentru ultimul turneu, care se 
desfășoară în această săptămî- 
nă la Washington.

Fază din meciul de volei Spartak Subotița (Iugoslavia)—V. C. 
Turnhout (Belgia), cîștigat de sportivii iugoslavi (in tricouri albe) 
cu 3—0. în cadrul turneului semifinal al „Cupei campionilor euro
peni" de la Miinchen. Pentru faza finală s-au calificat Resovia 
Rzeszow (Polonia) și Spartak Subotița.

Tetefoto : A. P.—AGERPRES
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16 BASCHET
16—21 TENIS

16—23 HANDBAL
17 FOTBAL

BASCHET

17—18 SCHI

18 BASCHET
18—21 LUPTE

18—27 HOCHEI
19 CICLISM
19—21 SCHI

20 FOTBAL 
RUGBY

20—21 SCHI
20—27 HOCHEI
21 ATLETISM 

TENIS

Finala Cupei Koraci (m) joc tu>r
Turnee la Jackson, Newport Beach (W.C.T.) 
Washington
Turneul celor 4 națiuni (m) în Cehoslovacia 
Sferturile de finală în Cupele europene (meciuri 
retur)
Finalele în Cupa cupelor (m) și Cupa Ronchetti (f) 
meciuri tur
Cupa mondială (slalom uriaș) la 
(Canada)
Finalele C.C.E. (m f) — meciuri tur 
Turneul Podubnîi (greco-romane),
Turneu! Dan Kolev (libere), la Sofia 
C.M. (grupa B) la Aara-u și Biel 
Cursa Milan —San Remo
Cupa Tatra (probe nordice) la Strbske Ple-so (Cehoslo
vacia), concurs de sărituri la Planioa (iugoslavia) 
U.R.S.S. — Argentina, la Moscova
.Turneul celor 5 națiuni" : la Paris, Franța — Anglia; 
la Dublin, Irlanda — Scoția.
Cupa mondială (slalom paralel) Ia Quebec 
C E. (juniori) grupa A, în Cehoslovacia 
Crosul balcanic, la Șumen (Bulgaria)
Meciul Asha — Borg, pentru „Trofeul Avis", wi 
Hawaii

ți

Mourit St.Anne

la Moscova

(Elveția)
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PE SCURT
BOX • La Subotița. întîlnlrea 

Iugoslavia — Polonia s-a termi
nat cu 12—8 în favoarea pugiliș- 
tilor iugoslavi. Rezultate : cat. 
ușoară — Rusevski (I) b. p. 
Tomczyk (P) ; mijlocie — Vuj- 
kovici (I) b. p. Lusovinski (P) ; 
semigrea — Popovici (I) b. p. A- 
damski (P) ; grea — Skocek (P) 
b. p. Raziei (I).

CICLISM © Cursa Paris—Nisa 
s-a încheiat cu surprinzătoarea 
victorie a tînărului rutier fran
cez Michel Laurent (22 ani), ur
mat de olandezul Kuiper — la 
17 sec., spaniolul Ocana — la 26 
sec. și belgianul Maertens — la 
55 sec. Laurent a cîștigat ultima 
etapă, disputată la Nisa contra- 
cronometru individual (9,500 km 
în 20:51).

NATAȚIE • în ultima zi a 
întîlnirii U.R.S.S.—R.D.G. (162-182) 
de la Tallin, înotătoarele din
R. D. Germană au realizat trei 
noi recorduri mondiale prin 
Ulrike Richter — 1:02,6 la 100 m 
spate, Rosemarie Gabriel — 2:13,6 
la 200 m delfin și, Antje Stille
— 2:13,5 la 200 m spate.

PATINAJ ® La Inzell, viteziș- 
tii olandezi au stabilit două noi 
recorduri mondiale prin Hans van 
Helden — 1:55,61 pe 1 500 m și 
Piet Kleine — 14:43,92 pe 10 000 m. 
La multiatlon, pe primul loc s-a 
situat Piet Kleine, cu 165,884 p.

SCRIMA • Concursul de sa
bie desfășurat la Hamburg s-a 
încheiat cu victoria italianului 
Michele Maffei — 4 v, urmat de 
Imre Gedovary (Ungaria), Aldo 
Montano (Italia) — cîte 3 v, Pe
ter Maroth (Ungaria), Ionică Pop 
(România) — cîte 2 v și Pal Ge- 
revici (Ungaria) — 1 v. La con
curs au participat 119 scrimeri 
din 14 țări.

ȘAH • în turneul feminin de 
la Belgrad, după 8 runde, con
duc Nona Gaprindașvili și Suza- 
na Veroezi cu cîte 7 p, urmate 
de Maria Ivanka — 5’/2 P (1)»
Margareta Mureșan se află pe 
locul 7. cu 3*/2 P (1). • După
12 runde, în turneul de la Sko
plje lider se menține Karpov 
(U.R.S.S.), cu 10 p, urmat de. 
Uhlmann (R.D.G.) — 8 p (2),

TENIS ® Indianul V. Amritraj 
a cîștigat turneul de la Memphis 
(Tennessee) învingînd în finală 
cu 6—2, 0—6, 6—2 pe S. Smith, 
care eliminase, în semifinală, pe 
B, Borog. cu 2—6, 7—5, 7—6. •
La Ciudad de Mexico : Ramirez
— Dibbs 7—6, 6—2. Ultimul învin
sese pe Rosewall, în „sferturi". 
• Rezultate din a treia întîlnire
S. U.A. — U.S.S.S., la Cleveland : 
Casals — Morozova 6—4 ; Geru- 
laitis — Metreveli 6—3 ; Casals, 
King — Morozova, Kroșina 6—3 ; 
Gerulaitis, Mayer — Metreveli, 
Borisov 6—4 ; King, Mayer — 
Cimîreva. Borisov 6—3. e în 
„Trofeul Avis“ : Laver — Ale
xander 6—1, 1—6. 7—6, 6—2.

VOLEI • La Tokio, în meci a- 
mical masculin : Japonia — 
U.R.S.S 3—1.

•n ECHIPA MAROCULUI 
A CiȘTIGAT „CUPA AFRICII"

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE..;
BULGARIA (etapa a 18-a)

Akademik — Slavia Sofia 2—1 ; 
Pernik — Levski Spartak 1—1 ; 
Blagoevgrad — Ț.S.K.A. 1—1 ; 
Stara Zagora — Ruse 0—1 ; Tra- 
kia-Lokomotiv Sofia — Sliven 
4—0. Clasament : 1. Levski 
Spartak — 25 p ; 2. Ț.S.K.A. — 
24 p ; 3. Akademik — 21 p.

UNGARIA (etapa a 17-a) Fe- 
rencvâros—Szeged 1—0 ; M.T.K.
— Honved 1—2 ; Vasas — Sal- 
gotarjăn 1—1 ; Diosgyor — Uj- 
pesti Dozsa 2—2 ; Clasament : 
1. Ferencvăros — 29 p : 2. Vi
deoton — 25 p ; 3. Ujpesti Dozsa
— 25 p.

OLANDA (etapa a 23-a) 
Twente Enschede — Go Ahead 
Deventer 4—1 ; Telstar — Fe- 
yenoord 1—2 ; Ajax — F.C. 
Amsterdam 2—0 ; Roda Korkra- 
de — P.S.V. Eindhoven 0—1.

Clasament : 1. P.S.V. — 35 p ; 
2. Ajax — 35 p ; 3. Feyenoord
— 35 p.

PORTUGALIA (etapa a 24-a) 
Sporting — Academici? 3—3 ; 
Boavista — Unio Tomar 0—1 ; 
Estoril — Benfica 0—4; Leixoes
— F.C. Porto 0—3. Clasament : 
1. Benfica — 40 p ; 2. Boavista
— 36 p ; 3. Sporting — 34 p.

Cea de-a 10-a ediție a „Cupei 
Africii" s-a încheiat la Addis 
Abeba cu victoria selecționatei 
Marocului — 5 p, urmată în 
clasamentul turneului final de 
formațiile Guineei — 4 p, Ni
geriei — 3 p și Republicii Ara
be Egipt — 0 p. In ultimele 
jocuri Nigeria — R. A. Egipt 
3—2 ; Guineea — Maroc 1—1.

e La Havana, preliminariile 
turneului olimpic : Cuba — 
Mexic 1—1 (1—0).

PROGRAMUL MECIURILOR DIN SFERTURILE DE FINALĂ
ALE CAMPIONATULUI EUROPEAN

BERNA 15 (Agerpres). — în cadrul unei ședințe a UEFA, care a avut loc luni 
la Berna, au fost comunicate datele și locul de desfășurare a primelor meciuri 
din cadrul sferturilor de finală ale Campionatului european de fotbal, lată pro
gramul : 24 aprilie : Iugoslavia — Țara Galilor la Zagreb ; Cehoslovacia 
U.R.S.S. la Bratislava ; Spania — R. F. Germania la Madrid ; 25 aprilie : Olan
da __ Belgia la Rotteidam ; 22 mai : U.R.S.S. — Cehoslovacia la Kiev ; R. F. 
Germania — Spania la Miinchen; Belgia — Olanda la Bruxelles și Țara Galilor — 
Iugoslavia la Cardiff.
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