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55 DE ANI DE LA CREAREA 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

SĂRBĂTOARE SCUMPĂ
ÎNTREGULUI popor ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ANUL XXXII — Nr. 8239 I 4 PAGINI — 30 BANI Marți 23 martie 1976înfăptuiri socialistea n primăvara acestor mărețe
I 8 mai — se vor împlini 55 de ani de la crearea
Ț dului Comunist Român, eveniment memorabil in 

clasei muncitoare și a poporului nostru. Pentru 
familie a comuniștilor, pentru întregul popor, această ani
versare reprezintă o scumpă sărbătoare, prilejul de a trece 
în revistă marile realizări înfăptuite, sub conducerea înțe
leaptă a partidului, in lupta revoluționară pentru profunde 
transformări in viața societății românești și pentru înaintarea, 
treptată, cu fermitate, pe calea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Retrospectiva acestui eroie drum de viață și luptă neabă
tută pentru binele și fericirea poporului prilejuiește comu
niștilor, tuturor oamenilor muncii din tara noastră, puter
nice sentimente de dragoste și fierbinte recunoștință față de 
Partidul Comunist Român, în care întregul popor vede, astăzi 
mai limpede ca oricind, un partid al progresului neîntrerupt 
al societății, un partid al umanismului socialist, al dreptății 
și virtuților etice, al democrației, al solidarității internațio
nale, al păcii și colaborării internaționale. în amplul proces 
de dezvoltare și întărire necontenită a partidului, de afir
mare plenară a rolului său conducător in toate domeniile 
vieții materiale și spirituale a României, ultimul deceniu — 
in care au 
XI-lea ale 
importanță, 
epocă ce a

Succesele 
mului deceniu pe toate planurile vieții economice, sociale, 
politice, culturale sint indisolubil legate de rolul determi
nant al tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU in fundamen
tarea și aplicarea liniei generale a politicii 
a partidului.

Comuniștii, țara întreagă se pregătesc 
sărbătorească gloriosul jubileu, care așa 
recent, de către Comitetul Politic Executiv . . _
odată cu bilanțul realizărilor va trebui să determine, pre
tutindeni, îmbunătățirea activității de transpunere in viață 
a politicii partidului in domeniul vieții economice, in primul 
rind pentru îndeplinirea exemplară a planului pe 1976, pre
cum și intensificarea muncii educative, menite să asigure 
dezvoltarea conștiinței socialiste, înrădăcinarea tot mai trai
nică a principiilor Codului etic.

însuflețiți de cele mai frumoase gînduri de dragoste și 
recunoștință față de partid, care-i înconjoară cu atîta grijă 
părintească, creindu-Ie și în acest domeniu largi posibilități 
de afirmare, sportivii României se consideră puternic an
gajați în ampla acțiune de întîmpinare a zilei de 8 Mai 
prin cit mai’ multe succese obținute în producție și la învă
țătură, in pregătirea sportivă și reprezentarea cu cinste și 
demnitate a culorilor patriei la marile competiții interna
ționale.

I
— la 
Parti- 
istoria 
marea

avut Ioc Congresele al IX-lea, al X-lea și al 
P.C.R. — a marcat o perioadă de excepțională 
considerată drept cea mai fertilă din întreaga 
urmat actului istoric de la 23 August 1941.
cu totul remarcabile obținute in răstimpul ulti-

interne și externe

în aceste 
cum s-a 
al C.C. al

zile să 
hotărit, 
P.C.R.,
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Mîine, pe stadionul „23 August44

MECIUL DINTRE ECHIPELE OLIMPICE ALE ROMÂNIEI Șl FRANȚEI, 
MOMENT IMPORTANT PENTRU CALIFICAREA LA MONTREAL

ROMÂNIA
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Stadionul „23 August", ora 16
Arbitri : G. KATSORAS — P. Marinos și G. Martinios 

(toți din Grecia)

Schaer Rouyer
Rubio Fernandez

Pottier Stassievitch Chazotte
Larrieu

Iată-ne, deci, în ajunul me
ciului retur cu reprezentativa 
olimpică a Franței, partidă de
cisivă pentru calificarea în tur
neul final de la Montreal. Pre
gătirile echipei noastre. în ve
derea susținerii acestui impor
tant examen internațional (al

FRANȚA
<-X-X-X>-X~X-+

încheie practic astăzi, cu un 
ultim antrenament de condiție 
fizică si. firesc, apropierea mo
mentului întâlnirii face ca aten
ția generală să se concentreze, 
din ce în ce mai mult, asupra

* Așteptăm de la fotbaliștii 
noștri o comportare remarcabilă, 
o totală dăruire in întrecere 
și un rezultat care să
le consolideze perspectiva
calificării • Selecționabilii 
încheie in această dimineață 

programul de pregătire
a ceea ce va fi mîine după-a- 
miază pe stadionul „23 Au
gust".

Evident, nu este vorba acum, 
de a încerca un pronostic, de 
a face un anumit calcul al șan
selor. Mai curînd credem că se 
impune o analiză lucidă a si
tuației, privită, desigur, și prin 
prisma poziției actuale a celor 
două echipe în clasamentul gru
pei și a perspectivei pe care 
o poate oferi fiecăreia dintre 
ele rezultatul întîlnirii lor di-

(Continuare in pag. 2-3)

~ " FRANCEZII VOR ALINIA LA BUCUREȘTI• ’ •>

0 amplă acțiune 
de masă în Capitală

La fiecare categorie de virstă au

Peste 3000 de tineri bucureș- 
teni (elevi, studenți, muncitori) 
au luat duminică dimineața 
startul in etapa pe municipiu a 
„Crosului Primăverii", competi
ție de masă dedicată centenaru
lui Crucii Roșii și organizată în 
vecinătatea ștrandului Tineretu
lui, pe Bulevardul Expoziției, 
de C.M.B.E.F.S., organizația mu
nicipală de Cruce Roșie, comi
tetul municipal U.T.C., C.M.O.P., 
Inspectoratul școlar al Capita
lei și Consiliul sindicatelor. Tn 
prezența a numeroși tehnicieni 
din secțiile de atletism ale clu
burilor sportive, care au ținut 
să nu scape... sosirile și posibi
litatea de a-și alege elemente 
cu aptitudini pentru alergări,

„Cupa Davis“
ECHIPA DE TENIS A AUSTRIEI 
PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA

VIENA, 22 (Agerpres). — Fe
derația austriacă de tenis a al
cătuit echipa reprezentativă 
care va întâlni la Viena selec
ționata României în cadrul 
„Cupei Davis“. Echipa are în 
componență pe Hans Kary, Pe
ter Feigl, Hans Peter Randler 
și Rudolf Iloskowctz.

„CROSUL PRIMĂVERII"

luat startul sute de participanti... 
Foto : Al. VENA

participanții la toate categoriile 
de vîrstă și-au disputat cu ar
doare primele locuri și premiile 
oferite de organizatori. Iată nu
mele primilor trei clasați la 
fiecare categorie FETE, 11—14 
ani (600 m) : 1. Adriana Musta
ță (Șc. nr. 204), 2. Sorina Băr-

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE TIR DE LA FOCȘANI, 
0 COMPETIȚIE DE PRESTIGIU

S-a încheiat Concursul in
ternațional de tir găzduit de 
municipiul Focșani (probele o- 
limpice de pușcă și pistol li
ber) si București (pistol vite
ză). Trebuie să subliniem că 
această primă ediție a compe
tiției s-a bucurat nu numai de 
o participare selectă interna
țională, ci Și de rezultate care 
o onorează.

Publicăm astăzi si rezulta
tele finale înregistrate la Foc
sani în proba de armă liberă, 
3x40 f. Victoria a revenit tră
gătorului cehoslovac PETR 
KO VARIK. El a realizat la cele 
trei poziții (culcat — 395 p ; 
picioare — 384 p ; genunchi — 
390 p) un total de 1 169 p. 
Performanta vine să demon-

bulescu (Șc. nr. 190), 3. Geor- 
geta Predeșel (Șc. nr. 13) ; 
14—16 ani (600 m) : 1. Florica 
Manea (Lie. mecanic 10), 2. Ma
ria Ivașcu (Grupul școlar elec
tronic), 3. Adriana Scoreț (Lie. 
2 chimie) ; 17—18 ani (800 m) :
1. Corina Cătălinoiu (Lie. elec
trotehnic 4), 2. Mariana Petre
(Lie. mec. 10). 3. Polina Pupă- 
zan (Grupul școlar electronic) ; 
peste 19 ani (800 m): 1. Nicole- 
ta Hodeanu (Lie. de arhitectu
ră), 2. Mariana Ungureanu (Lie. 
6), 3. Steliana Mușat (Lie., me
canic 10).

BĂIEȚI : 11—14 ani (600 m) :
1. Ion Țigănuș (Șc. gen. 147),
2, Nicolae Tutunaru (Șc. gen.
190), 3. Cristian Ștefan (Șc. gen. 
164) ; 14—16 ani (800 m) : 1. 
Cristian Stan (Lie. mecanic 10),
2. Marcel Bogdan (Lie. Ion Ne- 
culce), 3. Vasile Gorgan 
(I.R.E.M.O.A.S.) ; 17—18 ani
(1000 m) : 1. Ion Dragomir
(Școala prof, auto), 2. Marcel 
Roșea (Gr. șc. electronic), 3. 
Adrian Popa (Lie. Spiru Ha- 
ret) ; peste 19 ani : 1. Constan
tin Popescu (Facultatea de 
Drept), 2. Manole Zisulescu 
(I.E.F.S.), 3. Marian Constanti- 
nescu (I.R.E.M.O.A.S.).

streze. împreună cu rezultatele 
realizate de ceilalți concurenți 
la armă liberă, 60 f culcat, ni
velul valoric ridicat al între
cerii găzduite de municipiul 
Focșani. Au urmat : 2. V. Niko
laev (U.R.S.S.) 1 168 p (400+ 
377+391) ; 3. L. Papp (Ungaria) 
1 160 p (399+368+393) ; 4. I. O- 
lârescu (România) 1 156 p 
(392+373+391) ; ...7. Șt. Caban 
(România) 1154 p (399+373+ 
382) ; ...9. R. Nicolescu (Româ
nia) 1 148 p (396+367+ 
385). Trebuie să remar
căm cele 400 de puncte obți-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 4-a)

„11“-LE DE
Incepind de ieri, de la pri

mele ore ale după-amiezii, 
echipa olimpică a Franței se 
află in Capitală. O echipă care 
impresionează nu prin gabarit, 
ci prin tinerețe și voioșie. 
Membrii delegației „cocoșului 
galic" sint încrezători în forțele 
echipei lor, în posibilitatea ca 
ea să fie prezentă la turneul 
disputat sub semnul celor cinci 
cercuri olimpice. Singurul ceva 
mai circumspect este antreno
rul Gaby Robert, care, ca orice 
tehnician ce și-a condus „U“-le 
pînă la poalele piscului, face 
tot felul de calcule pentru a 
reuși escaladarea : „Meciul
este foarte dificil pentru toată 
lumea, francezi și români. Pen
tru a reuși calificarea, România 
are nevoie de victorie în toate 
cele trei meciuri pe care le mai 
are de disputat ; mai mult, pen
tru a întrece golaverajul nostru, 
trebuie ca in aceste trei partide 
să marcheze cel puțin de 12 
ori, fără să primească vreun 
gol. Nouă ne este suficient, 
pentru calificare, și un rezultat 
de egalitate. Dar n-am venit la 
București pentru a ne apăra cu 
nouă jucători, așa cum este 
«modern» acum, ci cu gindul la 
ofensivă. Dc altfel, jucătorii 
mei sint tineri, nu au experien- Mircea TUDORAN

Olimpicii francezi, la puține minute după sosirea in Bucurețti 
Foto ; S. BAKCSY

LA BLOIS!
(a confruntărilor internaționale 
importante și ca atare nici nu 
știu să joace in defensivă, să 
păstreze balonul. Singura difi
cultate pe care o întâmpinăm 
este aceea că mulți dintre jucă
tori sint obosiți. Platini, Rubio, 
Rouyer, de pildă, au jucat șase 
meciuri in 12 zile ; Larrieu, 
Amorfmi, Chazotte au jucat du
minică dupâ-amiază in campio
nat pentru ca luni la ora 14 să 
se afle la București ! Este un 
tur de forță pentru acești jucă
tori tineri și, de aceea, nu am 
programat antrenament decît 
marți dimineața. In rest, odih
nă. Datorită programului încăr
cat al jucătorilor, nu am reușit 
să organizăm in Franța un an
trenament de omogenizare. II 
vom face la București".

Antrenorul Robert este, totuși, 
încrezător în „ll“-le învingător 
la Blois și mai mult ca sigur 
că miercuri, pe stadionul „23 
August", va alinia echipa cara 
a ciștigat acolo.

în afara jucătorilor francezi 
din chenarul de mai sus, din 
delegație mai fac parte Orlan- 
dini (portar), Amorfini, 'Perru- 
chini (fundași), Couge (mijlocaș) 
și Flores (atacant).
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Campionatele naționale de înot

PRECIZĂRI IN LEGĂTURĂ CU EDIȚIA DE VARĂ
La 15 martie a început edi

ția de vară a „Cupei tineretu
lui" — cea mai mare competi
ție de masă cu caracter repu
blican. Sîntem informați că în 
numeroase asociații sportive s-a 
dat startul întrecerilor la dis
ciplinele cuprinse în program, 
precum și Ia alte ramuri de 
sport, contînd pentru etapa I a 
competiției, aceea de la nivelul 
unităților de bază : școală, fa
cultate, întreprindere, instituție, 
cooperativă meșteșugărească, co
mună, sat etc.

In legătură cu noua ediție, 
Comisia centrală de organizare 
face cunoscute cîteva precizări 
în interpretarea regulamentului, 
menite să evite aplicarea ero
nată a unor prevederi. Cea mai 
importantă dintre acestea se 
referă la criteriile de departa
jare a virstei concurenților, în- 
trucît din regulament nu reies 
clar limitele dintre categoriile 
de vîrstă 11—14 ani și 14—19

ani. In acest sens, s-a hotărît 
ca pentru ediția 
CEASTA DATA 
FIE 15 MARTIE. Astfel se a- 
sigură includerea tuturor elevi
lor din clasa a VIII-a în cate
goria 14—19 ani. în ceea ce pri
vește dreptul de participare la 
întreceri, se precizează că pot 
fi luați în considerare toți cei 
care IN PREZENT nu posedă 
categorii de clasificare sportivă.

In sfîrșit, este de menționat 
faptul că tinerii care locuiesc 
în orașe și lucrează în mediul 
rural — asemenea celor care, 
conform prevederilor stipulate 
de regulament, locuiesc în me
diul rural și muncesc în orașe 
— pot concura fie la categoria 
„tineri din mediul rural", fie la 
categoria „tineri din întreprin
deri și instituții" dar nu și la 
una și la alta în cadrul aceleiași 
ediții, în cazul de față cea de 
vară.

de vară A- 
LIMITA SA

ANCA GROZA SI 
PERFORMERELE

MIHAELA COSTEA,
CONCURSURILE

DE LA POIANA

ACȚIUNI DE MUNCĂ PATRIOTICĂ LA I. E. F. S.
Duminică, sute de mii de ce

tățeni ai Capitalei și-au rezer
vat cîteva ore din timpul liber 
pentru muncă patriotică.

Printre cei care au răspuns 
cu entuziasm la chemarea 
U.A.S.C.R. s-au numărat și stu
denții I.E.F.S. Peste 400 de ti
neri și tinere, care studiază la 
facultatea din Dealul Spirii, au 
efectuat multe ore de muncă la 
demolarea și depozitarea unor 
importante materiale de con
strucții în vederea începerii lu
crărilor de amenajare a sălilor 
pentru box, lupte și judo, nece
sare desfășurării in bune con- 
dițiuni a procesului didactic. 
Tot cu acest prilej s-au creat

condițiile de lucru pentru șan
tierul sălilor de gimnastică, 
jocuri sportive și atletism.

A fost o duminică rodnică și, 
după cum ne-a spus tov. Ion 
Șiclovan, rectorul institutului, 
materialele recuperate, demolă
rile efectuate, ca și alte multe 
lucrări, constituie 
economii 
de către

Alături 
dente au 
dactice ale I.E.F.S., dintre care 
merită evidențiați D. Hîtru, S. 
Drăghiță, N. Murafa, T. Arde- 
leanu, M. Tănăsescu și mulți 
alții.

importante 
la investițiile făcute 

C.N.E.F.S. și M.E.I.
de studenți și stu- 

muncit și cadrele di-

BAIA MARE, 22 (prin tele
fon). — Recordurile pe care 
înotătoarele noastre. în special 
cele ale clubului Dinamo, le 
înregistrează cu o remarcabilă 
ușurință în această ediție a 
Campionatelor naționale nu 
mai surprind pe nimeni. Buna 
lor pregătire se materializează 
acum într-o serie de rezultate 
care onorează munca din aceas
tă secție. Luni după amiază 
însă, două rezultate obținute de 
elevele Cristinei Șoptereanu au 
depășit toate 
tr-una dintre cele mai frumoa
se curse ale actualei 
Anca Groza •— înotătoarea nu
mărul 1 a țării — și mai tînă- 
ra ei coechipieră Mihaela Cos
tea, revelația ' concursului, s-au 
„bătut" cu o remarcabilă am
biție 
mixt, 
mana de
Anca Groza, a condus autoritar 
la delfin și spate, Mihaela Cos
tea a revenit puternic la bras 
și a parcurs ultima „sută" în 
68,0 (!). solicitînd serios pe
campioana balcanică. Intr-un 
final 
za a 
sire, 
cimi _  ___
versarei sale. Noul record al 
campioanei este fără îndoială 
cel mai valoros din istoria na- 
tației românești și. împreună 
cu cel al Mihaelei Costea, fi
gurează la locuri de onoare în 
ierarhia performantelor conti
nentale.

In formă foarte bună. Da
niela Georgescu și-a adăugat 
în colecție noi titluri și recor
duri. In cursa de 200 m liber, 
ea a cîștigat cu 2:15,3 (v.r. :

asteptările. In-

pe distanta de 
Campioana și 

senioare a

ediții.

400 m 
record- 

țării,

solicitînd
____  balcanică.
extrem de disputat. Gro- 
aiuns totuși prima la so- 
în 5:15,6, cu numai 6 ze- 
de secundă înaintea ad-

în 
de

2:17,4). iar o oră mai tirziu. 
primul schimb al ștafetei 
4x100 m liber, sportiva dina- 
movistă a fost cronometrată în 
61,3. timp superior cu 0,9 sec. 
propriului ei record stabilit 
sîmbătă după-amiază. în sfîr
șit. la capătul unei tentative 
de record. Adrian Ilorvat a 
înotat 100 m spate în 61.7-rec. 
(v.r. : 61.92).

Satisfacțiile performanțelor 
mai sus amintite au fost însă 
diminuate de evoluția nesatis
făcătoare a unor înotători frun
tași. Camelia Iloțescu, cam
pioană balcanică la 200 m bras, 
nu a obținut baremul (3:00,0) 
de intrare in finală (!), iar în 
proba masculină -de 200 m bras 
titlul nu a putut fi atribuit, 
deoarece doar 5 dintre parti
cipant! au înregistrat rezultate 
care să le permită accesul în 
finală.

Rezultate. 200 m liber (b) : 
Slavic (Steaua) 1:59,1, Oprițescu 
(St.) 2:03,0, Sveț (Șc. 54) 2:04,2 ; 
200 m.............. - . - -
gescu 
(v.r. : 
(Din-) 
(Șc. 54) 2:20,9 ; 200 m bras (b) : 
Aldea (Petrolul) 2:35,5, Resler 
(St.) 2:35,6, Luca (Lie. 4 Ga
lați) 2:37,4 ; ' ’ 
Anca Georgescu 
Viorica Rusu 
Renatle Lulai 
3:01,1 ; 400 m 
ternek (St.) 4:54,5, Birini (Cri
șul) 5:04,3 ; 400 m mixt (f) : 
Anca Groza (Din.) 5:15,6 — rec. 

5:22,37), Mihaela Costea 
junioare (v.r. :

Activitatea schiului a conti
nuat la Poiana Brașov prin 
desfășurarea „Cupei Steagul 
roșu" la biatlon și la fond și a 
Concursului republican de 
turi pentru copii.

Pe primele locuri s-au 
sat : biatlon juniori I (15 
2 trageri) : 1. C. Potroanchen 
(A.S.A.) 54:40 (9 min. pen.). 2. 
I. Săpunaru (A.S.A.) 63:17 (15), 
3. V. Apostu (St. roșu) 63:34 
(15) ; Juniori II (10 km, 2 tra- 

I. Andreișu (A.S.A.)
2. V. Avram (St. roșu)
3. V. Olteanu (St. ro- 
(3) ; fond seniori (10 
Gh. Duca (Dinamo)

Foriko (Dinamo) 
P. Ciobanu (Dinamo) 

senioare (5 km) : 1. Vil-

UU/ , ----
geri) : 1. 
44:46 (7), 
45:51 (6), 
șu) 46:25 
km) : 
34:02, 
34:49, 
34:59 ;

1.
2.
3.

F.

■ssu.'snjw'i

sări-

cla- 
km,

ma Tu do 
Lucia Baa 
3. Rodica 
21:01 ; bl 
niori 4x4 
roșu. 3.
la trambil
1. I. Ruil 
2—3. Ad 
Brașov) | 
șovia) : 11 
Chirciu (I 
gător (Vi 
boca (Bra

De vir 
Poiana B 
întrecerii, 
blicane

BASCHETUL

„SPORTUL ALB * St JOACA (IAR) SUB CERUL ALBASTRU

liber (f) : Daniela Geor- 
(Dinamo) 2:15,3 — rec. 
2:17,4). Mihaela Costea 
2:20,3, Vali Dragomir

200 ni bras (f) : 
(Dinamo) 2:55 2, 

(Lie. 4) 2:58,1,
(Șc. sp. Reșița) 
mixt (b) : Wet-

(v.r. :
5:16,2
5:26,5), Mariana Marin (Șc. sp. 
Reșița) 5:44,5 ; ‘ '
ber (b) : Steaua 3:43,6 ; 4 X 100 
m liber (f) : Dinamo 4:25,5 (în 
primul schimb : Daniela Geor
gescu 61,3 — rec., v.r. : 62,2) ;
4 X 200 m liber (b) : Steaua 
8:30,5.

rec.

4 X 100 m li-

Adrian VASILIU

• In etapa a Vl-a a „Cupei 
federației" rezervată echipelor 
feminine au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Rapid — 
C.S.U. Galați 43—45 (19—19),
Universitatea Timișoara — Vo
ința București 79—40 (44—23),
I.E.F.S. — Progresul București 
75—59 (43—38), Crișul Oradea — 
Politehnica București 72—74
(27—34), Universitatea Cluj-Na- 
poca — Sănătatea Ploiești 77—74 
(35—33). In meci restanță, Uni
versitatea Timișoara — Olimpia 
București 66—69 
ment la zi :

(33—34). Clasa-

1. C.S.U. Galați 7 6 1 448—409 13
2. „U« Cluj-Np. 6 5 1 465—419 11
3. I.E.F.S. 5 5 0 358—280 10
4. Univ. Tim. 7 3 4 482—469 10
5. Politehnica 5 4 1 384—325 9
6. Crișul 5 3 2 349—293 8
7. Olimpia 5 3 2 339—334 8
8. Sănătatea 6 2 4 332—362 8
9. Rapid 6 2 4 264—270 7

10. Progresul 6 1 5 355—389 7
11. Voința 6 0 6 271—415 6
12. C.S.U. Tg. M. 4 0 4 221—303 4

• Arb| 
ChiraJiu.1, 
Zagreb; I 
Liliana I 
pele feri 
Zagreb a 
la Pragal 
Aceasta 
cupelor I 
arbitrul

• Birt 
la turned 
Divizia 1 
siți jucă 
au evoltJ 
în Divizl 
lează 1 
dintre 11

DIVIZI

In ceea ce privește practica
rea tenisului ca mijloc de a- 
grement, la T.C.B. aceasta a 
reușit pe deplin, datorită atît 
tradiției clubului, cît mai ales 
planificării judicioase a tere
nurilor. astfel că fiecare din

nisul românesc și internațional, 
cu publicații de specialitate), au 
început și înscrierile pentru 
competițiile devenite tradițio
nale : concursul veteranilor,
cîștigat anul trecut de avocatul 
Tiberiu Grad si. respectiv, dr.

La Trento (Italia)

ÎNOTĂTORII ROMÂNI PE LOCURI FRUNTAȘE
Așteptată cu nerăbdare de 

copii, ca si de vîrstnici. primă- 
’ vara tenisistică a intrat. în 
sfîrșit, „cu forme legale" în 
drepturile ei. Evenimentul a avut 
loc duminică, la Tenis-Club 
București unde, chiar de la pri
mele ore ale dimineții, se a- 
dunaseră multi iubitori ai ..spor
tului alb". Cam o sută de ju
cători — de la generația lui 
Mihnea Năstase. de 8 ani, ta
lentatul fiu al lui Costel Năs
tase și nepotul lui Ilie. pînă 
la generația lui Victor Bunea, 
de 72 de ani — au 
puns chemării conducerii 
bului de a efectua, 
„deschidere", cîteva ore
muncă voluntară pentru înfru
musețarea bazei. Se lucrase Și 
In cursul săptâmînii. astfel că 
spre ora prinzului toate cele 17 
terenuri, cu zgură proaspătă, 
Întreaga cabană cu numeroase
le ei încăperi, dintre care una 
special amenajată pentru co
pii. au fost gata.

în prima zi a noului sezon 
de tenis in aer liber 10 tere
nuri au fost puse la dispoziția 
secției de performantă a clu
bului. „Cei doi antrenori ai 
noștri — ne spunea tovarășul 
Hie Turcu, președintele T.C.B. 
— Alexandru Burcea Și Gheor- 
ghe Chitan se ocupă de perfec
tionarea unui număr de 60 de 
copii. Printre ei se află Emil 
Hnat, campionul țării la cate
goria de vîrstă 11—12 ani. Dan 
Caragață, campion de dublu al 
municipiului București la ace
eași categorie, precum și Dan 
Bucătaru, Mihaela Drăghici, 
component! ai loturilor națio
nale de juniori".

(g
In gr 

campion] 
au conți 
Il-a. Ia 
trate :

FEMI 
iova — 
3—2 (ia 
Constan 
(10. —8] 
Universil 
(11, 17,1 
Bacău 1

MASd 
— Univl 
(12, 7, I 
Rapid I 
Galați I 
Napoca I 
Tulcea I

(CORI 
gui, C. I 
fan, I. I 
riopoî). I

torii performanțelor : locul 1 : 
Carmen Bunaciu la 100 m spate 
(1:09,39), AI. Szabo la 100 m 
bras (1:09,39 — rec. juniori) ; 
locul 3 : Horațiu Neagrău la 400 
m liber (4:14,7 — rec. juniori), 
Dan Ținea 200 m mixt
(2:27,54) 100 m spate
(1:08,0).

Participînd la un concurs in
ternațional rezervat tinerilor 
înotători, găzduit de orașul ita
lian Trento, reprezentanții Ro
mâniei au avut o comportare 
remarcabilă, cucerind în prime
le zile două locuri 1 și trei locuri 
trei și stabilind două recor
duri naționale de juniori.- Au-

ki-

Citiva dintre viitorii performeri ai Tenis-clubului, înaintea pri
mului antrenament in aer liber

cei 300 de abonați au posibili
tatea să joace 6—10 ore pe săp- 
tămină. De aceea aproape 200 
au venit încă de duminică să 
se înscrie 
facă un 
te fileu, 
nute.

Si tot 
tul hol 
televizor
le, cu ilustrații inedite din te-

si, bineînțeles, să 
schimb de mingi pes- 
măcar 15—20 de mi-

duminică. în elegan- 
al clubului (dotat cu 
și fotolii confortabi-

PRIMA REUNIUNE
HIPISM

Duminică dimineața, pe un timp 
nu tocmai îmbietor, numeroși 
spectatori au dorit să ia primul 
contact cu sportul lor preferat, 
asistînd la inaugurarea celei de a 
16-a stagiuni a hipodromului plo
ieștean. Desigur, rezultatele con
semnate în prima zi a unui nou 
sezon nu lasă loc, niciodată, unor 
constatări semnificative, totul re- 
dueîndu-se la un grad — mai ra
pid sau mai lent — de adaptare 
a diverșilor concurent! la redobin- 
direa formei. Totuși, nu poate fi 
trecută cu vederea comportarea 
reprobabilă a celor șapte adver
sari ai iepei Hekla, în premiul 
Arad, ai căror driver! au lăsat im
presia că s-au preocupat pe tot 
parcursul cum să procedeze ca să 
piardă cursa. Timpul înscris este 
ridicol de slab și publicul a fost 
perfect îndreptățit să-și exprime 
indignarea. Subliniem calitatea ex
cepțională a programului, pentru 
folosirea probelor de grupă și a 
alergărilor după record, ceea ce

— sperăm — va scoate din uz nu
mărul nesfîrșit de handicapuri 
care atrăsese numeroase repro
bări pentru modul defectuos de 
alcătuire.

Rezultate tehnice : Cursa I — 
Hoya (N. Sandu) 40,4, Melodrama 
Simplu 3, ordinea 50 ; cursa n — 
Lavanda (N. Sandu) 37, Maia, San
tiago ; simplu 4-,event 48, ordinea. 
12, ordinea triplă 62 ; cursa HI — 
Kaliu ' (I. Moldoveanu) 35,7, Cu
bista, simplu 3, event 15, ordinea 
16, triplu câștigător 213 ; cursa TV
— Hanger (I. Moldoveanu) 32,2, 
Tușiera, Sipica, simplu 5. event 
16, ordinea 43, ordinea triplă 115 ; 
cursa V — Sacou (Gh. Tănase)
31.4, Iezura, simplu 2, event 20, 
ordinea 22, triplu cîștigător 218 ; 
cursa VI — Hilton (G. Solcan), 
30,8, Orion, Topaz, simplu 3, event 
10, ordinea 19 ; ordinea triplă 141 ; 
cursa Vii — Hekla (S. Onache)
35.4, Balerin, simplu 18, event 30, 
ordinea 69, triplu cîștigător 96 ; 
cursa VIU — Rulaj (D. Stan) 34,1, 
Reactor, simplu 2, event 22, ordi
nea 17. Retrageri : Nuța.

Niddy DUMITRESCU

CICLIȘTII AU OBOSIT CHIAR 
DE LA ÎNCEPUTUL SEZONULUI?

mei gr 
natului 
te, încă 
reții (1 
(feminil

Școala sportivă nr. 2 s-a 
descurcat onorabil de sarcina ce 
și-a asumat-o în privința or
ganizării celei de a treia com
petiții cicliste a sezonului. Mai 
puțin satisfăcător s-au compor
tat, însă, cicliștii. Concurînd pe 
o vreme relativ bună (timp ră
coros, fără vînt), pe o șosea 
uscată și cu circulație mode
rată, deci, în condiții de aler
gare prielnice, cicliștii seniori, 
din rindurile cărora nu au ab
sentat nici unul dintre sportivii 
lotului republican, s-au dovedit 
foarte puțin activi, chiar plicti
siți ( 1), obținînd la capătul ce

ti

tă, însă, după numai cîțiva 
lometri. Singura acțiune reușită 
s-a petrecut abia către sfirșitul 
cursei, dnd 10 alergători s-au 
rupt, în sfîrșit, de pluton, au 
luat un ușor avans și și-au dis
putat sprintul final, cîștigat de 
Petre Dolofan (Steaua). In a- 
celași timp (2h 30:03) au mai so
sit : C. Cîrje (Dinamo), I. Co- 
jocaru (Steaua), A. Antal (CIBO 
Bnașov), A. Ghergu (Dinamo), 
C. Jelev (Steaua), Gh. Tudor 
(Olimpia), I. Totora (Steaua), 
V. Marin (Dinamo) și C. Cîrstea 
(Steaua).

Celelalte probe au fost cîști- 
gate de : V. Drăgan (Șc. sp. 1) 
— juniori I ; G. Lăutaru (Șc. 
sp. 1) — juniori II ; C. Cristea 
(Șc. sp. 2) — semicurse ;
I. Cristea (Unirea Giurgiu) — 
categoria turism.

In
și

Maria Bedivan, precum șl 
trecerile 
fiul" și

Prima
ber s-a_______ ___________ __
poate constata, de un succes 
de netăgăduit. La această reu
șită au contribuit, aproape in 
egală măsură, conducerea clu
bului și antrenorii, dar și toti 
cei care frecventează frumoa
sa bază sportivă bucuresteană...

de dublu „tatăl 
„mama și fiica", 
zi de tenis în aer 
bucurat, după cum

li- 
se

Ion GAVRILESCU

9

ATLETISM „cupa primave-MiLciiom Rll. MARȘ o
programat duminică prima etapă. La 
întrecerile desfășurate pe traseul din 
str. Maior Coravu au participat peste 
80 de concurențl. Rezultate : juniori 
III — 2 km : Oct. Enescu (Dinamo) 
9:27,0, M. Văltuș (S.S.A.) 9:32,0 ; ju
niori II — 3 km : D. Firicâ (Șc. sp. 
Huned.) 13:35,0, Al. Dancu (Olimpia) 
13:38,0 ; juniori I—5 km : Gh. Uceanu 
(Steaua) 22:24,0, G. Canonica (Olim
pia) 22:25,0 ; seniori — 10 km : C. 
Stan (Steaua) 42:06,2, G. Costache 
(Steaua) 42:12,4, |. Găsitu-Stănescu 
(Steaua) 42:15,2. (N. D. Nicolae — 
coresp.)

ROXETAPA DE ZONA A CAMPIO-
NATELOR individuale ale ju

niorilor se va disputa în perioada 
3—8 mai, în localitățile Arad, Bistrița, 
Tulcea și Ploiești.

HANDBAL TURNEE DE PRE
GĂTIRE. Pe mâ-

sura ce se apropie deschiderea nou
lui sezon cornpetiționel intern în aer 
liber, formațiile din Diviziile A țl B 
participă la turnee amicale, de pre
gătire. La Bacău a avut loc cea de a 
ll-a ediție a „Cupei Știința"» pen
tru echipe feminine, clasamentul fi

lor 100 kilometri parcurși 
medie orară sub 40 km.

S-a mers în pluton, cu o 
ușoară „scânteie", la întoarcerea 
de la km. 57 (șos. București — 
Ploiești, varianta Buftea), rând 
am înregistrat evadarea lui Ra- 
mașcanu și a lui Gavrilă, eșua-

nal al turneului arătînd astfel : 1. 
Confecția București 4 p (golaveraj 
4-8), 2. „U“ iași 4 p (4-7), 3. Știința 
Bacău 2 p (—6), 4. Rapid București 
2 p (—9). Golgetera turneului a fost 
Viorica Cojocârița („U" lași) cu 12 
goluri, cel mai bun portar fiind apre
ciată rapidista Flcxrica Capotă •

„CUPA BALANȚA*, tot pentru forma
ții feminine, s-a desfășurat la Sibiu, 
lată clasamentul final : 1. „U" Cluj- 
Napoca 4 p (4~3), 2. Nitramonia Fă
găraș 4 p (4-1), 3. Rulmentul Bra
șov 2 p (0), 4. Balanța Sibiu 2 p 
(_4) • „CUPA A 10-a ANIVERSARE 
A UNIVERSITĂȚII IAȘI- a aliniat k> 
start patru formații masculine, com
petiția avînd un caracter internațio
nal prin prezența reprezentativei 
R. A. Egipt, care efectuează un tur
neu în țara noastră. Trofeul pus în 
|oc a revenit divizionarei A, Știința

jL

Gh. STEFANESCU

Bacău urmată, în clasament, de Relo- 
nul Săvinești, 
R. A. Egipt.

VOLEI
cia Pitești — 
C. S. Zalău 
3—2, Flacăra 
versitatea București 0—3, C.P.B. — 
Voința București 3—1, Spartac Bucu- 
rețti — Unirea București 3—0, I.T.B. 
Medicina București 3—1, G.I.G.C.L. Bra
șov — Penicilina II lași 0—3, Confec
ția Vaslui — Ceahlăul P. Neamț 0—3, 
Maratex B. Mare — Voința Craiova 
3—0, Mondiala S. Mare — Corvinul 
Deva 3—0 ; masculin : C.S.U. Baia 
Mare — Foresta Arad 3—0, C.S.U. 
Brașov — Voința Alba Iul ia 1—3, Au
rora Bacău — Grivița Roșie București 
1—3, Electra București — Constructo
rul Brăila 0—3, Farul Constanța — Di
namo Brăila 3—0, C.F.R. București — 
Relonul Săvinești 0—3, Marina Con
stanța — Politehnica lași 0—3, Meta
lul Hunedoara — Silvania Ș. Silvaniei 
3—2, C.S.M. Suceava — Progresul 
București 3—0, Oțelul oraș Dr. Petru 
Groza — SARO Tîrgoviște 2—3, Pe
trolul Ploiești — C.S.U. Pitești 3—0, 
Ind. sîrmei C. Turzii — Medicina Ti
mișoara 3—1,

Universitatea lași și

REZULTATE DIN 
ZIA B : feminin :
Voința M. Ciuc 
— Constructorul 
roșie București^ —

București 0—3, "
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Mîine, pe stadionul

„23 August“

Astăzi, la Tîrgoviște

Întîlnirea selecționatelor de tinerel (23 de ani) 
ale României și R. P. Germane

Mîine, la Schwedt, R. 0. Germană - România tineret (21 de ani)

MECIUL DINTRE ECHIPELE OLIMPICE Alt ROMÂNIEI SI ERANLEI-» J

(Urmare din pag. I)

recte. în această idee, va tre
bui, înainte de orice, să avem 
în vedere faptul că în timp 
ce pentru francezi meciul a- 
cesta constituie un ultim asalt 
direct pentru obținerea califi
cării (asigurată chiar si prin- 
tr-o remiză), pentru olimpicii 
noștri confruntarea cu repre
zentanții „cocoșului galic“ în
seamnă. de fapt, reluarea unui 
start — ratat inițial anul trecut 
— pe un itinerar cu destinația 
Montreal, acolo unde ei pot a- 
iunge numai cu prețul a trei 
victorii consecutive, prima din
tre acestea urmînd. de bună 
seamă, să o înscrie partida de 
mîine, prilej si de mult aștep
tată revanșă pentru înfrîngerea 
surprinzătoare si categorică su
ferită la Bțnis.

De aici și caracterul impor
tant ai meciului dintre selecțio
natele olimpice ale României și 
Franței, interesul major susci
tat de această confruntare in
ternațională, pe care jucătorii 
noștri au obligația a o privi și 
aborda cu convingerea deplină 
in posibilitățile lor, cu întreaga 
capacitate combativă și senti-
mentul dăruirii totale, pentru a 
obține în final, un succes care 
să le deschidă poarta califică
rii Ia Olimpiadă. Ceea ce. din
colo de împlinirea unei dorințe 
care animă astăzi pe toți iubi
torii fotbalului din țara noas
tră. ar însemna și un act de 
reconsiderare a valorii socce- 
rului nostru în arena internațio
nală. Lucru pe care nu trebuie 
să-1 uite nici un moment toți

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI»
• AZI, LA SATU MARE : 

MINERUL TURȚ — SPORTUL 
STUDENȚESC. Stadionul „O- 
limpia" din Satu Mare găzdu
iește azi. cu începere de la ora 
16. partida restanță din „16“-i- 
mile „Cupei României". Mine- 
rul Turț — Sportul studențesc. 
Meciul va fi condus de o bri

I
I
I

gadă de arbitri avîndu-1 la 
centru pe loan Rus (Tg. Mureș). 
Reamintim că în caz de egali
tate, după timpul regulamentar 
de joc. partida se va prelungi 
cu două reprize a cîte 15 mi
nute fiecare. Dacă egalitatea 
persistă, departajarea se va 
face prin executarea alternati
vă a loviturilor de la 11 m.

4 31:16 22
5 28:19 21
7 20:22 19
8 20:27 18
9 15:31 17

10 11:32 16
11 10:37 15
13 6:39 13

.6 25:24 20
*^27:27 19

7 20:25 19
8 20:28 18
9 14:30 17
9 16:33 17

10 17:31 16
11 13:35 15

(• PROGRAMUL JOCU
RILOR DE DIVIZIA A DIN 
CAPITALA. în cadrul etapei a

121-a a Diviziei A. duminică 
sînt programate în Capitală 
partidele : STEAUA — A.S.A.

ITG. MUREȘ și DINAMO — 
F. C. OLIMPIA. Prima dintre 
ele se va disputa dimineața.

Icu începere de la ora 11, pe 
stadionul Steaua (în deschide
re. la ora 9,15 este programat

I meciul de tineret-speranțe), iar 
cea de a doua pe stadionul 
Dinamo, ora 16.

ale pri- |
campio- I • F. C. CONSTANȚA FA- 

rograma- 1 CE INTENSE PREGĂTIRI 
la Bucu- . pentru jocul de campionat pe 
: Brașov I care 11 dispută duminică la A-

I rad. In compania echipei lo-

OSPORT INFORMEAZĂ
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Rețineți două cuvinte : LO
ZUL PRIMĂVERII !

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 17 MARTIE 1976
Extragerea I : cat. 2 : 1 variantă 

10% a 50.000 lei ; cat. 3 : 14,50 a 
4.585 lei ; cat. 4 : 40 a 1.662 lei ; 
cat. 5 : 115,45 a 576 lei ; cat. 6 : 
4.351,75 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 463.053 
lei și categoria 2 : 16.476 lei.

Extragerea a II-a : cat. A : 1 va
riantă 25% un autoturism „Dacia 
1300“ ; cat. B : 12.60 a 5.754 lei ; 
cat. C : 37.35 a 1.941 lei ; cat. D : 
2.309,05 a 60 lei ; cat. E : 118,80 a 
200 lei ; cat. F : 2.974,80 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 402.221 
lei.

Ciștigul de categoria A : un au
toturism „Dacia 1300“ a fost obți
nut de IOAN OLTEAN din loca
litatea PETELEA jud. MUREȘ, iar 
cîștigul de cat. 2 a revenit parti
cipantului EMERIC VAVREK din 
BAIA MARE in valoare de 50.000 
lei șl alte 35 clștiguri la celelalte 
categorii.

Un moment al jocului la două porfi susținut duminică de lotul 
reprezentativ : Lucescu șutează la poarta Rapidului, înscriind pri
mul gol al acestui joc de antrenament Foto : V. BAGEAC

„tricolorii" care vor evolua în 
meciul de mîine, inptînd pen
tru victorie și dovedind în acest 
fel că înfrîngerea suferită la 
Blois, a fost un simplu acci
dent.

Celor 11 „tricolori" — men

SITUAȚIA ÎN GRUPA A IV-A DIN PRELIMINARIILE OLIMPICE
Din grupa a IV-a a prelimi

nariilor olimpice fac parte re
prezentativele României (califi
cată în dauna Danemarcei, 4—0 
la București și 2—1 la Copen
haga), Olandei (învingătoare în 
fața Luxemburgului cu 2—1 și 
1—0) și Franței (calificată din 
oficiu).

cale U.T.A. în afara antrena
mentelor. constăntenii se vor 
deplasa joi. la Tulcea, pentru 
un meci de verificare cu di
vizionara B S. C. Tulcea.

ÎN ETAPA
SERIA I

Constructorul Botoșani — Fo- 
resta Fălticeni 1—0 (0—0), Mine
rul Gura Humorului — Lamino
rul Roman 1—0 (1—0), A.S.A.
Cîmpulung Moldovenesc — 
Dorna Vatra Dornei 2—1 (1—1), 
Progresul Fălticeni — Danubia
na Roman 2—1 (1—1), Construc
torul Iași — Cristalul Dorohoi
2—0 (1—0), Victoria Roman —
Metalurgistul Iași 1—1 (0—1), Spi
cul Țigănași — Foresta Moldo- 
vița 2—0 (0—0). Metalul Rădăuți
— Avîntul Frasin 2—1 (0—0).

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa a XVD-a: 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 23 p (gola
veraj 29—13), 2. A.S.A. Cîmpulung 
22 (33—20), 3. Laminorul Roman 
20 p (30—15), 4. Constructorul
Botoșani 20 p (24—22)... pe ulti
mele : 15. Foresta Moldovlța 12 p 
(12—26), 16. Metalurgistul Iași
7 p (16—30).

SERIA A n-A

Constructorul Vaslui — Tracto
rul Văleni 5—1 (3—0), Letea Ba
cău — Energia Gh. Gheorghiu- 
DeJ 7—1 (3—1), Rulmentul Bîrlad
— Petrolul Moinești 0—1 (0—1),
Petrolistul Dărmănești — Textila 
Buhuși 2—2 (0—1), Locomotiva
Adj ud — Minerul Comănești 0—2 
(0—1), Bradul Roznov — Cimen
tul Bicaz 0—0, Ozana Tg. Neamț
— Relonul Săvinești 0—7 (0—2),
Hușana Huși — Oituz Tg. Ocna 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. RELO
NUL SĂVINEȘTI 29 p (52—9), 2. 
Petrolul Moinești 29 p (46—8), 3. 
Letea Bacău 27 p (67—17)... pe 
ultimele : 14. Petrolistul Dărmă
nești 8 p (22—50). 15. Locomotiva 
Adj ud 8 p (12—49), 16. Tractorul 
Văleni 6 p (17—56).

SERIA A ni-A

Poiana Cîmpina — Chimia Bu
zău 0—0, Carpați Nehoiu — Ca- 
raimanul Bușteni 2—3 (2—1), Fo
resta Gugești — Petrolul Berea 
4—1 (3—0), Victoria Florești —
I.R.A. Cîmpina 1—1 (0—1), Chi
mia Brazi — Petrolul Teleajen 
Ploiești 2—1 (0—0), Chimia Mă-
rășești — Carpați Sinaia 0—0, Pe
trolistul Boldești — Luceafărul 
Focșani 2—0 (1—0), Olimpia Rm. 
Sărat — Avîntul Mlneciu 4—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CÎMPINA 24 p (33—11), 2. Olim
pia Rm. Sărat 24 p (33—20), 3. 
I.R.A. Cîmpina 23 p (27—11)... pe 
ultimele : 15. Carpați Nehoiu
10 p (13—35), 16. Chimia Buzău
8 p (15—32). 

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

ționați în chenarul din pag. I 
—. precum si celor șase jucă
tori de rezervă (Iorgulescu, 
Anghelini, G. Sandu. Romilă II, 
Crișan și Zamfir) le adresăm 
acum, din toată inima, urarea 
noastră de succes.

România — Olanda

Meciuri disputate :
12.XI.1975, Veendam

Olanda -— Franța 2—3 (1-0)
3.XII.1975, Blois :
Franța —■ România 4—0 (1-0)

25.11.1976, Caen :
Franța -- Olanda 4—2 (2-0)

Clasament
1. Franța 3 3 0 0 11—4 6
2. Olanda 2 0 0 2 4—7 0
3. România 1 0 0 1 0—4 0

Meciurile viitoare :
Mîine, la București :

România — Franța
6.IV.1976, Roosendaal :

Olanda — România
14.IV.1976, București :

A XVII-A A
SERIA A IV-A

Portul Constanța — Dunărea 
Cernavodă 3—1 (2—0), Minerul
Măcin — Viitorul Brăila 2—4 
(0—2). Gloria Murfatlar — Uni- 
rea-Știința Eforie Nord 0—2 (0—1), 
Progresul Brăila — Granitul Ba- 
badag 2—0 (1—0). Voința Con
stanța — Ancora Galați 1—0 (1—0), 
Dunărea Tulcea — Chimia Brăi
la 2—1 (2—0), I.M.U. Medgidia — 
Electrica Constanța 1—0 (1—0),
Autobuzul Făurei — Marina Man
galia 3—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. PORTUL 
CONSTANȚA 28 p (40—11), 2.
Progresul Brăila 23 p (21—9), 3. 
Chimia Brăila 21 p (26—17)... pe 
ultimele : 15. Marina Mangalia 
8 p (23—30), 16 Granitul Babadag 
7 p (11—44).

SERIA A V-A
Unirea Tricolor București — A- 

zotul Slobozia 1—0 (0—0). Flacăra 
roșie București — Tehnometal 
București 1—2 (1—2), I.O.R. Bucu
rești — IPRECA Călărași 1—0 
(1—0), Olimpia Giurgiu — Auto
matica București 0—0, I.C.S.I.M. 
București — Electronica Bucu
rești 2—0 (1—0), Avîntul Urziceni
— Șoimii TAROM București 1—1 
(1—1), Sirena București — Rapid 
Fetești 1—1 (0—1), Triumf Bucu
rești — T. M. București 1—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1—2. UNI
REA TRICOLOR BUCUREȘTI 
25 p (27—12), TEHNOMETAL 
BUCUREȘTI 25 p (30—15), 3. A- 
zotul Slobozia 22 p (24—17)... pe 
ultimele : 14. IPRECA Călărași
12 p (13—25), 15. Rapid Fetești
12 p (18—35), 16. Olimpia Giur
giu 10 p (16—29).

SERIA A VI-A
Vulturii Cîmpulung Muscel — 

Vagonul Caracal 4—0 (3—0), Ci
mentul Fieni — ROVA Roșiorii 
de Vede 1—1 (1—0)». Electrica 
Titu — F.O.B. Balș 0—0. Petro
lul Tîrgoviște — Chimia Găești 
2—0 (1—0), Cetatea Tr. Măgurele
— Recolta Stoicănești 1—0 (0—0),
Constructorul Pitești — Flacăra- 
Automecanica Moreni 1—1 (1—1), 
Progresul Corabia — Viitorul 
Scornicești 2—0 (1—0). Voința
Caracal — Oțelul Tîrgoviște 0—3 
(Voința fiind exclusă din cam
pionat).

Meciul Vagonul Caracal — Pro
gresul Corabia, din etapa a 
XVI-ă, s-a omologat cu 3—0 în 
favoarea formației Progresul.

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 28 p (33—10). 2. Flacăra 
Moreni 28 p (32—10), 3. Vulturii 
Cîmpulung 22 p (33—13)... pe ul
timele : 15. Vagonul Caracal 11 P 
(16—31), 16. Voința Caracal 4 p 
(6-43).

Echipele noastre de tineret 
susțin primele jocuri oficiale 
din 1976 : lotul de 23 de ani în
tâlnește astăzi, la Tîrgoviște, 
echipa R.D. Germane, iar cel 
de 21 de ani evoluează în de
plasare, întilnind miine, la 
Schwedt (lingă Berlin), selec
ționata similară a R.D. Germa
ne. Ambele loturi și-au încheiat 
pregătirile și așteaptă dificilele 
partide de astăzi și mîine.

Reprezentativa de 23 de ani 
deschide seria meciurilor pe 
care echipele noastre (A și de 
tineret) le susțin în aceste zile 
pe trei fronturi. Pe stadionul 
din Tirgoviște — în fața unui 
public care și-a dovedit de fie
care dată pasiunea pentru fot
bal, umplînd pînă la refuz tri
bunele, lucru care, sperăm, se 
va repeta și astăzi — echipa de 
sub conducerea tehnică a lui 
Ion Nunweiller va da replica 
viguroasei formații a R.D. Ger
mane. Destule indisponibilități 
au creat dificultăți în alcătuirea 
formației pentru jocul de astăzi 
(Fi. Marin, Cărpuci și, pînă în

Ieri, la Pitești

ROMÂNIA-R.D. GERMANA (juniori) 1-0 (1-0)
PITEȘTI, 22 (prin telefon). Meciul 

acesta — al doilea disputat de re
prezentativa noastrâ de juniori la un 
interval de numai trei zile — a avut 
un început asemănător celui de vi
neri. Lupâu, Cămătaru, Chitaru și co
echipierii lor s-au avîntat din startul 
partidei în atac și după numai opt 
minute au deschis scorul : Chitaru a 
centrat înalt, Cămătaru nu a ajuns la 
minge, spre care s-au repezit, în ace
lași timp, portarul Zimmerman și fun
dașul Utess. De neînțelegerea celor 
doi a profitat CERNESCU, extrema 
stingă a echipei noastre, care a îm
pins balonul în poartă, din apropiere :
1— 0. După alte patru minute putea fi
2— 0, dar Lupâu, scăpat singur, a 
șutat imprecis. In continuare, jocul s-a 
desfășurat mai mult între cele două 
careuri. Pînă în ultimele două minute 
ale primei reprize, Ștefan Popa (de 
doua ori) și Cămătaru au ratat din 
poziții excelente.

Repriza secundă a fost mult mai 
spectaculoasă decît prima, deși nu 
s-au înscris goluri. Numeroasele faze 
de atac, construite în viteză la ambele 
porți, s-au soldat cu ratări incredibile.

DIVIZIEI C
SERIA A VII-A

Metalurgistul Sadu — Minerul 
Lupeni 1—0 (0—0), Lotrul Brezoi 
— MEVA Drobeta Tr. Severin
1— 0 (1—0), C.F.R. Craiova — Du
nărea Calafat 0—2 (0—1), Unirea 
Drăgășani — Metalul Drobeta Tr. 
Severin 0—0, Constructorul Craio
va — Minerul Rovinari 0—2 (0—0), 
Progresul Băilești — Dierna Or
șova 3—0 (2—0), Chimistul Rm.
Vîlcea — A. S. Victoria Craiova
3— 0 (1—0), Unirea Drobeta Tr.
Severin — Cimentul-Victoria Tg. 
Jiu 1—4 (0—2).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL LUPENI 23 p (30—6), 2. 
Metalul Drobeta Tr. Severin 21 p 
(30—16), 3 Cimentul Tg. Jiu 21 p 
(22—15), 4. Metalurgistul Sadu
21 p (15—17)... pe ultimele: 15. 
Unirea Drobeta Tr. Severin 12 p 
(23—37),, 16. Victoria Craiova
12 p. (15—34).

SERIA A VIH-A
Aurul Brad — Ceramica Jim- 

bolia 1—0 (0—0), Gloria Reșița — 
Minerul Anina 0—0, C.F.R. Sime- 
ria — Metalul Bocșa 2—1 (1—0), 
Metalul Oțelu Roșu — Electro
motor Timișoara 2—0 (1—0), Ști
ința Petroșani — Minerul Teliuc
2— 1 (0—0), Constructorul Timi
șoara — Vulturii textila Lugoj 
0—0, Unirea Sînnicolau Mare — 
C.F.R. Caransebeș 5—1 (3—1).

Pe primele locuri : 1. AURUL 
BRAD 24 p (31—9), 2. Minerul
Anina 21 p (36—14), 3. Vulturii
Lugoj 21 p (20—5)... pe ultime
le : 13. Știința Petroșani 13 p
(16—17), 14. C.F.R. Caransebeș
13 p (17—31), 15. Ceramica Jim- 
bolia 12 p (12—30).

SERIA A IX-A
Gloria Arad — Armătura Za

lău 0—2 (0—1), Gloria Șimleu
Silvaniei — Someșul Satu Mare
1— 1 (0—0). Strungul Arad — Vo
ința Oradea 6—0 (1—0), Construc
torul Satu Mare — Voința Că
rei 1—4 (1—1), Rapid Ji
bou — Recolta Salonta 1—1 (1—0), 
Oașul Negrești — Minerul Bihor
2— 0 (1—0), Dinamo M.I.U. Ora
dea — Constructorul Arad 1—0 
(1—0), Minerul Suncuiuș — Bi
horeana Marghita 2—2 (l—1).

Pe primele locuri : 1. ARMATU
RA ZALAU 28 p (38—10), 2. 
Strungul Arad 25 p (36—15), 3. 
Bihoreana Marghita 22 p (42 — 
24), 4. Voința Oradea 22 p. (33 — 
21)... pe ultimele : 15. Minerul
Șuncuiuș 10 p (16—30), 16. Con
structorul Satu Mare 6 p (18—52).

SERIA A X-A
CJ.L. Gherla — Bradul Vișeu

4— 1 (1—0), Tehnofrig Cluj-Napo

ultimul moment. Manea, refă
cut însă). După antrenamentele 
zilnice și jocul la două porți 
în compania lotului de 21 de 
ani, s-a hotărit ca „ll“-le care 
să înceapă meciul de la Tîrgo
viște să fie următorul : Ioniță 
— Purima, Grigoraș, Smaranda- 
chc, Mateescu — Ion Ion, Pîsla- 
ru, Donose — Aelenei, M. Ră- 
ducanu, Manea. Lotul R.D. Ger
mane a sosit ieri in Capitală, 
întîlnirea d» 'a Tîrgoviște va 
începe la ora 16.

Lotul de tineret de 21 ani — 
antrenor, Octavian Popescu — a 
părăsit Capitala ieri dimineața. 
Au făcut deplasarea următorii 
jucători : Lung, Clipa (portari), 
Zahiu, Dumitrescu, Constanti- 
nescu, I. Marin, Agiu, Onuțan, 
Ene (fundași). Rîșniță, Moldo
van (F.C. Constanța), Petcu 
(mijlocași), Grosu, Nemțeanu, 
Vrinceanu, Florea (atacanți). Și 
aici au apărut multe indisponi
bilități (Cristian, Zamfir, Cus- 
tov, Radu II), astfel că forma
ția urmează să fie stabilită la 
fața locului.

lată cîteva din acestea : Heinze a 
tras în Speriatu de la numai 6—7 m 
(min. 52) ; Cămătaru a fost blocat în 
mijlocul careului de 16 m, în momen
tul șutului (min. 58) ; Henn, singur cu 
portarul reprezentativei noastre, s-a 
pripit și a șutat alături (min. 60) ; 
Lupâu — din nou el I — după o com
binație spectaculoasă cu Palea, Că
mătaru și Chitaru, a ajuns singur în 
față cu Zimmerman, dar a șutat ne
glijent fmln. 65). Ultimele mari oca
zii ale meciului le-au irosit Chitaru 
(min. 67) și Zarohs (min. 73). Victorie 
meritată a juniorilor noștri, obținută 
însă mult mai greu decît vineri, în 
fața reprezentativei sovietice.

Arbitrul Alexandru Ene (Craîova) a 
condus următoarele formații : ROMÂ
NIA : Speriatu — Cîrîc, Sîrbescu, 
Toader, I. Popa — Chitaru, Șunda, 
Ștefan Popa (min. 74 Ignat) — Lu- 
pău, Cămătaru, Cernescu (min. 4! 
Palea) ; R.D.G. : Zimmerman —
Utess, Trieloff, Treske, Genmlich — 
Dennstedt, Liebers (min. 54 Topfer), 
Henn (min. 68 Weniger) — Zarohs, 
Heinze (min. 54 Tenbel), Hornik.

Laurențiu DUMITRESCU

ca — CUPROM Baia Mare 1—0 
(1—0), Minerul Băița — Minerul 
Băiuț 2—0 (0—0), Dermata Cluj- 
Napoca — Minerul Rodna 1—0 
(0—0), Foresta Bistrița — Mine
rul Baia Sprie 2—0 (0—0), Mine
rul Cavnic — Construcții montaj 
Cluj-Napoca 1—0 (1—0) — s-a ju
cat la Băița, Cimentul Turda — 
Unirea Dej 2—0 (1—0), Progresul 
Năsăud — Minerul Borșa 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL CAVNIC 25 p (35—18). 2.
Unirea Dej 21 p (32—14), 3. Fo
resta Bistrița 21 p (31—20)... pe 
ultimele : 15. Construcții montaj 
Cluj-Napoca 11 p (22—32), 16.
Progresul Năsăud 9 p. (14—43).

SERIA A XI-A
Metalul Sighișoara — Chimicai 

Tîrnăveni 0—1 (0—1), U.P.A. Si
biu — Vitrometan Mediaș 1—0 
(1—0), Avîntul Reghin — Lacul 
Ursu Sovata 11—0 (6—0), Con
structorul Alba Iulia — Inter Si
biu 1—2 (1—0), Textila Cisnădie
— Metalul Alud 2—0 (1—0), Soda 
Ocna Mureș — C.I.L. Blaj 2—1 
(2—0) — s-a jucat la Teiuș, Tex
tila Sebeș — Metalul Copșa Mică 
1—1 (0—1), LM.I.X. Agnita — U- 
nirea Alba Iulia 1—1 (0-0).

Meciul Soda Ocna Mureș
— Metalul Aiud (pe teren 
0—0), — din etapa a IX-a — a 
fost omologat cu 3—0 pentru Me
talul, iar terenul din Ocna Mu
reș a fost suspendat pe 3 etape 
(constestație rejudecată).
Meciul Vitrometan Mediaș — 

I.M.I.X. Agnita, din etapa a XVI-a, 
nedisputat din cauza terenului im
practicabil, s-a omologat cu 3—0 
în favoarea echipei din Agnita.

Pe primele locuri : 1. CHIMICA 
TÎRNĂVENI 28 p (38—5), 2. Me
talul Alud 25 p (45—14), 3. Inter 
Sibiu 24 p (34—12)... pe ultimele: 
15. Lacul Ursu Sovata 8 p (11 — 
53), 16. Vitrometan Mediaș 7 p 
(9—28).

SERIA A XII-A
Precizia Săcele — Oltul Sf. 

Gheorghe 0—2 (0—0), Carpați 
Brașov — Forestierul Tg. Secu
iesc 6—0 (2—0), Unirea Sf. Gheor
ghe — Minerul Baraolt 0—1 (0—1),' 
Viitorul Gheorghieni — I.C.I.M. 
Brașov 1—0 (0—0), Progresul O- 
dorheiu Secuiesc — Chimia Or. 
Victoria 1—0 (0—0), Metalul Tg.
Secuiesc — Minerul Bălan 3—1 
(3—1), A. S. Miercurea Ciuc — 
Torpedo Zărnești 1—0 (1—0), Uti
lajul Făgăraș — C.S.U. Brașov 
0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. OLTUL 
SF. GHEORGHE 26 p (33—12), 2. 
C.S.U, Brașov 22 p (26—17), 3. 
Progresul Odorhei 21 p (38—17)... 
pe ultimele : 14. Utilajul Făgăraș 
12 p (14—27), 15. Minerul Bălan 
12 p (17—33), 16. Metalul Tg. Se
cuiesc 11 p (14—34).



Turneul internațional de șah

REGRUPARE ÎN CLASAMENT
Aseară, la încheierea celei 

de a 8-a runde a turneului in
ternațional de sah din Capita
lă, Th. Ghițescu a trecut din 
nou în fruntea clasamentului, 
în urma victoriei obținute în 
fata lui Tr. Stanciu. Acesta 
intrase din nou într-una din 
crizele sale de timp caracteris
tice, strieîndu-si o poziție avan
tajoasă, la numai două mutări 
înainte de control. Astfel. Ghi- 
țescu acumulează 5'/2 puncte, 
cu l/i p mai mult decît liderii 
din runda precedentă — sovie
ticul E. Sveșnikov și cehoslova
cul J. Augustin — care au în
trerupt fiecare, cu șanse dife
rite. Primul are doi pioni în 
plus la M. Șubă. în schimb al

doilea trebuie să se apere în 
finalul cu G. Atanasov. Cite 5 
p au — după runda de ieri — 
alți trei jucători: J. Barle, J- 
Pinter și M. Pavlov. Urmează 
în clasament : M. Șubă 4 p (1), 
L. Ogaard si H. Mohring — 
4 p, Tr. Stanciu, C. Radovici» 
Em. Ungureanu si V. Stoica — 
31/2 P. G. Atanasov 2l/a p (1), 
J. Diaz 2 p, P. Hammer 1 p.

Alte rezultate ale rundei: 
Pavlov — Stoica Vs—llî, Diaz 
— Ogaard l/2~’A. Hammer — 
Mohring 0—1, Radovici — Barle 
V2—V2, Pinter — Ungureanu 
1—0. Azi dimineață continuă 
partidele întrerupte, iar după 
amiază (de la ora 16) se joacă 
runda a 9-a. (Rd. V.).

„AM VĂZUT CURSA-RECORD A LUI HOLLAND
Impresii culese in Australia de arbitrul Cornel Mărculescu

Campionatul mondial de hochei-grupa B

UNA DINTRE CELE MAI DISPUTATE
SI ECHILIBRATE EDIȚII DIN*
• Echipa României joacă

.>

azi cu Olanda
ULTIMII ANI

BIEL, 22 (prin telefon). — 
Nu încape îndoială că actuala 
ediție a grupei B a campiona
tului mondial de hochei pe 
gheată, găzduită, in aceste zile, 
de orașele elvețiene Biel și 
Aarau, este una dintre cele mai 
echilibrate și mai viu disputate 
din ultimii ani. Fiecare meci 
constituie o întrecere dură, cu 
un mare consum de energie fi
zică. dar mai ales nervoasă, 
cu surprinzătoare răsturnări de 
situații, care fac deliciul 
tatorilor din aceste 
dele ale hocheiului 
cantoanelor".

Cu atît mai mare 
rcsul pentru grupa

două 
din

spec- 
cita- 
„tara

inte-

a primei linii de atacales
(Costea, Tureanu, Axinte) care 
realizează, din nefericire, doar 
rar spectaculoasele ei șarje, în 
majoritatea timpului 
du-se cu o prezentă

multumin- 
putin acti-

Rezultate 
câ) : Elveția 
(1—1. 3—1, 
— Bulgaria 
3-1). ’ 
fidele Iugoslavia 
(Aarau) și Elveția 
(Biol) 
ne-au 
derea

tehnice (dumînl- 
— Olanda 4—2 

0—0) și Japonia 
4—3 (0—2, 1—0. 

Ieri, au avut loc par- 
— Bulgaria 

. . . - Italia
alo căror rezultate nu 
parvenit pînă la închl- 
ediției.

ritate in lupta pentru un loe 
fruntaș. Realizarea acestui de
ziderat este însă condiționată 
de o mai mare concentrare, de 
o mobilizare totală, de un efort 
deosebit în meciurile ulterioare, 
dintre care, cel de vineri, cu 
Elveția se anunță hotărîtor în 
această luptă acerbă si dură. 
Firește. în speranța că pînă 
atunci. în întîlnirile cu Olanda 
și Italia succesul — scontat, de 
altfel — nu ne va ocoli...

Valeriu CHIOSE

Dr. M. EUWE

Prezent la Sydney ca arbitru 
al dublei intîlniri (pentru ca
lificarea la turneul olimpic de 
polo de la Montreal) dintre se
lecționatele Australiei și Noii 
Zeelande, Cornel Mărculescu a 
avut posibilitatea de a cunoaște 
și i*ftele „secrete* ale înotăto
rilor de la Antipozi, pe care ni 
le-a împărtășit în cadrul unui 
scurt interviu.

— Mai întii, cîteva cuvin
te despre meciurile pe care 
le-ați condus.

— Australienii au cîștigat 
ușor (6—0 și 10—6), cbținînd ca
lificarea. Echipa lor este în real 
progres. Jucătorii sînt înalți, 
înoată foarte bine și șutează 
necruțător. M-a impresionat nu 
numai saltul calitativ al* repre
zentativei, ci și modul în care 
este organizată activitatea 
polo-ului în această țară. Ju
niorii, pe mai multe categorii 
de vîrstă. au campionate pro
prii. Există în Australia și un 
campionat feminin, partidele 
fiind urmărite cu un mare in
teres ! Nu va trece mult timp 
și despre polo-ul din această 
parte a lumii se va vorbi în 
termeni elogioși.

— Ce ne puteți spune 
despre activitatea înotători
lor ?

— Am urmărit antrenamente, 
am fost la competiții organiza
te în mod ireproșabil. Am vă
zut și fantastica cursă record 
(8:02,5 — pe 800 m liber) a îui 
Holland. înotul se bucură acolo 
de popularitatea... fotbalului • la 
noi in țară. Toți sportivii, de

tineri pînă la cam- 
renume, vin, de la 

ore ale dimineții, la 
piscină, își plătesc biletul de 
intrare (!) și înoată cîteva ore 
bune după un program riguros 
alcătuit. Totul trădează plăce
rea de a lucra, pasiunea. 
Holland ? Intr-adevăr, un feno
men al acestui sport. Brațele 
sale lucrează cu vigoarea și 
precizia unui motor ; picioarele 
parcă abia se “ 
Se antrenează 
zi, cu repetări 
și pauze foarte

— Alte
— Fanatismul. Fără excepție, 

toți înotătorii se pregătesc cu 
o intensitate dusă pînă la limi
tele de rezistență ale organis
mului. Cea mai mare bucurie a 
lor este de a-și 
durile personale, 
în orice concurs, 
amploarea sa. (a.

la cei mai 
pionii de 
primele <

tîrăsc prin apă. 
de două ori pe 
la efort maxim 
scurte.

„secrete" ?

depăși recor- 
de a învinge 
indiferent de

este 
iuou. secundă a
campionatului mondial, cu cît 
selecționata Elveției se compor
tă bine, dominind. pînă în pre
zent, disputa printr-o foarte 
bună organizare a jocului, prin 
omogenitate tehnică și tactică, 
prin ritm, putere de luptă și. 
mai cu seamă, luciditate. Din 
aceste motive, foarte mulți din
tre tehnicienii prezenți 
preciază că elevilor lui 
Killias le-a prins bine 
Innsbruck", știut fiind 
J.O. formația elvețiană 
o evoluție ștearsă.

Din păcate. în contrast se 
prezintă selecționata noastră. 
După comportarea mai mult 
decît meritorie din turneul o- 
limpic (au cîștigat grupa , secun
dă), jucătorii români se arată, 
la Biel și Aarau, parcă obosiți 
si lipsiți de spontaneitate in joc. 
In aceasta constă, credem, prin
cipala explicație a numeroaselor 
ratări, care mai de care mai 
clară și care — în ultima in
stanță — au lipsit reprezenta
tiva noastră de multe goluri în 
momentele decisive. Surprinză
toare este linsa de vigoare mai

Axî sînt programate Jocurile: 
România — Olanda (Aarau), 
Norvegia — Japonia (Biet).

CLASAMENT

1. Elveția 3 3 0 0 14— 7 6
2. Iugoslavia 3 2 0 1 17— 9 4
3. Italia 3 2 0 1 14—13 4
4. România 3 2 0 1 11 — 11 4
5. Japonia 3 2 0 1 13—10 4
6. Olanda 3 1 0 2 6—11 2
7. Norvegia 3 0 0 3 6—10 0
8. Bulgaria 3 0 0 3 7—17 0

Concursul internațional 
de tir de la Focșani

nute de sovieticul Nikolaev la 
poziția culcat dar, mai ales, re
alizarea lui P. Kovarik la po
ziția în picioare : 384 p. !

Dacă reprezentanții noștri nu 
s-au aflat direct în lupta pen
tru primele locuri, putem pu
ne acest lucru nu pe seama 
tehnicii de tragere, ci pe even- 

de 
unei
an-

aci a- 
Rudolf 
„lecția 
că la 

a avut

In cursul după amiezii de 
ieri a sosit în Capitală dr. Max 
Euwe (Olanda), președintele 
Federației internaționale de 
șah, fost campion mondial. în 
zilele următoare, președintele 
F.I.D.E. va fi oaspetele șahiști
lor bucureșteni. cu care va avea 
o serie de întîlniri, organizate 
de secția de șah a, asociației 
sportive I.T.B.

(Urmare din pag. I)

vă pe gheață. De asemenea, tot 
din cauza oboselii nervoase, a- 
pare frecvent în joc si lipsa de 
concentrare care duce la comi
terea unor erori de apărare. De 
astfel de inexactități au pro
fitat prompt rutinații hoche- 
iști iugoslavi. asigurindu-și 
mult mai rapid decît putea de
termina cursul jocului o supe
rioritate în scor, care a influ
ențau — în mod sigur — în
treaga desfășurare a confrun
tării. In această direcție sînt 
de semnalat greșelile comise de 
Gali, Varga sau Ioniță și, une
ori. chiar de reputatul portar 
Netedu.

Sigur că echipa noastră nu 
se numără printre formațiile 
care luptă pentru supraviețuire 
în grupa B. Dimpotrivă, ea ră- 
mîne încă „înscrisă" cu auto-

Campionatele internaționale 
de pentatlon modern ale Franței

C CALINA
SI ECHIPA ROMÂNIEI

CISTIGATORI LA CĂLĂRIE
PARIS, 22 (Agerpres). — La 

Auch au început campionatele 
internaționale de pentatlon mo
dern ale Franței. După desfă
șurarea probei de călărie în 
clasament conduce sportivul 
român C. Călina cu 1 100 puncte. 
Pe echipe pe primul loc se află 
România — 3172 puncte, 
mată de reprezentativele 
liei, 
etc.

ur- 
Ita- 

Ungariei, S.U.A., U.R.S.S.
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AGENDA SĂPTĂMÎNII

,,Cupa Țârilor latine", la Acapulco (Mexic) 
Campionatele europene, la Praga

22—28 TENIS

23—27
23

HOCHEI 
BASCHET

24 FOTBAL

26—28

26— 4

27
27— 4
28

SCRIMA 
NATAȚIE 
TENIS DE 
MASA 
FOTBAL 
GIMNAST. 
AUTO 
FOTBAL

Turnee la Palm Springs și Valencia (m), la Boston 
și Pensacola (f)
Continua C.M. (gr. B), la Aarau șl Biel (Elveția) 
Finalele Cupei Koraci (m) și Cupei Ronchetti (f) 
— ambele meciuri retur 
Preliminarii olimpice : Austria - 
la Viena ; Turcia — Spania, la 
amicale : Polonia — Argentina, 
garia — U.R.S.S., la Sofia.
Turneu de sabie, la Varșovia

- R. D. Germană, 
Ankara. In meciuri 
ta Varșovia și Bul-

Meci amical : Franța — Cehoslovacia, la Paris 
Concursuri Internaționale, la Moscova și Riga 
Marele premiu de la Long Beach (S.U.A.)
Meci amical : Ungaria — Argentina, la Budapesta.

La Jelenia Gora (Polonia) s-a desfășurat prima ediție a campio
natului european de ciclocros rezervat juniorilor (34 concurenti, 

din 9 țări), in care victoria a revenit lui Ralf Wicke (R.F.G.) 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

tuale carențe psihologice 
pregătire și de abordare a 
întreceri internaționale de 
vergură.

Iată și primii clasați în 
ba de pistol viteză a aceluiași 
concurs, disputată pe poligonul 
Dinamo din Capitală : 1. VLA
DIMIR HURT (Cehoslovacia) 
594 p (297 +297) ; 2. Iuri Lubi- 
kov (U.R.S.S.) 590 p (296 +294); 
3. Rudolf Kolinek (Cehoslova
cia) 588 p (292 +296) 4. Via-
ceslav Tokarev 
(292+295) ; 5.
(România) 587 
Florin Ieremia 
(290+295).

pro-

4.
(U.R.S.S.) 587 p
Marcel Roșea 

p (293+294) ; 6. 
(România) 585 p

★
Iată Și alte rezultate înregis

trate în cadrul întîlnirii dintre 
cluburile Dinamo București și 
Ruda Ilvezda Plsen : pușcă
standard, 60 f senioare, culcat:
1. VERONICA TRIPSA (Dina
mo) 586 p, 2. Marie Kalna (Ru
da Hvezda) 585 p ; 3. Mariana 
Feodot (Dinamo) 582 p ; pistol, 
10 m — 40 f, senioare : 1. A- 
NIȘOARA MATEI (Dinamo) 
378 p. 2. Ana Ciobanu (Dina
mo) 367 p ; 3. A. Ștefanova
(Ruda Hvezda) 361 p ; pistol, 
10 m — 40 f, juniori : 1. LAU- 
RENȚIU POP (Dinamo) 378 p,
2. George Filip (Dinamo) 376 p,
3. Frantișek Hurt (Ruda Hvez
da) 364 p; pistol viteză, 60 f ju
niori : 1. BRETISLAV PUTN'A 
(Ruda Hvezda) 576 o (286+290), 
2. Teodor Tașcă (Dinamo) 575 p.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • La Melbourne, în 

campionatele AustraLiei, 
mons a 
m, iar ] 
metrat

BOX 1 
tegorie 
și-a apărat cu succes titLul de cam
pion mondial profesionist, învin- 
gîndu-1 prin abandon în repriza a 
10-a pe americanul Hedgemon Le
wis. • W.B.A. l-a desemnat pe 
Cassius Clay drept cel mai bun 
boxer din lume la categoria grea, 
urmat de Ken Norton, George 
Foreman și Jimmy Young (noul 
șalanger al campionului mondial).

CICLISM • A început competi
ția internațională de ciclism „Săp- 
tămîna Catalaniei“. Etapa prolog 
disputată de-a lungul a 6 km a 
revenit belgianului Eddy Merckx, 
care a fost cronometrat cu timpul 
de 12:40.3.

HANDBAL • Turneul masculin 
de la Plsen s-a încheiat cu victo
ria primei reprezentative a Ceho
slovaciei —4 p, urmată în clasa
ment de R. F. Germania — 2 p 
și Danemarca — 0 p. In ultimul 
meci : Cehoslovacia — Danemarca 
20—19. O în meci retur pentru se
mifinalele ..Cupei cupelor*4 (m) : 
Oppsal Oslo — Granollers Barce
lona 13—13. Tn primul joc, spanio
lii cîștigaseră cu 15—13.

HOCHEI • La Cottbus, în meci 
retur pentru semifinalele „C.C.E.44 : 
Aripile Sovietelor Moscova — Dy
namo Weisswasser 4—3 (în tur 
4—1). • Derbyul campionatului
cehoslovac : Z.K.L. Brno — Sonp 
Klando 3—5.

NATAȚIE • Echipa Spaniei, cu 
8 p, conduce înaintea ultimei zile

D. Com- 
i obținut la triplusalt 16,60 
Fitzsimmons a fost crono- 
cu 23 : 33,0 pe 10 000 m.
• Pugilistul englez de ca- 
semimijlocie John Stracey

a turneului de polo de la Barce
lona. Poloiștii spanioli au întrecut 
formațiile Suediei 7—2, R.F.G. 
4—3, Olandei 3—0 și Angliei 7—2.

SCHI • La Strbske Pleso, în 
,,Cupa Tatra44, proba de 15 km a 
revenit cehoslovacului Jiri Beran 
Ln 46:52,64. La 10 km (f), prima a 
fost Barbara Petzold (R.D.G.) — 
35:29.43. • Slalomul special de pe 
Vitoșa, pentru ,,Cupa Aleko", a 
fost cîștigat de polonezul R. Dere- 
zinsky. • A. Tihonov a terminat 
primul în proba de 10 km din ca
drul campionatului de biatlon al 
U.R.S.S., la Sverdlovsk.

SCRIMA • La New York, „Tro
feul Martini44 la floretă (f) a fost 
cucerit de suedeza Kerstin Palm. 
La sabie, a cîștigat surprinzător 
americanul P. Westbroork, înain
tea italienilor M. Maffei și A. 
Montano.

ȘAH • în turneul feminin de 
la Belgrad, înaintea ultimei runde, 
conduce Nona Gaprindașvili cu 
IOVî p, urmată de Suzana Veroczy
— 91/2 P. Tatiana Lemaciko — 
8‘/2 p. Margareta Mure șan a pier
dut întrerupta cu Lemaciko și se 
află pe locul 9. cu 5‘/2 p.

TENIS • în „Trofeul Avis44, la 
Keauhou-Kona (Hawaii) ; Ashe
— Borg 6—4, 7—6. 6—3. • Finale 
în turneele W.C.T. : la Washing
ton, Solomon — Parun 6—3, 6—1 ; 
la Jackson (Mississippi). Rosewall
— Ramirez 6—3, 6—3. • Proba
de dublu de la La Costa (Califor
nia) a fost cîștigată de cuplul 
Tanner — Riessen.

VOLEI • La Praga. în semifi
nalele .C.C.E." (f) : Ruda Hvezda
— Sollentuna Stockholm 3—0 (1, 
6. 5).

CEHOSLOVACIA (în etapa a 
21-a) : Skoda Plsen — Slovan 
Bratislava 0—0 ; Spartak Trna- 
va — Inter Bratislava 2—1 ; 
S.K.L.O. Union Teplice — V.S.S. 
Kosice 2—0 ; Banik Ostrava — 
DukLa Praga 3—0. Clasament :
1. Slovan — 24 p : 2. Banik — 
24 p : 3. Teplice — 24 p.

IUGOSLAVIA (în etapa a 
20-a): Partizan — Radnicki Niș 
2—0 ; Hajduk Split — Buduc- 
nost 2—0 ; Vardar Skoplie — 
O.F.K. Belgrad 3—0 : 
roșie — Zelezniciar 
sament : 1. Partizan
2. Steaua roșie — 
Hajduk — 27 p.

SPANIA (în etapa a 27-a): 
Atletico Madrid — Oviedo 3—1; 
C.F. Barcelona — Betis 3—1 ; 
Zaragoza — Real Madrid 3—1. 
Clasament : 1. Real Madrid — 
39 p ; 2. Atletico Madrid — 
36 p ; 3. C. F. Barcelona —
35 p.

FRANȚA (în etapa a 26-a) : 
Nantes — St. Etienne 3—0 ! ; 
Sochaux — Monaco 4—0 ; Va
lenciennes — Metz 3—0; Lyon— 
Lille 3—0 ; Strasbourg — Bas- 

Marsilia 2-1; 
Germain Pa- 

— Avignon 
l—i ;

Clasa-
40 p; 2. 

Nisa —

Steaua 
3—0. Cla- 
— 30 p ; 

29 p ; 3.

AulllC o—V , kJUcUlL 
tia 1—3 ; Nisa — 
Bordeaux — St. 
ris 2—1 ; Nîmes 
1—0 ; Troyes — 
Nancy — Reims 
ment: 1. Nantes 
Sochaux — 40 p ; 
38 p.

OLANDA (în etapa 
Feyenoord Rotterdam 
Ahead • 4—2 ; P.S.V.

krade — Ajax Amsterdam 0-0. 
Clasament : 1. P.S.V. — 37 p ; 
2. Feyenoord — 37 p ; 3. Ajax— 
36 p.

PORTUGALIA (în etapa a 
25-a) : Benfica Lisabona — 
F. C. Braga 7—1 ; Belenenses— 
Sporting 1—0; Academico — 
Boavista 0—1 ; F. C. Porto — 
Beira Mar 0—0. Clasament : 
1. Benfica — 42 p ; 2. Boavis
ta — 38 p; 3. Sporting — 34 p.

SCOȚIA (in etapa a 27-a) : 
Dundee — Celtic 0—1 ; Hiber
nian —: Dundee United 0—1 ; 
Motherwell — Aberdeen 2—1 ; 
Rangers — Hearts 3—1 ; St. 
Johnstone — Ayr United 1—2. 
Clasament ; 1. Celtic Glasgow— 
40 p ; 2. Rangers — 39 p ; 3. 
Hibernian — 34 p.

BELGIA (în etapa a 28-a) t 
Molenbeek — Berchem 5—0 ; 
F. C, Liege — Cercle Bruges 
0—0 ; F. C. Bruges — Ostende 
5—0 ; Anvers — Charleroi 1-1; 
Lokeren — Standard Liege 1-0; 
Beringen — Anderlecht 2—0. 
Clasament : 1. F. C. Bruges —• 
40 p ; 2. Lokeren — 35 p ; 3. 
Anderlecht — 34 p (un joc mai 
Putin).

Lens 
3—1.

3.

a 24-d:
— Go

Eindho
ven — Telstar 6—1; Roda Ker-

★
• La Tokio, în preliminariile 

turneului olimpic, selecționata 
Coreei de Sud a întrecut cu 
2—0 (1—0) formația Japon’"'.

• La Berlin în cuplaj inter
național : Lokomotiv Leipzig—■ 
I. F. Hammarby (Suedia) 3—2 ; 
Worwaerts Frankfurt pe Oder —• 
Elfsborg Boras 3—2.
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