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Penultimul turneu al campionatelor de volei (grupa j)

VOLEIBALISTELE DE LA DINAMO ÎNVINGĂTOARE
CU RAPIDÎN DERBYUL

Sala Floreasca din Capitală 
găzduiește, începînd de ieri, 
ultimul turneu al campionate
lor diviziei A de volei (grupa 
I valorică). In prima zi a com
petiției au evoluat echipele fe
minine. Debutul l-au făcut for
mațiile Dinamo și Rapid, în- 
tr-o partidă ce se anunța deo

sebit de disputată și în care 
giuleștencele încercau să-și 
consolideze poziția a doua în 
clasament.

Dar, spre deosebire de ulti
mele două confruntări dintre 
aceste echipe, cînd elevele an
trenorului Davila Plocon au 
manifestat mai multă vigoare

Luptă la fileu : Irina Petculeț și Emilia Stoian (Dinamo) își dispută 
mingea cu Marta Szekeli (Rapid). Foto : B. VASILE
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in intîmpinarea Congresului U. G. S. R

REUȘITE ACȚIUNI DE MASA 
ÎN ASOCIAȚIILE SPORTIVE 

DIN ÎNTREPRINDERI

și dorință de a învinge, de 
data aceasta ele au fost aproa
pe în permanență dominate de 
dinamoviste. în ansamblu, me
ciul n-ă avut toate caracteris
ticile unui derby. Elevele an- 
trenoarei Doina Ivănescu, cu 
toate momentele lor de scăde
re (cu deosebire în partea a 
doua a setului 1) au arătat o 
concepție tactică superioară 
adversarelor și au avut un a- 
tac mai eficace. Toate acestea 
au dus, în final, la victoria 
dinamovistelor. cu 3—0 (14,
10, 8).

Au evoluat următoarele for
mații ; DINAMO : Gabriela
Popa, Victoria Banciu, Emilia 
Stoian, Irina Petculeț, Marile- 
na Grigoraș și Alexandrina 
Constantinescu. RAPID ; Ma
riana Baga (Ortansa Ioncscu), 
Constanța Bălășoiu, Eugenia 
Rebac, Marta Szekeli, Florica 
l’ugigi (Tatiana Minea) și Ru- 
xandra Vraniță (Ioana Șiclo- 
van). Au arbitrat bine V. Ran- 
ghel (București) și C. Manițiu 
(Brașov).

In cea de-a doua partidă a 
zilei s-au Întilniî Penicilina 
Iași și I.E.F.S., într-un meci 
important mai ales pentru stu
dente, care vizează locul 2 în 
clasamentul final.

A fost un meci, cu mari osci
lații ale scorului, în fiecare 
set, oscilații care au reflectat 
fidel evoluția echipelor. Scor 
final : 3—1 (11, —13, 13, 13) pen
tru Penicilina. Bun arbitrajul 
cuplului C. Mușat (Constanța) 
și D. Dobrescu (Ploiești).

Azi, de la ora 15, intră în 
competiție și echipele mascu
line. în 
Dinamo 
șoara și Steaua ___________
ia Mare, urmate de meciurile 
feminine I.E.F.S. — Rapid 
(hotărîtor pentru ocuparea lo
cului II în clasamentul final) 
și Dinamo — Penicilina.

program, partidele
Politehnica Timi-

Explorări Ba-

FOTBALLOTUL OLIMPIC
ȘI-A RELUAT IERI PREGĂTIRILE
Lotul olimpic al țării noastre 

s-a reunit miercuri seara, la 
București, în vederea partidei 
pe care o are de susținut marți, 
la Roosendaal, cu selecționata 
similară a Olandei în cadrul 
preliminariilor olimpice. La a- 
pelul antrenorilor Cornel Dră
gușin și Gheorghe Constantin 
au .răspuns prezent ; N. Rădu- 
canu, Iorgulescu (portari), Che- 
ran, Dinu, G. Sandu, Sameș, 
Anghelinî, Dumitru, Iordănescu, 
Mulțescu, D. Georgescu. M. Ră- 
ducanu și Zamfir (jucători de 
cîmp). După cum se poate ve
dea, numai acei jucători care 
au avut posibilitatea să ajungă 
în Capitală după jocurile de 
campionat susținute în după-. 
amiaza aceleiași zile. Hajnal, 
Boliini și Crișan au sosit și ei, 
ieri dimineață, de la Tg. Mureș 
și, respectiv, Satu Mare, în
tregind rîndurile selecționabili- 
lor. O absență nedorită, de 
ultim moment, este aceea a 
dinamovistului Lucescu, cauza
tă de contractarea unei viroze 
pulmonare care a necesitat spi
talizarea internaționalului nos
tru. Și printre ceilalți compo- 
nenți ai lotului sînt cîțiva care 
nu se află în plenitudinea for
țelor : Dinu resimte încă dureri 
după o accidentare, D. Geor
gescu are o ușoară entorsă la 
gleznă, iar Zamfir acuză 
o mai veche ruptură de fibre 
musculare. Dar, după cum ne 
spunea medicul lotului, Dumi
tru Tomescu, toți trei urmează 
un tratament medical intensiv 
și sînt speranțe ca, pînă la ora 
meciului cu Olanda, ei să fie 
complet refăcuți.

Programul întocmit de con
ducerea tehnică pînă la pleca*

Olanda, prevăzută

pentru duminică, a cuprins ieri 
dimineață un antrenament efec
tuat pe stadionul Dinamo, cu 
o durată de 60 de minute, care 
a urmărit în primul rînd refa
cerea jucătorilor după efortul 
depus în ajun. Antrenamentul 
a fost completat cu folosirea 
mijloacelor de recuperare (baie, 
masaj, oxigenare) existente la 
complexul Dinamo. în după- 
amiaza zilei de ieri, selecționa- 
bilii au urmărit filmul recentei 
întilniri cu echipa olimpică a 
Franței, fiecare dintre jucători 
analizînd, cu simț de răspun
dere, greșelile comise. Bineîn
țeles, n-au lipsit nici observa
țiile antrenorilor C. Drăgușin 
și Gh. Constantin, ambii insis- 
t.înd asupra deficiențelor de 
toate felurile.

Pentru astăzi sînt prevăzute 
alte două ședințe de instruire, 
tot pe stadionul Dinamo. Dimi
neață, antrenamentul va avea 
un caracter complex : fizic- 
tehnic-tactic, iar după-amiază 
un altul, numai tactic, în care 
se va pune un mare accent pe 
organizarea jocului în atac, pe 
mărirea responsabilității jucăto
rilor. JVÎiine, în primele ore ale 
dimineții, „tricolorii" se vor 
deplasa la Pădurea Băneasa, 
unde vor efectua o ședință de 
antrenament pur fizic. In ace
eași zi, după-amiază. lotul își 
încheie pregătirile meciului cu 
Olanda printr-un joc de verifi
care. avînd ca partener echipa 
Dinamo. Cu acest prilej, antre
norii lotului vor căuta, în prin
cipal, rezolvarea măririi vite
zei de joc, atît pe ansamblul 
echipei dar, mai cu seamă, în 
momentul desfășurării acțiuni
lor de atac.

Gheorghe NERTEA

SI INSTITUT!! t 
meroși lucrători din între- g 
prinderi și instituții, 
de curînd timpul a

’prielnic pentru sporturile 
de iarnă, astfel că, recent, 
a avut loc ultimul concurs 
de schi.
rare au 
frumoasa 
unde au 
neri din 
comitent, 
22 de asociații sportive și-au 
trimis concurenții la un 
interesant concurs de șah, 
bune rezultate obținînd cei 
de la Banca națională, Me- 
talotehnica și Lemnarul, 
toate din Tg. Mureș. Au 
mai avut loc 
popice, volei 
turistică. în 
va da startul 
motociclism de masă ,,Mo- 
bra“, pe un traseu în cir
cuit (însumînd 80 de km.) 
alcătuit astfel : Tg. Mureș- 
Acățari - Bălăușeri - Tîrnă- 
veni-Iernut-Tg. Mureș.

Aflăm, în sfîrșit, de la 
tovarășul Constantin Miron, 
șeful comisiei sport de la 
Consiliul județean Suceava 
al sindicatelor, că și în a- 
ceastă parte a țării eau fost 
declanșate interesante ac
țiuni de masă. Este vorba 
de întreceri la tenis de ma
să și popice, precum și de 
„Crosul Congresului UGSR" 
care a ajuns la etapa pe 
orașe, competiție ce a tre
zit interesul lucrătorilor 
din majoritatea întreprin
derilor din Suceava (între
prinderea de utilaje și pie
se de schimb, întreprinde
rea de Confecții „Zimbru l“. 
întreprinderea de 
etc.), precum și al 
Rădăuți, Fălticeni

Activitatea sportivă de 
masă cunoaște, în această 
perioadă, o sporire canti
tativă și calitativă a ma
nifestărilor, la startul că
rora sînt prezenți mulți ti
neri și alți oameni ai mun
cii ce-și desfășoară munca 
în întreprinderile și insti
tuțiile din întreaga țară, 
numeroase competiții fiind 
organizate în intîmpinarea 
apropiatului Congres al 
U.G.S.R.

în asociațiile Capitalei — 
după cum sîntem informați 
de tovarășul M. Rusu, șe
ful comisiei sport și turism 
de 
al 
care Flacăra roșie, 
Comerțul, I.T.B. și altele 
s-au încheiat etapele la ni
velul unităților de bază i 
secții, ateliere, sectoare etc, 
la volei, popice și tenis de 
masă. Odată cu venirea 
primăverii, s-au inițiat și 
primele acțiuni în aer li
ber : crosuri și orientare tu
ristică. S-a încheiat, de a- 
semenea, o întrecere din e- 
tapa pe municipiu : este 
vorba de concursul de hal
tere și box dotat cu „Cupa 
Consiliului municipal 
sindicatelor", 
fost prezenți atît tineri 
re activează în secțiile 
performanță ale cluburilor, 
remareîndu-se cei de la Me
talul, precum și membri ai 
asociațiilor I.R.E.M.O.A.S., 
Autobuzul, Grivița Roșie, 
Timpuri noi, Voința etc.

Și în județul Mureș — 
ne preciza tovarășul Iosif 
Kelld, șeful comisiei de re
sort de la Consiliul jude
țean al sindicatelor — în
trecerile de masă se bucu
ră de participarea a nu-

LA SFlRȘITUL
• Fotbal — BUCUREȘTI, Stadionul Republicii, simbătă __  ____

meci amical intre o selecționată a U.G.S.R. ți Rapid București.
• Box — GALAȚI, sîmbătă ți duminică, de la ora 18 ți, respectiv, 

ora 10, gală între Selecționata U.G.S.R. ți lotul olimpic.
• Tenis de masă — FOCȘANI, simbătă ți duminică, finala pe țară 

a „Cupei tineretului*, rezervată sportivilor din întreprinderi ți instituții.

comisiei sport și turism 
la Consiliul municipal 
sindicatelor —, printre 

' " P.T;T„

La start
al 
au 

ca
de

Pînă 
fost

Locul de desfășu- 
fost pîrtiile din 
stațiune Sovata, 
fost prezenți ti- 

15 asociații. Con- 
reprezentanții a

concursuri de 
și orientare 

aceste zile se 
concursului de

,Zimbrul", 
tricotaje 

celor din 
etc.

I. Gv.
SAPTAMINII :

ora 16,30,

S

Emanuel FANTĂNEANU
1. DINAMO 21 19 2 60:14 41
2. Rapid 21 13 8 45:30 31
3. I.E.F.S. 21 13 8 45:32 34
4. Penicilina 21 12 9 42:34 33

Moment surprins in timpul antrenamentului efectuat ieri pe 
stadionul Dinamo de către componenta lotului olimpic

Foto : V. BAGE AC

HALTEROFILI ROMÂNI BASCHETBALISTELE SENIOARE

LA C. E. DE
In cursul zilei de azi lotul 

de haltere al României pleacă 
la Berlin, pentru a participa 
la cea de a 35-a ediție a cam
pionatelor europene. Din lot 
fac parte 6 sportivi : Ion Hor- 
topan (cat. muscă) ; Constantin 
Chiru (cat. cocoș) ; Marian 
Grigoraș (cat. pană), Alexan
dru Kiss (cat. ușoară); Drago
mir Cioroslan 
locie) și Iosif 
grea).

In ultimele 
antrenat intens, 
hotărîți să se comporte cît mai 
bine la confruntările continen
tale. Fără îndoială că exame
nul lor de la C.E. va fi de
osebit de dificil, la 
prezentîndu-se unii 
mai buni halterofili _____
In cazul cînd Ion Hortopan

(cat. semimij- 
Szalma (cat.

zile lotul s-a 
sportivii fiind

întreceri 
dintre cei 
ai lumii.

LA BERLIN ÎN TURNEU LA CRACOVIA

SIMBĂTĂ 
Șl DUMINICA, 

LA ROUEN
dimineață, au

Reprezentativa de baschet 
feminin a României va susține 
de miine un nou test în vede
rea campionatului european 
care se va desfășura, între 20 
și 29 mai, în Franța. Este vor
ba de participarea la tradițio
nalul turneu internațional de 
la Cracovia, unde mai iau par
te echipele Franței, Ungariei, 
Polonia I, Polonia II și o se
lecționată din U.R.S.S.

In vederea acestor întreceri, 
lotul român pleacă azi în urmă
toarea componență : Ileana Gu- 
giu, Suzana Pirșu, Gabriela 
Ciocan, Maria Simionescu, Ro
dica Goian, Ștefania Giurea, 
Liliana Rădulescu, Mariana An- 
drccscu, Diana Mihalic, Elena 
Opriciu, Gbeorghița Bolovan, 
Ileana Portik. Antrenori : S. Fc- 
rencz și N. Martin ; medic : dr. 
V. Cătăniciu.

GrigorașMarian
Alexandru Kiss (285
Dragomir

(220 
(255 
kg) 
(315 
lele 
stituie și recordurile republi
cane — ei se pot clasa prin
tre primii 6. într-o convorbire 
avută cu antrenorul federal 
Lazăr Baroga, acesta ne-a 
spus: „Pot afirma că reprezen
tanții noștri sint bine pregă
tiți. Am avut grijă ca slăbirea 
unor concurenți . (Hortopan și 
Kiss) să se facă rațional, sis- 

voi sublinia 
noastră fac

C. Chiru —

kg), 
kg), 
Și _____ Cioroslan 
kg) își vor depăși actua- 
performanțe — care con-

tematic. In fine, 
că din delegația 
parte doi tineri : 
19 ani și Iosif Szalma 
ani, care vor avea prilejul să 
se acomodeze cu marile între
ceri și chiar să-ți îmbunătă
țească recordurile personale".

21

FRANJA-ROMÂNIA LA GIMNASTICĂ
Echipele noastre au plecat ieri la Paris

plecatIeri
spre Paris echipele reprezen
tative de gimnastică ale Româ
niei, pentru o nouă confruntare 
internațională. Simbătă și du
minică, la Rouen, selecționate
le țării noastre vor înfrunta 
formațiile similar^ ale Franței, 
acestea din urmă susținînd ast
fel meciurile de calificare pen
tru J.O. de la Montreal. Au 
făcut deplasarea Teodora Un- 
gureanu, Anca Grigoraș, Gcor-

geta Gabor, Rodtea Sabău, Cris
tina Itu și Paula loan, precum 
și Nicolae Oprescu, Sorin Cepoi, 
Ion Checicheș, Liviu Maziîu, 
Gheorghe Păunescu, Mihai Borș. 
Nadia Comăneci și Dan Grecu, 
care au participat la „Cupa 
Americii", se vor alătura lotu
rilor reprezentative venind de 
la New York.

Meciurile dintre reprezenta
tivele Franței și României pre
văd, potrivit programului tra-

dițional, exerciții 
ma zi (sîmbătă) 
liber alese (duminică).

impuse in pri- 
și exerciții

• Un grup de gimnaști ro
mâni au făcut deplasarea în 
Uniunea Sovietică, urmînd a 
evolua la tradiționalele întreceri 
internaționale de la Moscova și 
Riga : Luminița Miiea, Iuliana 
Marcu, Constantin Petrescu, 
Gabriel Popescu, Kurt Szilier.



RUGBYȘTIl ROMANI
ÎNTRE MECIUL CU OLANDA

Notații la al XVI-lea turneu

UN IMPORTANT „TEST" INTERNAȚIONAL
Șl CEL CU ITALIA

"Echipa reprezentativă de 
Tugby a susținut recent primul 
său meci din acest an, meci 
oficial, în cadrul C.E., în com
pania formației Olandei. Cum 
această intilnire precede o alta 
foarte importantă pentru ocu
parea locului 2 în grupa A 
(Italia — România, 25 aprilie) 
am purtat o scurtă discuție des
pre ceea ce a fost la Hilversum 
cu antrenorul federal Valeriu 
Irimescu.

— Chiar dacă scorul categoric 
(27—3) vorbește de la sine, se 
impun totuși cîteva amănunte 
despre meci, despre adversari.

— Olandezii au o înaintare 
foarte grea (la propriu...) și 
foarte înaltă, cu 2 jucători pes
te 2 metri. Practică un rugby 
dur, fără fantezie. în prima 
repriză, deși cu un vînt teribil 
în față, grămada noastră (ordo
nată sau în aglomerări) a făcut 
un pressing excelent, „nepermi- 
țînd" gazdelor să intre decit de 
trei ori în terenul nostru. Am 
înscris două încercări (Motres- 
cu și Murariu), fundașul Th. 
Ooertewijn reducînd diferența 
din lovitură de pedeapsă. După 
pauză, Dumitru, Postolachi și 
Constantin-(încercări), plus Bu- 
cos (2 transf. și l.p.) au con
cretizat superioritatea echipei 
României.

—- Desigur că ați urmărit în 
mod deosebit randamentul celor 
chemați să înlocuiască „vechea 
gardă". Așadar...

— In linii mari, ne putem 
declara mulțumiți. Un debutant, 
Florică Murariu, și-a sărbăto
rit împlinirea a 21 de ani prin 
cea mai bună evoluție de pe 
teren ! De asemenea, Malaneu 
și Scarlat au oferit prilej de 
satisfacție. Simion nu a dat tot 
ce poate, iar Fuicu a acționat 
foarte timorat.

fcrmației ? 
a jucat la va- 
excelent. Bine, 
(doar Dumitru

— Dar restul 
— Constantin 

loarea lui, adică 
toată înaintarea 
a fost mai apatic). Noul căpitan 
al naționalei, poate cel mai 
tînăr purtător de banderolă din 
istoria ei, Mircea Paraschiv, 
promite să fie un „timonier" de 
nădejde. Nica, Motrescu și Bu- 
cos — sub posibilități. .Vreau să 
mai remarc reintrarea „bătrînu- 
lui“ pilier Dinu.

— Cunoscînd toate acestea, 
cum priviți meciul cu Italia ?

— Va fi greu, o știe toată 
lumea. Avem semne de între
bare atît pentru înaintare, cit 
și pentru treisferturi. în primul 
caz, e greu să alegi dintre cei 
prezenți la Hilversum și un 
Stoica (care se va reface după 
accident) sau Borș etc. Măcar 
dacă am avea asemenea pro
bleme și în linia de atac ! Aici 
stăm nu tocmai pe roze. îi aș
tept pe Aldea, Alexandru, Var
ga, dar și noi candidaturi.

Geo RAEȚCHI

UITE TITLUL,

CiȘTIGAT DE ȘAHIȘTII NOȘTRI
Tradiția turneelor internațio

nale de șah găzduite de țara 
noastră a fqst reînnoită cu o 
nouă ediție — cea de-a XVI-a 
— disputată între 14 și 30 mar
tie la București. A fost o în
trecere cu deosebită rezonan
ță, la startul ei prezentîndu-se 
șahiști din 10 țări. La capătul 
unei frumoase dispute spor
tive, cu momente de tensiune 
și spectaculoase răsturnări în 
clasament, am avut satisfacția 
să consemnăm un succes al 
culorilor românești, victoria 
revenind unuia din reprezen
tanții noștri, maestrul inter
național Theodor Ghîțescu. 
Victorie completată de alte 
locuri fruntașe ocupate în cla
sament de concurenții români.

Caracteristica principală a 
întrecerii încheiate am putea-o 
defini ca selectivă pe plan in
ternațional. într-adevăr, la 
București, alături de șahiștii 
noștri, a evoluat o serie în
treagă de maeștri străini în 
plină afirmare. Nume poate

NU E TITLUL!...

dar 
cu-

sonorități deosebite, 
se vor înscrie foarte 
în palmaresul competiți- 

de mare anvergură. Este

La 31 de ani, Constantin Dinu 
rămine unul dintre cei mai pu

ternici pilteri români

Cu toate eforturile izolate ale 
unor sportivi talentati care au 
progresat simțitor în ultima vre
me. nivelul general al perfor
mantelor înotului românesc con
tinuă să fie scăzut. în dorința 
firească de a contribui, printr-o 
serie de măsuri judicioase, la 
vitalizarea acestui sport, printre 
cele mai răspîndite în întreaga 
lume, F.R.N. a adus o serie de 
îmbunătățiri regulamentelor com
petițiilor oficiale. Iar cîteva dintre 
acestea vizează direct îmbunătă
țirea mediei celor mai bune re
zultate și, pe această bază, crea- 

i rea unei veritabile concurențe 
între cei mai buni sportivi.

Astfel, baremurile de partici
pare la campionatele naționale 
au devenit mult mai pretențioa
se și pentru prima oară, în a- 
cest an. finaliștii unei probe au 
fost nevoiți să îndeplinească o 
anumită performanță pentru ob
ținerea calificării. Această din 
urmă măsură a fost adoptată de 
tehnicienii federației de speciali
tate nu numai în dorința de a sti
mula creșterea rezultatelor, dar și 
pentru a transforma întrecerile 
eliminatorii (îndeobște progra- 

. mate dimineața cînd, de regulă, 
sportivii noștri concurează in 
competițiile de amploare) dintr-o 
simplă form aii tate< într-o ade
vărată dispută a fiecărui concu
rent pentru îmbunătățirea per
formanței optime, pentru stabili
rea unor noi recorduri. Mai mult, 
s-a hotărît ca în cazul cînd o 
întrecere finală nu aliniază la 
start 6 concurenți (cu haremu
rile îndeplinite), titlul de campion 
să nu fie atribuit.

Una din „victimele" acestei mă- 
Camelia Hoțescu»

campioană balcanică Ia 200 m 
bras, care înotînd în serii 3:01.0 
nu a putut intra în finală. în 
proba similară a băieților, doar 
5 concurenți (!) au realizat 
timpul impus de regulament, si 
ca atare cîștigătorului finalei, 
Dragoș Aldea, nu i s-a atribuit 
titlul. Situație identică si în pro
ba de 200 m mixt, unde,'de ase
menea, numai 
lizat baremul, 
tă faptului că 
Steaua — din 
învingătorul.
mai mulți înotători, ce ar fi pu
tut acoperi distanta în mai pu
țin de 2:30,0. asigurîndu-i coe
chipierului lor titlul de campion, 
nu au fost înscriși în probă.

Deși la ședința tehnică dinain
tea competiției nici unul dintre 
specialiștii noștri nu a avut vreo 
obiecție împotriva noii prevederi 
regulamentare, unii antrenori au 
pretins — la încheierea competi
ției ................... ......
tru 
se 
are   ______ .— ...— -------
fără vreo performanță deosebită 
într-o întrecere unde doar 5 îno
tători din întreaga tară au în
deplinit un barem accesibil... re
cordmanei României (200 
mixt) ! Surprinzător, însă, repre
zentanții federației ...........
Mare, dînd dovadă 
biciune, au închis 
decernat cele două 
cînd prin aceasta .
gulament. Spre satisfacția antre
norilor. dar ne îndoim că și cea 
a sportivilor, care 
noastră, nu au cu 
drească. Cel puțin 
titluri obținute cu

5 înotători au rea- 
Aceasta și datorl- 
din secția clubului 
care face parte și 

D. Wetterneck —

— titlurile de campioni pen- 
elevii lor. Si aceasta fără a 
gîndi. de pildă, ce valoare 

un asemenea titlu cucerit

m
aflati la Baia 
de multă slă- 

ochiL si au 
titluri. încăl- 
propriul re-

după părerea 
ce să se mîn- 
pentru aceste 
atîta ușurință.

A. VASILIU
a

CONCURSUL DE TIR
LA GALAȚI, o premie

ră sportivă : concurs de pa
tinaj viteză, la care au luat 
parte peste 60 de concurent!. 
De reale calități au dat do
vadă în întrecerea desfășu
rată pe patinoarul artificial 
elevii Dorin Radu. Florin Pă- 
durescu, Rodica Ionescu și 
Carmen Amariței. • IN 
„CUPA 1 MAI" ia polo, com
petiție ce a avut loc la Timi
șoara. pe primele locuri s-au 
clasat : 1. Progresul Oradea
6 p, 2. Rapid Arad 3 p. 3. 
Industria linii I Timișoara 
3 p. în meci direct. Progre
sul a dispus de Rapid cu 
6—5. • SUB GENERICUL
„ALPINISMUL BRAȘOVEAN", 
la Casa de cultură a studen
ților din orașul de sub Tîm- 
pa, a fost prezentată, într-o 
expoziție fotografică, această 
activitate sportivă temerară. 
Imaginile au fost realizate de 
antrenorul de alpinism Bu
suioc Păun. • IN COMUNA 
MIRCEA VODĂ (jud. Brăila) 
a avut loc un reușit concurs 
de cros dotat cu „Cupa pri
măverii", ia care au fost pre
zenți 350 de tineri. începînd de 
la preșcolari, pînă la elevi de 
17—18 ani. Printre cîștigători 
s-au numărat Georgeta Hăi- 
duc, Maria Andrei, Gh. Mano- 
lache și T. Croitoru. ' • O 
FRUMOASA INIȚIATIVA a 
C.J.E.F.S. și a Comitetului 
județean U.T.C. Ilfov, care 
au declarat luna aprilie luna 
muncii voluntar—patriotice 
pentru ream ©naj area și înfru
musețarea bazelor sportive. Cu 
acest prilej, se va face... toa
leta de primăvară la nume
roase terenuri sportive, se 
vor amenaja noi locuri pen
tru practicarea sportului și 
se vor planta 30 000 de plopi.
• A. S. METALOTEHNICA 
TG. MUREȘ a organizat o 
reușită competiție handbalis
tică dotată cu „Cupa Con
gresul U.G.S.R.". Trofeul a 
revenit formației masculine 
A.S.A. Tg. Mureș. • LA

VOINȚA PITEȘTI a luat fiin
ță o nouă secție de aeromo- 
delism. Secția dispune de o 
frumoasă bază materială in 
acest sport și-1 are ca antre
nor pe maestrul sportului 
Marian Popescu. • IN SALA 
DE SPORT a Scolii generale 
nr. 5 din Buzău a început să 
funcționeze Centrul de pre
gătire pentru copii si tineret 
la tenis de masă, centru co
ordonat de federația de spe
cialitate. îndrumătorul noii 
generații de jucători este cu
noscutul antrenor buzoian
Emilian Băcioiu. • O NOUA 
ASOCIAȚIE SPORTIVA la 
Drobeta Tr. Severin : Știința. 
Pentru început, cei aproape 
1 000 de membri vor putea 
practica în asociația lor spor
turi ca șahul, /otbalul și o- 
rientarea turistică, iar mai 
tîrziu handbalul, voleiul și te
nisul de masă. Președinte a 
fost ales prof. Ilie Chivu • 
ASOCIAȚIA SPORTIVA VOIN
ȚA SF. GHEORGHE împli
nește luna aceasta 25 de ani 
de existență. Cu acest prilej 
au loc întreceri jubiliare la 
atletism, popice, fotbal, tenis 
de masă și șah și se va or
ganiza un simpozion — «25 
de ani de sport la Voința Sf. 
Gheorghe" • LA SATU 
MARE, acest cunoscut centru 
în sportul armelor albe, a în
ceput construcția unei săli 
de scrimă. Pe un spațiu de 
53X18 
prafața 
instala 
evolua, 
gători.
avea vestiare, sală de coman
dă. instalații de ventilație și 
diverse alte anexe. Noua 
va intra în funcțiune la 
șitul acestui an.

Poligonul Tunari găzduiește 
la acest sfîrșit de săptămînă 
Coneursul republican de tir la 
probele de pușcă, pistol și tale
re, dotat cu „Cupa primăverii". 
Probele de pușcă și pistol în
cep astăzi, după următorul pro
gram : ora 9,00 : pușcă liberă 
60 f "Culcat și pistol liber 
60 f seniori și 40 f juniori ; 
ora 11,45 : pușcă standard 60 f 
culcat (seria I) ; ora 15 : pușcă 
standard 60 f culcat (seria a 
Il-a) ; mîine se vor desfășura 
probele de pușcă liberă, 3 x 40 
f și pistol viteză 60 f (ambele 
manșe) pentru seniori și ju
niori. Proba de talere aruncate 
din turn (100 buc. pentru ju
niori și 200 buc. pentru seniori)

m, cît va măsura su- 
sălii, se vor putea 

sase planșe unde vor 
concomitent. 12 tră- 
Noua construcție va

sală 
sfîr-

Siri- 
C.

CORESPONDENȚI : T. 
opol, C. Crețu, C. Gruia, 
Chisău, D. Moraru-SIivna, I. . 
Păuș, I. Fețeanu, D. Soare^ 
M. Focșan, Gh. Briotă șf I. 
Toth.

ATLETISM s.-AJJJțțo. 

tâ în sala ,,23 August" a încheiat se
zonul pe teren acoperit. In cadrul 
concursului, Sorin Tirichițâ (Școala 
sportiva de atletism) a îmbunătă(it 
recordul juniorilor de categoria a ll-a 
la aruncarea greutății, realizînd 
16,58 m. Alte rezultate : băieți, juni
ori I : 60 m : V. Costache (Șc. sp. 
atletism) 7,0, juniori II : prăjină : I. 
Grumăzescu (C.S.M. lași) 4,30 m, 
înălțime : A. Preoteasa (Steaua) 1,90 
m, fete : junioare I : 60 m : Elena 
Sandu (Steaua) 7,8, junioare II : lun
gime : Vali Ionescu (C.S. Școlar) 
5,42 m, înălțime : V. Ionescu 1,65 m. 
(Nicolae D. NlțOLAE-coresp.)

BOX LA TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE LA MINSK, care se va 

disputa în perioada 6—11 aprilie,
vor fi prezenți și doi boxeri români : 
Alexandru Dobăeș (cocoș) și 
Mocanu (mijlocie 
sportivi vor fi 
Șerbu Neacsu.

CICLISM
rianta Buftea, 
nică, simultan, 
al municipiului București ți campio-

Ion 
mică). Cei doi 

însoțiți de antrenorul

PE ȘOSEAUA BUCU
REȘTI — PLOIEȘTI, va- 
s-au desfășurat dumî- 
campionatul de fond

fără 
care 
rînd 
ilor 
suficient să menționăm că so
vieticul E. Sveșnikov este cîș- 
tigătorul unui recent turneu 
de maeștri din U.R.S.S.. iar 
cubanezul J. Diaz — clasat la 
noi pe locul penultim ! — se 
numără actualmente printre 
cei calificați pentru interzonal. 
Apoi maghiarul J. Pinter, iu
goslavul J. Barle, ca și norve
gianul L. Ogaard, sînt fiecare 
adevărate speranțe ale mișcării 
șahiste din țările lor. Iată mo
tivul pentru care considerăm 
că turneul nostru poate fi no
tat ca o „avanpremieră" a 
noilor forțe ce ; 
internațional.

Reconfortantă 
constatarea că în 
eșalonului nostru 
față cu oaspeții, am avut cîș- 
tig de cauză pe toată linia : 
un învingător distanțat (Th. 
Ghîțescu), alți trei jucători 
printre premiați (V. Stoica, M. 
Pavlov, C. Kadovici), unul sin
gur rămas în ultima treime 
(Tr. Stanciu), dar și acesta Ia 
3V2 p de „lanterna" deținută 
de elvețianul P. Hammer. De 
menționat că această bună per
formanță generală se obține în 
absența a trei dintre fruntașii 
șahului nostru — Fl. Gheor
ghiu, V. Ciocâltea și A. Ur
zică — primii doi rezervîn- 
du-se pentru turnee ce ur
mează la scurt interval. Iată, 
așadar, că în șahul competi- 
țional avem resurse importan
te și ele s-au impus grăitor 
cu această ocazie, promițînd 
totodată valorificări ulterioare. 
Din acest punct de vedere, 
turneul de la București poate 
fi un termen de comparație 
deosebit de util.

Nu putem încheia aceste în
semnări retrospective, fără a 
ne opri asupra unui aspect de 
ambianță. Bucureștenii, iubi
tori ai șahului, au privit poa
te cu prea multă exigență a- 
fișul de turneu ce le-a fost 
oferit. în tribunele aulei Bi
bliotecii Centrale Universitare, 
seară de seară, au abundat 
locurile libere. Evident, absen
ța unor nume de mari maeștri 
n-a avut darul să atragă un 
public altă dată numeros. Dar
— așa cum am arătat mai sus
— componența turneului a fost 
suficient de puternică, iar par
tidele jucate de un nivel, a- 
desea, remarcabil. Cei ce nu 
s-au decis să asiste la serile 
de șah, acum încheiate, au toa
te motivele să primească ami
cala mustrare ce le-o adresăm.

animă șahul

este desigur 
acest test al 

de șahiști,

Radu VOIA

„CUPA PRIMĂVERII"
se află în plină desfășurare, 
urmînd ca astăzi să fie desem
nați ciștigătorii.

Interesul acestui concurs 
constă mai ales în faptul că 
el înseamnă un bun prilej de 
verificare a nivelului de pre
gătire a trăgătorilor noștri în 
vederea confruntărilor interna
ționale din prima parte a anu
lui, precum și de obținere a 
normelor de participare la cam
pionatele republicane. Mențio
năm că, în paralel, pușcașii din 
lotul olimpic vor participa la o 
probă de control, în timp ce 
pistolarii vor concura oficial la 
probele rezervate lor în pro
gramul „Cupei primăverii".

FaTul — Ele< 
Brăila — C. 
vania Simle 
Mare 3—1, P 
tractorul Brăil 
ci'lina II lași 
Flacăra roșie 
3—2, Universit 
3—0, C.P.B.
Medicina Buc
2— 3, Dacia
3— 0, Voința 
Mureș 2—3, 
diola S. Mar 
Sibiu — M 
Corvin ul 'D 
Lugoj 3—0. .

cu

E C

ANUNȚĂ

DIRDIIÎI, DAR
După cum' cunosc eu su

fletul nostru de microbiști, 
tare mă tem, mă tem dar 
mă și amuz, că victoria ab
solut superbă a băieților 
noștri pe patine no pune în 
fața ’ unui sentiment cît se 
poate de tragicomic, descris 
cîndva de Ion Creangă în 
acea poveste căreia nu vreau 
să-i dau tot titlul dar unde 
maturul se plînge și se fră- 
mîntă că drobul de sare va 
cădea de pe poliță peste 
copilul prea fericit din lea
găn și-1 va prăpădi. Teribil 
sentiment, ce să mai vorbim, 
acela de a nu ști ce 
cu o bucurie, dacă 
bucuri de ca, căzind 
lism sau să te temi 
de mare e izbînda și 
muri, catastrofic, pentru ce 
va veni. „Ce no facem fete
lor ? Băieții au in
trat în A..." mur
mură conștiința tra
gicomică. Dacă nu 
intram, să fi văzut 
pamflete... Dacă am 
intrat, iar e peri
culos...

Eu, personal, dîr- 
dîi, — dar nu de 
frică, ci de entu
ziasm. Dacă mă gîndesc bine, 
toată viața am dirdîit pentru 
hochei-ul nostru. Am dirdîit 
de frig, de ciudă, de nervi, 
de emoție, de plăcere. De 
cînd l-am văzut pe Varga, 
debutînd la București, sînt 
cred două decenii, de pe 
vremea cînd Ștefan Ionescu, 
actualul antrenor, făcea pe
reche cu Czaka și-1 „căuta“ 
cu o pasă pe Mișu Flama.ro- 
pol — noi, nebunii hocheiu
lui, tot intr-o dîrdîială am 
dus-o. cînd pe culmi, cînd 
în adine de vale, tot visînd 
ca-ntr-o febră, alinată 
cite un ceai la bufetul pa
tinoarului, să jucăm și 
în „A". Ani de zile, am 
sat, am iubit și am plins, ca 
femeile superexigente. Băr
bații hocheiului nostru nu 
ne-au alintat niciodată, ei 
ne-au dat iluzii pe măsura 
deziluziilor. Dar nu i-am 
părăsit, ca-n amorurile bles
temate am stat lîngă ei, și 
la 27—3 pentru adversari. 
Am stat și am dirdîit sub 
ironii, ploi și intemperii. „Va 
veni o zi-..." cîntam în ploaie, 
chiar și cînd ne-a păscut o 
retrogradare. S-au născut 
Tureanu, Huțanu, Hălăucă, 
am trecut și cu băieții ăștia 
prin avalanșe și viscole,

P E

să faci 
să te 

în idi- 
de cit 
să tre-

nici ei nu 
de-am ajuns 
fandacsie la 
muierile nev 
i-am părăsit 
că hocheiul 
părăsit, nu
doar de iubi 
— doare. Ni 
dureros dccit 
încrederea, s 
„ghină", neșt 
și bătaie d 
sau nu, dar
bucuria de a 
din plin cu 
Seria 
sfîrșit, 
ne-am văzut 
a fost parcă 
turor aventu 
am trecut d 
de cîn< 
feeric la

noi 
vi-

aceas 
pen

ns de noi. 
renunț Ia a 
ales surîs de 
cît m-ar în 
apoi, la anu 
prost să d 
triumf care 
va fi și curf

Aduc și a 
femeie, rccu: 
„Pe aripile 
știa să se b 
zicînd foa 
mă gîndesc 
e și mîine o 
mă rog, ieri 
la excelenta 
lui Țopescu 
bruck și, 
„bombe" și 
zut echipa d 
Germania c 
de bronz în 
Mare surpri 
că nil vreau 
transformînd 
venturile h 
intr-un bas 
tămîie — da 
să mă culc, 
fără dîrdîial 
parcă-parcă

■ actualii „t 
nici viața 
chiar atît d 
Pentru o n 
bun...

MICUL
Sîmbotă 3 aprilie, ora 16,10 : Volei masculin : Dina 

final al campionatului national), transmisiune directă.

Duminica 4 aprilie, ora 15,45 : „Oameni de curaj, 
reportaj realizat la concursul echipelor de salvare în 
de tenis de masă (înregistrare de Io Progo), ora 16. 
meciurilor disputate in semifinalele Cupelor europene 
tur).

CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU EDUC 
SPORT

Scoaterea la concurs sau examen a unui 
științific ou specialitatea mecanică, pentru la 
rări biomotrlce.

Cererile de înscriere la concurs se primesc la 
trului din București, sectorul 3, Bd. Muncii ni 
de 30 de zile de la data publicării prezentulu

Condițiile de participare și de desfășurare
cele prevăzute în capitolul II, secțiunea 3, art, 
tul pentru organizarea activității șl promov 
cercetare", aprobat prin Decretul nr. 689/1973, 
nul Oficial al R.S.R.. partea I nr. 1 din 3 ian

Concursul se va ține la sediul Centrului, î 
zile de la publicarea acestui anunț.

DM TOATE SPORTURILE
natul de fond al Județului Prahova. 
Titlul de campion al județului Prahova 
a revenit lui Eugen Dulgheru (Voin
ța Ploiești), lată acum campionii de 
fond ai municipiului București la cele
lalte categorii : Valeriu Andoniu 
(Dinamo) — juniori I, Gheorghe Lău- 
taru (Șc. sp. 1) — juniori II, Dumitru 
Bubău (Șc. sp. 1) — semicurse, 
Daniel Burgovschi (Steaua) — cate
goria biciclete de turism.

POPICF DO1 COMPONENTI Al l VI IVL LOTURILOR NAȚIONA
LE, Florica Neguțoiu (Gloria Bucu
rești) și Iile Băiaș (Constructorul 
Galați) au plecat joi în Iugoslavia, 
unde vor participa, în orașul Ro- 
denska, la tradiționalul turneu inter
național individual, „Cupa Radenska". 
• Meciuri devansate din etapa a 
XV-a a Diviziei A : Gloria București 
— Voința" București (f) 2409 — 2306 
p d (cele mai bune jucătoare au 
fost Ana Petrescu — 421 de la Gloria, 
respectiv, Elisabeta Badea — 428) ; 
Constructorul Galați — Flacăra Cîm-

pina (m) 5405 — 4936 p d (Băioș $î 
Tîsmănar au fost cei mai preciși din 
formația gălățeană cu 973 și, respec
tiv, 931 p‘d.)
TFNlS W PERIOADA VACANȚEI 
' DE PRIMĂVARA a elevi

lor, la Baza de pregătire olimpică 
a C.N.E.F.S. (Ștrandul tineretului) se 
organizează lecții de inițiere în 
tenisul de cîmp. Antrenamentele vor 
fi conduse de antrenorul emerit 
Crîstea Carolulis. Se primesc, de 
asemenea, înscrieri pentru inițierea 
în judo. Relații suplimentare se pot 
obține la telefon 17.39.25, zilnic în
tre orele 8—16

VOI FI REZULTATE DIN DIVIZIA ■ 'w'l.l.s B Mascu|in . Metalul Hu
nedoara — Petrolul Ploiești 0—3, 
SARO Tîrgoviște — Ind. sîrmeî C. 
Turzil 3—0, Voința Alba lulia — Oțe
lul oraș dr. Petru ~ 
ta Arad — C.S.U. 
cina Timișoara —
Grivița Roșie Buc.1—Marino Constanta 
3—0, Progresul — C.F.R. Buc. 3—2,

Groza 3—1, Fores- 
Brașov 3—0, Medi- 
C.S.U. Pitești 3—2,

RUGBYIN 
și Sport-, la 
tatii, a apăr 
dintr-un ciclu 
țice alo elab 
joc și de ar 
conoscutulul 
ale jocului c 
Manoileanu. 
ră antrenorii 
torilor de ru 
ticolelor teh 
noileanu.



turneul

Marginalii la etapa de miercuri a Diviziei A

[PREA PUȚINE
|ÎN PEISAJUL
I Pauza c?r? intervine în des

fășurarea Diviziei A prilejuieș
te unele reflecții asupra par
tidelor disputate pină acum în 
primul campionat de fotbal al 
țării. O întîlnire a antrenori
lor celor 18 echipe, convocată 
ieri la sediul F.R.F., a avut ca 
subiect nivelul campionatului ; 
comentariile din aceste zile, de
dicate acestui subiect, vor adu
ce și ele o serie de elemente 
utile analizării situației. In ori
ce caz, e momentul să se ju
dece cu țoală seriozitatea gra
dul la caro evoluează majorita
tea formațiilor noastre din pri
mul eșalon pentru că, etapă tie 
etapă, în locul unor ameliorări, 
în loc să apară unele semne 
ale îmbunătățirii randamentu
lui, dimpotrivă, constatăm că 
cea mai mare parte a concu
rentelor evoluează la un nivel 
care are prea puține contingen
țe cu acela prelins de un cam
pionat de prima divizie.

în modul cum au jucat cele 
18 echipe din campionat distin
gem — cum spuneam — foarte 
puține elemente pozitive ; dar 
tocmai pentru că sînt așa de 
firave trebuie să începem cu 
ele, încercînd — .și pe această 
cale — să subliniem meritele 
celor în cauză și, mai ales, să 
stîrnim ambiția divizionarelor 
A care se prezintă cu atîtea 
debite calitative după scurgerea 
primelor cinci etape ale retu
rului.

Nu numai pentru că cifrele 
le recomandă, vom sublinia e- 
voluția mai constantă, mai a- 
proape de ceea ce un campionat 
național e îndreptățit să ceară 
de la participante, a echipelor 
Steaua și Sportul studențesc, 
singurele, de altfel, care nu au 
cunoscut infrîngerea .în această 
primă porțiune a returului. 
Steaua a obținut, mult mai ra
pid, poate, decît 
prin propriile 
prindere față 
s-a arătat de 
trecerii drept 
să i se opună, 
a reușit, în 
delor din 
să pună în 
tehnice ale 
mațiel și - 
esențial — să angajeze cu echi-

spera chiar 
planuri, o des- 

de echipa care 
la începutul în
singura în stare 
Dinamo. Liderul 

majoritatea parti- 
această primăvară, 

valoare calitățile 
componenților for- 
- ca un element
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CULORI VESELE
CAMPIONATULUI!

aproape de cerințele competiției • Se 
pentru o creștere a potențialului.

• După cinci „run
de", randament neco
respunzător al majori
tății concurenle’or ® 
Doar Steaua și Spor
tul studențesc mai 

impun acțiuni și elorturi

1 LI
SUSPENDĂRI DE TERENURI

în ședința de aseară. Comisia de disciplină a analizat inciden
țele petrecute Ia meciul F. C. Petrolul — F. C. Brăila, în lumina 
faptului că clubul ploieștean mai. fusese avertizat pentru insu
ficiente măsuri organizatorice. Au fost acordate, totuși, unele cir
cumstanțe atenuante clubului Petrolul, deoarece a contribuit la 
identificarea unui mare număr de spectatori turbulenți, care au 
șl primit pedepse contravenționale și penale. în consecință, i s-a 
ridicat echipei Petrolul dreptul de organizare pe stadionul din 
Ploiești pe două etape. Tot pe două etape a fost suspendat terenul 
din Cugir, unde, la meciul Metalurgistul — F. C. Șoimii, s-au 
înregistrat acte de huliganism, arbitrii neputînd părăsi un timp 
îndelungat stadionul. Incidentele de la sfîrșitul meciului F. C. 
Bihor—F. C. Argeș (etapa a XXI-a) vor fi analizate la următoarea 
ședință.

MECIURI AMICALE

Min. 86 al jocului Rapid—U.T.A. : Bartales a executat o lovitură 
de colț, înalt in careu, de unde FI. Marin a reluat cu capul puternic 
peste „transversală". Dar 
prea puține asemenea faze

și acest meci, ca atîtea altele, a avut 
interesante. Foto : Dragoș NEAGU

libru și luciditate toate 
nirile. Chiar dacă nu a 
încă linia de randament din 
sezonul de toamnă, Steaua a 
parcurs mai repede decît toate 
celelalte competitoare zona de 
acomodare cu al doilea act al 
competiției și acest lucru s-a 
reflectat repede și în clasament, 
unde are un avantaj de cinci 
puncte,, plus golaverajul. Sigur 
că așteptăm ca echipa Steaua 
— care se bucură de o organi
zare a activității sale de in
struire cu totul remarcabilă — 
să realizeze un grad și mai ridi
cat de randament, obiectiv care 
trebuie urmărit nu numai in 
raport cu obligațiile, cu rigori
le competiției, ci și cu acelea 
care se arată la orizont, ale cu
pelor europene, la care Steaua 
va fi cu siguranță una dintre 
reprezentantele fotbalului nos
tru. Ca să nu mai vorbim că, 
incă in aceste zile, unii din 
eomponenții lotului său sînt so
licitați de lotul olimpic, motiv 
de a munci necontenit pentru 
creșterea formei sportive a tu
turor jucătorilor.

întîl- 
atins

NOTE • NOTE • NOTE
DUPĂ GOLUL DIN MINUTUL 4S

no mo 
, Sil- 
Baia 
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3—0, 
Buc. 
Buc. 
3-0, 

'rașov 
.a leu
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ro$u 

2—3, 
Bxtila
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După ce rezistenta sa în apă
rare, ce părea la un moment dat 
să aibă sorti de reușită, fusese 
înfrîntă în finalul primei jumă
tăți a meciului de la Bacău, 
echipa orădeanâ F. C. Bihor a 
intrat dună pauză cu doi noi 
jucători de atac — Agud și 
Suciu — în intenția, evidentă, 
de a ieși mai mult la joc. de a 
impulsiona acțiunile ofensive. 
Da citeva minute, însă, după re
luare, gazdele și-au mărit avan
tajul printr-un gol la care funda
șul orădeăn Popovici a avut o 
bună parte de vină. Acest gol — 
am putea spune psihologic — a 
frînt definitiv moralul oaspeților 
sl a sporit considerabil elanul 
băcăuanilor. Echipa lui Constan
tin — în care și-au făcut rein
trarea Coman si Aclcnci — a 
dat în continuare măsura reală 
a potențialului ei. evoluînd cu 
multă dezinvoltură, atacînd de
bordant și creînd faze spectacu
loase, care au entuziasmat — 
mai ales la golul al patrulea — 
publicul. S-a vădit, încă o dată, 
independent de conjunctura me
ciului de miercuri, că, deși dis
pune de mai puține individuali
tăți.. de valoare confirmată (Co
man, Catargiu, Aelenci, Botez 
sînt numele care se disting la 
ora actuală mal mult în 
tă formație), S. C. Bacău 
în schimb, alte principale 
printre care • tinerețea si 
jucătorilor omogenitatea, 
colectiv, disciplina tactică . 
putem spune fără să greșim — 
disciplina si seriozitatea în gene
ral, atît în terenul de joc, cit și- 
în afara lui. Cu aceste atuuri își 
explică, de fapt, si' poziția sa 
mai mult decît meritorie în cla
sament. (C. F.).

ClND MIZEZI
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Comentatorului îi 
găsească în cronicile 
semnează de-a lungul anilor evo
luția echipei Dinamo — multiplă 
campioană sl rezervor perma
nent al loturilor reprezentative 
— ceva similar cu raportul sutu
rilor la poartă din meciul de la 
Petroșani, cu Jiul : din 7 suturi 
Ia poartă, nici unul pe spațiul 
porții adverse !

Incredibil pentru cine n-a asis
tat la meci, aflînd că în for
mație au evoluat golgeterul E- 
uropei, Dudu Georgescu, inge
niosul vîrf de atac Dumitrache, 
subtilul constructor de joc Nun- 
weiller, suterul Custov. Plauzi
bil, însă, pentru cel care au a-

sistat la desfășurarea partidei, în 
care oaspeții, bine organizați în 
defensivă (luciditatea șt plasa
mentul lui Dinu ca libero, ală
turi de decizia lui G. Sandu si 
travaliul neobosit al lui I- Marin, 
pretendent serios 
au contrabalansat 
Sătmăreanu n si 
contat efectiv în 
nuntind la 
(nu credem 
welller, acum 
ca antrenori. ____ _______
cosele vechil lor garnituri...), Di
namo a mizat doar pe ..înghe
țarea" jocului. Șl chiar dacă 
piesele sale de rezistență de 
pînă mai ieri nu dau acum ran
damentul scontat, tinerele si bă
tăioasele aripi Vrinceanu si D. 
Nicolae nu puteau fi angajați 
mai decis spre buturile adverse ?

Dinamo nu trebuie să ajungă 
echipă de gol doar pe teren pro
priu. Nu numai „cartea de vizi
tă* o obligă, ci sl valorile pe 
care le are această echipă. (P. SI.)

arma 
că 
la 
au

la titularizare, 
absentele lui 

Dobrău), n-au 
ofensivă. Re- 

coiitraatacului 
cei doi Nun- 
cîrma echipei 
uitat de suc-

UNOE SlHT SUPORTERII
IUI „U" ?

Ne-am amintit miercuri, pri
vind tribunele aproape goale ale 
frumosului stadion Municipal 
din Cluj-Napoca, de animația 
care domnea, cu nu prea multi 
ani în urmă. în aceleași tri
bune, de încurajările izbucnite 
din mii de piepturi, de acel 
„Haide «U» I" care-i stimula, pe 
gazon. pe purtătorii tricourilor 
alb-negre.

De data aceasta, cei care au 
dat culoare partidei, prin încu
rajările lor, au ‘ ' ....
ieșenilor, vreo sută de 
„înarmați" cu ________ ___
tehnicii si cu dragostea pentru 
clubul lor. care cîntau la- fel de 
-inimos si la 0—0, și atunci cînd 
favorițil lor erau conduși cu 3—0. 
In schimb, suporterii 
gazde (cu toate că. 
aflat, in orașul de 
luat ființă „Clubul 
“U«“) au strălucit 
ticipare afectivă la ... . ...
tocmai acum cînd această echipă 
are mai mult ca oricind nevoie 
de prezenta publicului, de încu
rajările lui. Dar, după cum de 
asemenea ne spuneau organiza
torii. media spectatorilor Iul «U» 
nu trece acum de 3000... Pînă și 
acel sector din dreapta tribunei 
I. plin altă dată de larma copi
ilor care aveau intrarea gratu
ită. era pustiu 1

Oare, cum se simt fotbaliștii 
in fata unor tribune In care pu
blicul a uitat să vină 7 Ei pen
tru cine joacă 7 (M. T.).

fost suporterii 
oameni, 

steagurile Poli-

echipei 
asa cum am 
pe Somes a 
amicilor Iui 

prin... nepar- 
joc. Si asta

Sportul studențesc ne apare 
și ea ca una dintre puținele 
concurente aflate într-o crește
re a potențialului de joc, lucru 
arătat in majoritatea partidelor 
pe care Ie-a susținut. Elevii an
trenorilor Angelo Niculescu și 
Ion Voica vădesc multă preocu
pare pentru creșterea eficienței 
combinative a jocului lor ; mul
te dintre acțiunile realizate în 
partida cu Politehnica Timișoa
ra au purtat această amprentă 
a jocului modern și fotbaliștii 
bucureșteni au avut satisfacția 
ca două dintre ele să le și 
aducă goluri spectaculoase (ne 
referim la primele două puncte 
înscrise de Marica și Rădu- 
lescu).

Peisajul fotbalistic ne oferă 
însă, cum precizam de la în
ceput, doar aceste puține culori 
vii și vesele. în rest, compor
tări contradictorii, diferențe de 
randament surprinzătoare, inad
misibile pentru echipe care au 
ajuns în prima categoric com- 
petițională a unui sport. Chiar 
dacă fotbalul face parte dintre 
ramurile în care surprizele se 
produc adeseori, admitem ele
mentul pentru uncie scoruri. 
Din păcate, însă, acest element, 
al surprizei, se produce la echi
pele noastre numai in direcția 
nivelului de joc și, de regulă, 
in mod neplăcut. Asistăm la 
mari metamorfoze pe parcursul 
a numai 72 dc orc. Observația 
generală a niodului cum au c- 
voluat 16 dintre cele 18 concu
rente — cu unele sclipiri, foarte 
rare și acestea — ne arată că 
ele se prezintă Ia un grad de 
exprimare nesatisfăcător, cu 
toiul surprinzător după dispu
tarea a cinci etape. E 
trebuie să preocupe pe 
rect în cauză, ceea ce 
eliminat în perioada 
următoare.

VOINȚA 
BUCUREȘTI — 
SKOVDE A.I.K. 
1—0 (0—0). Ieri di
vizionara B Voința 
București a întîlnit, 
pe terenul său, for
mația suedeză 
Skovde A.I.K.. 
flata în turneu 
țara noastră.

a- 
în 

La

capătul unui joc e- 
chilibrat și 
fotbaliștii 
au obținut 
cu scorul 
prin golul 
în min. 75, 
dovan.

• F.

atractiv 
români 

victoria 
de 1—0 
realizat, 
de Mol

c. brAila
— PROGRESUL 
BUCUREȘTI 3—0

(2—0). Au
Bulaneea
15 și 26 și 
stantin în
(N. COSTIN-coresp.)

• GLORIA A- 
— HOGDA- 
(Suedia) 1—0

A înscris

marcat i 
în min. 
Ion Con-
min. 63

RAD 
LEN 
(1—0).
Sida în min. 26 (R.
IlARDUȚ - coresp.)

întrucît această rubrică se 
inspiră, în primul rînd, din ra
poartele observatorilor federali, 
să consemnăm apariția în rîn- 
dul acestora a lui Gheorghe 
Limona (mai este nevoie să-1, 
recomandăm ?) și a fostului in
ternațional rapidist, Dumitru 
Macri. Primul a avut duminică 
o sarcină plăcută la debutul 
său ca observator, meciul U.T.A. 
— F.C. Constanța desfășurîn- 
du-se „in condiții de perfectă 
sportivitate atit in terenul de 
joc, cit și in tribune", deși ară
denii au suferit mult pînă in 
minutul 84, cînd au înscris go
lul victoriei. La reușita specta
colului a contribuit și arbitrajul 
lui C. Petrea, notat cu 9+.

SPECTATORI
IN... OFSAID

de discuțiile care s-ar putea 
face asupra caracterului inten
țional sau neintenționat al a- 
cestui henț, este condamnabilă 
atitudinea unor spectatori care
— așa cum arăta Dumitru Macri
— „au încercat să se răfuiască 
cu arbitrul", acesta fiind pur și 
simplul asediat în cabină și 
neputînd părăsi stadionul decît 
cu ajutorul organelor de mili
ție. Pe bună dreptate, condu
cerea echipei F. C. Bihor este 
chemată Ia viitoarea ședință a 
Comisiei de disciplină, unele 
deficiențe organizatorice înles
nind producerea unor aseme
nea scene, după terminarea 
partidei.

ceea ce 
cei di- 
trebuic 
imediat

Eftimie IONESCU

• în schimb. Dumitru Macri 
a asistat la Oradea, dumini
că, la un meci cu un final 
exploziv : F.C. Bihor — F.C. 
Argeș. Intr-adevăr, cu 7—8 se
cunde 
dei și 
pă ce 
galare 
de teatru : Zamfir (F.C. Argeș) 
a lovit mingea cu rr.îna, în ca
reu. Arbitrul' M. Fediuc, ame
țit de acest final dramatic, n-a 
acordat însă lovitura de la 11 
metri așteptată de spectatori, 
considerînd că hențul a fost in
voluntar, apreciere pe care și-o 
însușește și observatorul fede
ral, dar care pare să aibă la 
bază o doză de sentimentalism, 
explicabilă pînă la confruntarea 
cu regulamentul. Dincolo, însă,

înaintea sfîrșitului parti- 
doar la două minute du- 
orădenii obținuseră o e- 
nemaisperată, o lovitură

• Suporteri ! Inimi care ard 
pentru echipa îndrăgită, oameni 
care trăiesc împreună cu echi
pa — și uneori mai mult ca ea 
— bucuriile și necazurile ei. 
Suporterii Rapidului n-au ezi
tat, duminică, să se ducă Ia 
Cluj-Napoca, după „băieții" lor. 
Frumos ! Dar nu mai e frumos 
atunci cînd acești suporteri, în 
gară, la înapoiere, zărindu-1 pe 
arbitru, îl acoperă cu insulte. 
Este ceea ce relatează arbitrul 
Mihai Moraru, care a condus 
partida C.F.R. Cluj-Napoca — 
Rapid, pierdută de feroviari, dar 
nu din cauza arbitrului I Con
ducătorul jocului crede că nu 
s-ar fi produs această scenă 
dacă antrenorul I. Motroc n-ar 
fi fost cel dintîi, după meci, 
care să-1 apostrofeze pe arbitru 
și să-1 amenințe „că îl aran
jează".

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• SPORTUL STUDENȚESC 

pleacă astă-seară în Italia pen
tru un turneu de două jocuri : 
prințul este programat săptămî- 
na viitoare, miercuri, cu un ad
versar nedesemnat. Joi. fotba
liștii bucureșteni vor întîlni pe 
Ccsena, una dintre revelațiile 
primei divizii a campionatului 
italian. Bucureștenil se vor îna
poia în Capitală la 10 aprilie, 
urmînd ca a doua zi să facă 
deplasarea la Sofia unde, la 14 
aprilie, vor susține primul joc 
din cadrul Cupei balcanice (inter- 
cluburi) cu formația Akademik.

• ... ȘI ALTE DIVIZIONARE A 
IN TURNEE PESTE HOTARE. 
Profitînd de întreruperea cam
pionatului. cauzată de cele două 
meciuri ale selecționatei noastre 
olimpice cu cea olandeză, 
dintre divizionarele A vor 
în turnee 
Bacău

peste hotare, 
va evolua în

■■■■■■■

patru 
pleca 
S. C. 
Alba-

■

nia. unde va întîlni echipele 17 
Nandori Tirana, Labinoti Elba- 
san și Flamurtari VIorc. In Gre
cia vor juca F. C. Argeș și Poli
tehnica Iași, aceasta din urmă 
fiind invitata clubului Panserai- 
kos Xeres. Politehnica Timișoa
ra se 
pentru 
dintre 
Gornik

va deplasa în Polonia, 
un'' turneu de trei jocuri, 

formațiacare unul cu 
Zabrze.

APRILIE 1976 — TRAGE- 
EXCEPȚIONALA prono- 

EXPRES-OLIMPIC
în fruntea cîștigurilor oferite 

de această tragere se află ex
cursiile la Montreal-Canada" cu 
prilejul ' Jocurilor Olimpice de 
vară, autoturismele Dacia 1300, si 
Skoda S 100. excursii în U.R.S.S., 
Austria. Ungaria și Italia, cîști- 
gurile variabile în bani.

Pentru atribuirea acestor cîștl- 
gurl se efectuează 8 extrageri în 
2 faze cu un total de 44 de nu- 
ipere extrase.

Se cîstlgă si eu 3 numere.
Rețineți ! Variantele de 15 lei 

participă la toate extragerile.

LA 4 
REA

• „Jiul a avut mai multe o- 
cazii și ar fi putut să ciștige. 
Golul lui Tonca a fost realizat 
însă prin fault la portar. In 
mod firesc, arbitrul Cristian 
Teodorescu, care a condus bine, 
nu l-a validat. Meci de anga
jament, dar corect, in afară de 
ieșirea lui Niculescu, care l-a 
lovit pe Doru Nicolae". Acestea 
sînt cîteva din concluziile lui 
Ion Alexandrescu. secretar ge
neral adjunct al F.R.F., asupra 
meciului Jiul—Dinamo, disputat 
miercuri la Petroșani.

MEHE-
Dumini-

va

•
DINȚI—F.C.M. REȘIȚA, 
că. la Drobeta Tr. Severin, 
avea Ioc o atractivă partidă de 
fotbal între o selecționată a ju
dețului Mehedinți și F.C.M. Re
șița. în formația mehedinteană 
vor evolua jucători din echipe 
de Divizia A originari de pe 
plaiuri mehedlnțene. Printre el: 
Căprioru, Doru Popescu, Cămă- 
taru. Bojin, Pigulea si alții (R. 
PREDESCU — coresp.l.

SELECȚIONATA

LOTO

• 4—1 în meciul Sport ui 
studențesc — Politehnica Timi
șoara. Observatorul federal Ion 
Marinescu scrie că „victoria a- 
parține de drept Sportului, dar 
scorul... lui Catona". Despre ce
lălalt 
Rapid 
rata că s-a 
sportivității.

meci de la București, 
— U.T.A., P. Tătaru a- 

disputat în limitele

Jack BERARIU

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■)

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 26 MARTIE 1976 : Extragerea 
I : Cat. 1 : 3 variante 10% a 47.139 
lei ; Cat. 2 : 1 variantă 50% a 
10.415 lei, 6 variante 25% a 5.207 
lei și 10 variante 10% a 2.083 lei ; 
Cat. 3 : 16,05 a 3.893 lei ; Cat. 4 : 
21,30 a 2.934 lei ; Cat. 5 : 111,30 a 
561 lei; Cat. 6: ’
Extragerea a H-a : Cat.
variante 10% a 39.933 lei ; D ,
1 variantă 25% a 18.589 lei și 5 
variante 10% a 7.436 lei ; r ' -
10.80 a 5.164 lei ; Cat. D : 21,01 a 
2.631 lei ; Cat. E : 91,35 a 610 lei;

186,60 a 335 lei. 
’ A : 3

Cat. B :

Cat. C : 
: 21,20 a

Cat. F
1972,40 _ . _
categoria 1 au revenit participan- 
ților : VUKSZTA LUDOVIC, din 
Arad, BARBU I. STEFAN din 
com. Albota-jud. Argeș si CHIRI- 
TOIU GHEORGHE din Balș, ju
dețul Olt. Cîștlgurlle de categoria 
A au fost obținute de : GLOGO- 
VETAN MARIA din Mediaș, jud. 
Sibiu, SEFTELICI NICOLAE din 
București și VLAD IOAN-RADU 
din Miercurea-Ciuc, județul Har
ghita.

: 153,40 a 304 lei ; Cat. X t 
a 100 lei. Ciștlgurile de



La C. E. de tenis de masă ÎNTRECERILE SPORTUL IN LU
LOCUL 5-ONORABIL, DAR 

NU PE DEPLIN SATISFĂCĂTOR
PKAGA, 1 (prin telefon). 

Miercuri noaptea tîrziu, cînd 
Stipancici era „dat la grindă" 
pentru cea de a 5-a victorie a 
Iugoslaviei, care aducea „pla- 
vilor“ titlul european în dauna 
formației Suediei, un specia
list cu vechi state de serviciu 
își lua la revedere de la prie
teni : „Mă întorc acasă", spu
nea : ,,ce era de văzut am vă
zut !“ Intr-adevăr parcă nici- 
una dintre probe nu oferă o 
imagine mai completă și mai 
clară asupra tenisului de ma
să ca proba pe echipe. Ea este 
mai puțin alterată de factori 
întîmplători, exprimă într-o 
formă concentrată valoarea u- 
nul colectiv supus unui verita
bil examen la mai toți factorii 
antrenamentului, în condiții 
variate impuse de stilul de joc 
și temperamentul celorlalte 
echipe.

Mai întîi să menționăm că 
ierarhiile stabilite odată cu 
finalele sînt foarte aproape de 
adevăr, actuala formulă de joc 
(o inițiativă românească) a- 
vînd darul de a departaja va
lorile cît mai corect. Și la 
băieți • (clasamentul primelor 
opt — Iugoslavia, Suedia. 
U.K.S.S., Franța, Cehoslovacia. 
R. F. Germania, Anglia, Unga
ria) și la fete (U.R.S.S., An
glia, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
ROMANIA, Suedia, Ungaria, 
R. F. Germania) au cîștlgat cei 
mai buni, echipele rînduin-

P E SCURT
ATLETISM 0 tntr-un concurs 

atletic în aer liber, desfășurat 
la Krasnodar, aruncătorul sovie
tic V. Hmelnițki a obtlnut 73,02 m 
la ciocan. V. Kiba — 2.16 m, la 
înălțime. Ludmila Rîtikova — 
6.33 m la lungime, iar Irina Ba- 
greanteva — 53.7 ne 400 m.

CICLISM B Etapa a 5-a a 
Turului Belgiei, încheiată la 
Mons, a fost ciștigată de olan
dezul Jan Raas — 225 km in 
6 h 32:32 în clasamentul gene
ral conduce Pollentier. în timp 
ce Merekx, Poulidor și Planc- 
kaert se află distantati la peste 
10 mln. • Cunoscutul ciclist francez 
Roger Riviere a încetat din viață, 
în vîrstă de 40 de ani, în urma 
unei îndelungate maladii.

HOCHEI o In turneul de la 
Leningrad, selecționata secundă 
a U.R.S.S. a întrecut cu 5—3 
(0—2, 1—1, 4—0) formația simi
lară a Finlandei.

SCHI • Slalomul uriaș de la 
Elm (Elveția) a revenit fostului 
campion olimpic Fernandez 
Ochoa (Spania), urmat de An
dreas Wenzel (Liechtenstein). In 
clasamentul „Cupei Europei" con
tinuă să fie lider Italianul Josef 
Oberfrank — 128 p.

La sflrșitul acestei sân- 
tămînl. scrimelli români 
vor fi prezent! la două 
Importante competiții In
ternationale. La concursul 
feminin de floretă de la 
Minsk, echipa României 
va fi compusă din Ecate- 
rina Stahl, Suzana Arde- 
leanu, Ana Pascu, Ileana 
Jenei si Magdalena Bartoș. 
La Budapesta, în actuala 
ediție a Trofeului Gau- 
dini. la care participă e- 
chipele masculine de flo
retă ale Franței, Italiei. 
României si Ungariei, re
prezentativa târli noastre 
va alinia pe Țiu, Kuki, 
Petruș, Niculescu si Dinu.

ȘAH • Partide disputate în 
runda a 4-a a turneului de la 
Vinkovlci (Iugoslavia) : Balașov 
— Nikolicl 1—0. Kovacevici — 
Măriei 1—0. Trlngov — Mlnlcl, 
Polugaevski — Sosonko, I'kov — 
Hulak, Bertok — Kurajita remi
ze. In clasament conduc Kurajita 
și Kovacevici (ambii Iugoslavia) 
cu cîte 3'h p urmați de Polu
gaevski (U.R.S.S.) si Tringov 
(Bulgaria) — 3 p. • După 11 
runde, în turneul de la Erevan : 
Romanișin (U.R.S.S.) 8 p (1).
Vasiukov, Savon (ambii U.R.S.S.) 
și Smejkal (Cehoslovacia) — 
7 p. • La Uljma, după 10 runde : 
Vadăsz (Ungaria) 8 p. Jano- 
sevici (Iugoslavia) p (2).

TENIS 0 La Barcelona. în 
turul 2 Panatta l-a eliminat cu 
6—i, 6—2 pe Benavides, iar O- 
rantes a dispus cu 6—3. 6—1 de 
Andersson. Alte rezultate ■ An
drews — Mandarino 6—3. 6—4 ; 
Molina — Deblicker 7—6, 6—3 ; 
Gisbert — Battrick 6—3, 6—2 ;
Kuki — Munoz 7—6, 6—3 : Ber
tolucci — Zugarelli 4—6. 7—* 
6—3. • Optimi de finală, la 
Philadelphia : Kerry Melville — 
Franțoise Durr 6—4, 6—2 : Sue 
Barker — Marita Redondo 6—4 ; 
6—2 ; Rosemary Casals — Wendy 
Turnbull 7—6, 6—4. 

du-se după realele posibilități. 
Locul ocupat de România (al 
5-lea din 26 de națiuni parti
cipante), aflată într-o serie cu 
actuala campioană și vicecam- 
pioană a continentului cores
punde obiectivului stabilit de 
federație. Ei este un loc ono
rabil, dar care nu poate sa
tisface pe deplin, deoarece ex
primă încă un potențial sub 
cerințe.

Maria Alexandru, aceeași 
jucătoare serioasă, tenace, cu 
o mare experiență, a evoluat 
la limita sa maximă actuală, 
în plus, ea a fost elementul 
de echilibru care a jalonat și 
impulsionat jocul colegelor sale 
mai tinere, Liana Mihuț și 
Lidia Zaharia. Prima, talent 
autentic, este în stare de mari 
isprăvi, și pozitive și negative, 
ținînd de rezistența emotivă, 
greu de strunit și de modelat. 
Atacantă prin excelență, Mihuț 
se năpustește ca o vijelie pes
te adversare, poate da mingi 
imparabile, poate scoate mingi 
socotite pierdute, dar graficul 
evoluției sale — chiar în. ace
lași set — urcă și coboară la 
fel de vertiginos. Am vrea să 
punem asta pe seama tinereții, 
a lipsei de experiență. Lidia 
Zaharia, recunoscută luptătoa
re, cu o evoluție mai puțin 
sinuoasă, s-a prezentat la ni
velul posibilităților ei.' Locul 
V în Europa (același de la eu
ropenele din Iugoslavia) a fost 
obținut la capătul unui meci 
dramatic cu Suedia, echipă pe 
care româncele o învinseseră 
în serii cu 3—1. Alexandru a 
pierdut în două seturi la Ols
son, Mihuț în același mod la 
Hellman pentru ca în conti
nuare sportivele noastre să re
nască incredibil și să inverse
ze o situație de-a dreptul 
compromisă.

Partidele masculine, în ma
rea majoritate, au atins un 
nivel deosebit de ridicat, fi
nala oferind un spectacol de 
neuitat. Ultimele rezultate : 
Masculin : Iugoslavia — Sue
dia 5—2, U.R.S.S. — Franța 
5—2, Cehoslovacia — R.F.G. 
5—3, Anglia — Ungaria 5—2 ; 
Feminin : U.R.S.S. — Anglia 
3—2, . Cehoslovacia — Iugosla
via 3—1, Ungaria — R.F.G. 
3—1. După o zi de pauză com
petiția va fi reluată cu între
cerile de simplu și dublu (pri
mele două tururi) vineri di
mineața.

Mircea COSTEA

ÎN PRIMA MANȘĂ

A SEMIFINALELOR 

CUPELOR EUROPENE
în prima manșă a semifinale

lor din cadrul cupelor europene 
s-au impus echipele care au ju
cat în deplasare. Astfel, majori
tatea lor au prima șansă de a 
se califica în finalele celor trei 
competiții. Dar. firește, abia 
după meciurile-retur. programa
te la 14 aprilie, vom cunoaște 
finalistele întrecerilor continen
tale rezervate formațiilor de 
club.

Ce s-a întîmplat miercuri, in 
C.C.E. ? Derby-ul de la Madrid, 
dintre Real si Bayern, s-a înche
iat ncdecis (1—1) și astfel. în 
partida revanșă de la Munchen. 
formația bavareză are prima 
șansă în obținerea victoriei. în 
capitala Spaniei, fotbaliștii vest- 
germani s-au impus prin jocul 
lor degajat, prin contraatacurile 
incisive, care au pus în mare 
dificultate apărarea gazdelor. La 
sfîrșitul întîlnirii a fost însă con
semnat un incident regretabil, 
cînd unul dintre spectatori a 
aruncat cu o sticlă în arbitrul 
Linemayr. care, de altfel, a con
dus excelent Dartida. în cealal-

Golul egalizator marcat de Gerd Miiller (in tricou de culoare 
închisă). Fază din meciul Real Madrid — Bayern Munchen.

AȘILOR■i

RACHETEI
în această săptămînă, Ilie 

Năstase își face reintrarea în 
competițiile din cadrul Circui
tului internațional W.C.T., în 
care a luat startul la începutul 
anului. El a cîștigat prima să 
partidă susținută în turn&ul de 
la Caracas (Venezuela), între- 
cîndu-1 în două seturi pe ame
ricanul Raz Reid : 6—3, 7—6. 
Un- alt favorit al concursului, 
mexicanul Raul Ramirez, l-a 
învins cu 6—4, 6—3 pe neoze
elandezul Onny Parun. Alte 
rezultate : Gottfreid — Andrew 
6—3, 6—4 ; Van Dillen — Fair
lie 6—4, 3—6, 6—3.

în al doilea turneu W.C.T., 
care se desfășoară la Sao Pau
lo (Brazilia), suedezul Bjorn 
Borg l-a învins cu 5—7, 6—4, 
6—3 pe australianul Allan 
Stone. într-o altă partidă, Ross 
Case a dispus cu 6—7, 6—0, 6—3 
de Tom Gorman.

★

Actualmente, în clasament 
conduce distanțat Arthur Ashe 
(S.U.A.) cu 670 puncte. Pe ur
mătoarele locuri : E. Dibbs 
(S.U.A.) 525 p, K. Ramirez
(Mexic) 495 p, C. Drysdale
(R.S.A.) 480 p, V. Amritraj
(India) 440 p, B. Lutz (S.U.A.)
435 p, T. Okker (Olanda) 415 p, 
B. Gottfried (S.U.A.) și S. 
Smith — 385 p, B. Borg (Sue
dia) 380 p. I. Năstase ocupă 
locul 21, cu 255 p. G. Vilas 
este al 14-lea (335 p), R. La
ver al 29-lea (195 p), iar J. 
Newcombe al 34-lea (150 p). 
Primii opt clasați, la încheie
rea circuitului, se califică pen
tru finala de la Dallas (4—9 
mai).

CICLIȘTI ROMÂNI LA „TURUL MEDITERANEAN 4
între 21 și 25 aprilie se des

fășoară în Turcia tradiționala 
întrecere ciclistă de fond pe e- 
tape „Turul Mediteranean". 
Competiția programează 5 eta
pe, însumind 533 km. în gene
ral, predomină traseele mun
toase, ceea ce conferă disputei 
un grad ridicat de dificultate. 
Au fost invitate reprezentative
le României, Belgiei, Bulgariei, 
R.A. Egipt, R.F. Germania, 
Franței, Irakului, Iranului, Po
loniei, Cehoslovaciei, U.R.S.S. 
și Iugoslaviei. Din țara gazdă 
vor participa, mai multe echipe. 
Startul se dă la Mersin, sosirea 
urmind să aibă loc la Antalia.

ECHIPELE CARE AU JUCAT ÎN DEPLASARE S-AU IMPUS
tă semifinală. St. Etienne nu a 
putut învinge declt la limită 
(1—0) pe lidera campionatului o- 
landez P.S.V. Eindhoven, dar a- 
ceasta. în ciuda înfringerii. poate 
obține calificarea pentru finala 
de la 12 mai.

In Cupa cupelor s-a înregistrat 
o surpriză de proporții S. C. An- 
derlecht a cîștigat în deplasare 
cu 3—0 meciul cu Safchsenring 
Zwickau (disputat la Karl Marx 
Stadt. care are un stadion cu o 
capacitate mai mare decît cel de 
la Zwickau), prin acțiuni pur
tate pe contraatac șl cu toate «ă 
portarul Croy a apărat excelent. 
Echipa din Bruxelles va fi a- 
proape fără îndoială finalista 
competiției. în meciul decisiv pe 
care îl va susține, pe teren pro
priu. la 5 mai. Cine-1 va fi â- 
tunci adversara ? Eintracht 
Frankfurt sau West Ham Uni
ted 7 In tur a cîștigat formația 
vest-germană cu 2—1. dar scorul 
pare prea mic pentru a-i asigu
ra calificarea, deoarece, la Lon
dra. englezii pot cîștiga la o di
ferență concludentă.

PE RINGURILE
• Zilele trecute a fost dat 

publicității clasamentul european 
pe 1875—1976 Întocmit de Comi
sia de box a Asociației interna
ționale a presei sportive (AIPS).

Boxerul cubanez Bienvenido La
zo (cat. semiușoară), pe care 
presa îl consideră cel mai bun 

pugilist al anului 1975 

în echipa României, pregătită 
de antrenorul Ion Ardeleanu, 
se vor afla, printre alții, Vasile 
Teodor și Mircea Ramașcanu.

AU CÎȘTIGAT
BELGRAD, 1 (Agcrpres). —

Competiția feminină de șah.pe 
echipe desfășurată în orașul 
iugoslav Vîrșeț s-a încheiat cu 
victoria . formației /Ungariei, 
care a totalizat 10'A puncte. în 
clasamentul final urmează e- 
chipele Bulgariei — 9 p, Ro
mâniei — 8 p, Iugoslaviei ' —

In fine. in Cupa U.E.F.A., 
F. C. Liverpool. învingătoare in 
deplasare la Barcelona (1—0). se 
poate și ea considera în finală. 
Partenera ei va fi probabil F. C.

---------------------- STENOGRAMA
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI. Real Madrid — Bayern 

Munchen 1—1 (1—1). Madrid. Stadionul „Bernabeu" — 120 000
spectatori. Au marcat : Roberto Martinez (min. 8 ) și Gerd 
Miiller (mln. 42). A arbitrat : Linemayr (Austria). REAL
MADRID : Miguel — Sol, Coma. Del Bosque, Benito, Rubinan, 
Amancio, Velasquez (Vitoria), Santillana, Netzer, Roberto Mar
tinez (Guerini). BAYERN MUNCHEN : Maier — Hansen, Horst
mann, Schwarzenbeck, Beckenbauer, Roth, Rummenigge, Diirn- 
berger, Gerd Muller, Hoeness, Kappelmann.

St. Etienne — P.S.V. Eindhoven 1—0 (1—0). St Etienne. Stadio
nul Municipal — 45 000 spectatori. A marcat : Larqu6 <min. 16) 
A arbitrat : Delcourt (Belgia). ST ETIENNE : Curkovici — 
Jansion, Piazza, Lopez, Farazon, Bathenay (Reppellini), Larque 
Synaeghel. Rocheteau, H. Revelli, V Revelli. P.S.V. EINDHOVEN: 
Van Beveren — Krijgh, Stevens, Van Kraay, Deijkers, Van der 
Kerkof, R. Van der Kerkof. Van der Kuylen, Poortviliet. Edstrom, 
Dalquist (Lubse).

CUPA CUPELOR. Eintracht Frankfurt — West Ham United 
2—1 (1—1). Frankfurt pe Main. „Waldstadion" — 55 000 spectatori. 
Au marcat : Paddon (min. 9) pentru oaspeți, respectiv Neuberger 
(min. 29) și Krauss (min. 47) pentru gazde. A arbitrat : Budniev 
(U.R.S.S.). EINTRACHT FRANKFURT : Kunter — Reykel, Neu
berger, Simons, Bekyerungen, Korbel, Krauss, Grabowski, 
Hblzenbein, Wenzel, Nickel. WEST HAM : Day — Coleman, T. 
Taylor, Lampert, McDougall, Bonds, Brooking, Paddon, Jennings, 
Robson, Holland.

Sachsenring Zwickau — S.C. Anderlecht 0—3 (0—2). Karl Marx 
Stadt. Stadionul Municipal — 45 000 spectatori. Au marcat : Van 
der Elst (min. 25 și 38) și Rensenbrinck (min. 68). A arbitrat 
Helles (Franța). SACHSENRING : Croy — Lippmann. H. 
Schymann, Stengler, H. Schykowscki, Schwemmer, Leusch, 
Dietsch, Blank, Brautigam, Braun. ANDERLECHT : Ruiter — 
Lomme, Van Binst, Broos, Thissen, Van der Elst, Haan. Coeck, 
Dockx, Ressel, Rensenbrinck.

CUPA U.E.F.A. Hamburger S.V. — F.C. Bruges 1—1 (0—0).»
Hamburg. „Volksparkstadion" — 50 000 spectatori. Au marcat : 
Van Gool pentru oaspeți (min. 48) și Reimann pentru gazde 
(min. 77). A arbitrat Palotai (Ungaria).

Bruges (care la Hamburg a reu
șit un prețios scor de egalitate), 
dacă nu cumva Hamburger S. V. 
va obține victoria în deplasare, 
așa cum a mai realizat-o. nu de 
mult, cu Stal Mielec.

INTERNATIONALE
în ierarhiile care iau în consi
derare doar primii 6 boxeri de 
pe continent, figurează la fiecare 
categorie si puglliști români : 
Simion Cuțov (locul 1). Gruescu 
(2), Zilberman, Simon (3). Năs- 
tac (4) etc.

® La recent încheiatul turneu 
de la Bangkok (14 țări partici
pante) cîștigătorii au fost, în or
dinea categoriilor Park chan 
Hee (Coreea de Sud) — pe care 
presa îl consideră favoritul o- 
limpic al cațegoriei semimuscă.' 
Rios (Mexic) Muwanga (Ugan
da), Byaruhanga (Uganda), 
Gajda (Polonia). Shik (Coreea de 
Sud), Supat (Tailanda), Al 
Bakuri (Iran) Sungchut (Coreea 
de Sud). Tafer (Franța) si Bogbo 
(Iran).

O în dublă întîlnire : Iugosla
via — Polonia 8—12 la Belgrad și 
12—8 la Șubotita. Printre rezul
tate : Rusevski b.p. Tomczyk.

• Echipa olimpică a Italiei, în 
turneu nordic : cu Danemarca 
10—8 șl 12—6, iar cu Suedia 14—4. 
Printre cei mai buni italieni : 
Mmchillo, Salvemini si Pira.

® înainte de a veni la Bucu
rești, la ..Centura de aur“, boxe
rii din Ghana vor participa, între 
7 și 11 aprilie, la turneul inter
național de la Szczecin (Polo
nia).

® Federația vest-germană a 
selecționat pentru turneul olim
pic de la Montreal pe Hans-Joa
chim Schiir (muscă), Ren<5 We
ller (pană), Ernst Muller (ușoa
ră), Reinhard Skricek (semimij- 
locie), Georg Steinherr (semigrea) 
si Peter Hussing (grea). Lista de
finitivă va fi stabilită după 
campionatele naționale de la 15 
mai.

® Lotul olimpic cubanez, care 
va participa la ,,Centura de aur“, 
va fi prezent în această primă
vară si la alte competiții în Lu- 
gosla'da, R. D. Germană si R. P. 
Mongolă. în afara listei anun
țate pentru București, mal figu
rează în lotul olimpic : campio
nul mondial Jeorge Hernandez, 
Bienvenido Lazo, Emilio Correa.

® O selecționată a orașului 
Katowice, aflată în turneu în 
Irlanda, a învins selecționate 
locale, la Limeric cu 18—2 si la 
Dublin cu 16—4. Printre rezul
tate : Larmour b.p. Blazynski.

SAHISTELE MAGHIARE
7 p și Poloniei 5V2 p.

în ultimul tur, echipa Româ
niei a terminat la egalitate cu 
formația Bulgariei : 2—2. Toate 
cele, patru .partide Lemaciko 

—Baumstark, Asenova — Mu- 
reșan, Borisova — Teodorescu 
și Sikova — Gogîlea s-au în
cheiat remiză.

ALTE MECIURI. La Toluca in 
returul preliminariilor turneului 
olimpic : Mexic — Guatemala 
4—1. Echipa Mexicului s-a cali
ficat pentru turneul final. • La

MECIURILOR----------------------

Graz. în preliminariile turneului 
U.E.F.A. (juniori) : Austria — 
Turcia 1—1 (0—0) ; la Martigny : 
Elveția — Portugalia 0—0 • în
meci amical la Lucerna : Sel. El
veției — Orebro (Suedia) 0—0 !
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