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ASTA SEARA, PE STADIONUL DIN ROOSENDAAL

iNTÎLNIREA DINTRE ECHIPELE OLIMPICE
DE FOTBAL

ALE OLANDEI Șl ROMÂNIEI
ROOSENDAAL, 5 (prin tele

fon). Imediat după sosirea în 
localitate, duminică seara, jucă
torii noștri au efectuat un prim 
antrenament pe stadionul De 
Luiten. Antrenamentul a durat

MULȚESCU
aproximativ 45 de minute și a 
avut un caracter de acomo
dare și de eliminare a stării de 
oboseală, datorată unei călătorii 
de peste 11 ore. La încheierea 
acestei ședințe de pregătire, ju
cătorii Dudu Georgescu și Du
mitru, care ridicau semne de

întrebare în privința stării lor 
de sănătate, au declarat că se 
simt bine. Totuși, un ultim 
control medical al acestora va 
fi făcut în ziua meciului, pri
lej cu care se va lua și o ho- 
târîre în privința utilizării lor.

Astăzi dimineață (n.r. ieri), de 
la ora 10, a fost programat un 
antrenament cu caracter tactic, 
în care accentul s-a pus pe di
namizarea acțiunilor ofensive, 
cu participarea cît mai activă 
a jucătorilor din linia a. doua 
la finalizarea atacurilor. Acea
sta și datorită faptului că. se 
știe foarte bine, jucătorii olan
dezi, în general înalți și adepți 
ai unui joc atletic, au cîștig de 
cauză în fazele în care balonul 
eite jucat pe sus, comparativ 
cu atacanții noștri din linia în- 
tîi, toți trei mici de statură. 
Ideea și tactica de joc vor fi 
axate, fără îndoială, pe poten
țarea jocului ofensiv, singurul 
care ne poate aduce o victorie, 

a ce ar contribui la crește- 
șanselor în perspectiva ca- 

■ării. De altfel, în tabăra 
jucătorilor noștri există o at
mosferă optimistă. Dinu, căpi
tanul echipei, afirma următoa
rele : „Sîntem cu toții încreză
tori și deciși să obținem vic-

Duminică dimineața, la Com
plexul de terenuri „Sălaj-Vi- 
cina“ din cartierul bucureștean 
Ferentari a avut loc o amplă 
acțiune — organizată de că
tre Consiliul pentru educație 
fizică și sport al sectorului 6, 
in colaborare cu Comitetul
U. T.C. al sectorului, Inspecto
ratul școlar, Consiliul pionie
rilor, Consiliul sindicatelor și 
Comitetul de Cruce Roșie — 
care a constituit o adevărată 
sărbătoare a sportului, a tine
reții, consacrată apropiatei 
niversări a partidului și a 
lei de 1 Mai. Peste 4 000 
tineri și tinere din școlile 
întreprinderile sectorului 
răspuns cu entuziasm invitației 
de a participa la această ac
țiune, sugestiv intitulată „Săr
bătoarea tinereții".

Programul a debutat prin- 
tr-o defilare pe străzile din ju
rul complexului. Coloana mul
ticoloră cuprindea sute de pur
tători ai cravatelor roșii cu tri
color, elevi în frumoasă ținută 
sportivă, tineri în uniformă al
bastră a formațiunilor de pre
gătire pentru apărarea patriei. 
Apoi, pe toate terenurile, au 
început întrecerile la fotbal, 
baschet, volei, handbal, karting, 
aeromodele.

Un moment deosebit l-au con
stituit finalele pe sector ale 
Crosului tineretului, cu care 
prilej au reținut atenția spe
cialiștilor evoluțiile sportivilor :
V. Găițeanu (Șc. gen. 115), 
T. Melinte (F.U.M.P.S.), Nico- 
leta Costache (Șc. gen. 143) și

Silvia Măinescu (Lie. „Gh. La- 
zăr“). In celelalte întreceri s-au 
evidențiat elevii școlilor gene
rale nr. 122, 128, 142, al Liceu
lui „Gh. Lazăr", tinprii din în- 
-trepripderile Electromagnetica, 

zTînăra Gardă. Tricodava, ca și 
reprezentanții Casei pionierilor 
din municipiul București. De 
un real succes s-au bucurat de
monstrațiile de lupte, haltere, 
scrimă, box susținute de elevii 
Școlii sportive Steaua.

întregul program a reținut, 
cum era și firesc, atenția unui 
numeros public, care a răsplă
tit cu generoase aplauze pe 
participant. De notat că mulți 
profesori de educație fizică, 
tehnicieni și activiști sportivi 
și-au adus contribuția la a- 
ceastă frumoasă reușită a spor
tului de masă din Capitală.

Viorel TONCEANU

Cupa in intimpinarea Congresului U. G. S. R.‘*

BOXERII FRUNTAȘI IN FORMA BUNA
...dar semne de întrebare
Calistrat Cuțov,

și Costică

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag. 2-3)

ț

ARADENH AȘTEAPTA
O MEDALIE OLIMPICA !

Remus
pentru
Cozma

Dafinoiu
duminică.

PE MARGINEA PLENAREI C.J.E.F.S. ARAD
mică a Teatrului din 

Plenara Consiliului ju
de sport. Peste 200 de

Sala 
Arad, 
dețean 
participant! Primul vicepreșe
dinte al C.J.E.F.S., Eugen Bu- 
dișan, termină de citit un ra
port larg, critic și autocritic. 
Printre primii înscriși, ia cu- 
vîntul elevul Ilca Mircea, cam
pion european la tir. Cum să 
nu fie emoționat ? Aradul, și 
nu numai arădenii, așteaptă de 
la el o medalie olimpică la 
Montreal. Președintele CJEFS, 
tov. Liviu Derban, secretar 
Comitetului județean Arad 
P.C.R., îl soarbe din ochi :

— Așa-i că ne vei da 
mare satisfacție ?

Mircea lasă capul în jos, 
gîndește, apoi, semeț, răspun-

al 
al

o

gîndește, 
de :

— La medalie vreau să a- 
jung ! Apoi, timid, cere ple
narei învoire să se retragă 
deoarece, peste o oră, urma să 
aibă teză.

Mircea Ilca este o mîndrie 
sportivă a orașului care a 
depășit reputația unor fotba
liști de altădată. Performanța 
lui a făcut să încline mult ba
lanța în favoarea Aradului a- 
tunci- cînd acest județ s-a cla
sat pe locul al treilea pe țară

în ierarhia performanței, după 
municipiul București și jude
țul Bacău. Asupra acestei acti
vități discutate în plenară ne 
,vom opri pe scurt. ~ 
arădeni au cucerit
1975 un număr de patru me
dalii la campionatele mondiale 
și europene, cinci titluri de 
campioni balcanici, 37 de tit
luri de campioni ai țării și au 
furnizat 86 de prezențe în dife
rite loturi reprezentative ale 
țării, dintre care nouă în lotul 
olimpic. Pe lingă Ilca mai sînt 
Roman Codreanu, medalie de 
bronz la mondialele de lupte 
greco-romane, Silvia Kaposz- 
tay, medalie de argint la eu
ropenele de tir, eleva Ibolya 
Slavic, atletă, campioană bal
canică de junioare, și alți ti
neri sportivi de performanță. 
Acestea sînt roadele unor preo
cupări mai temeinice decît în 
trecut, consecințe favorabile 
ale influenței documentelor de 
partid cu privire la dezvolta
rea educației fizice și sportu
lui în țara noastră, ale spriji-

Sportivii 
in anul

Srmbătă și 
cursul celor două gale dispu
tate la Galați, au evoluat ma
joritatea componenților lotului 
republican și olimpic care se 
pregătesc pentru participarea la 
turneul internațional al Româ
niei „Centura de aur“ ce va 
avea loc la București. în pe
rioada 19—25 aprilie. Meciurile, 
susținute în compania unor ad
versari bine pregătiți și ambi
țioși, au constituit un bun pri
lej de verificare a stadiului de 
pregătire a selecționabililor, o- 
ferindu-ne posibilitatea desprin
derii unor concluzii.

Cei mai mulți dintre fruntașii 
boxului 
într-o 
etapei 
Printre 
foarte 
stantin 
Mircea
Ion Cicu, Carol Hajnal și Ale
xandru Turei. în partida cu 
D. Burdihoi, adversar pericu
los datorită forței loviturilor 
sale, Grueseu a boxat atent, 
precis în toate acțiunile de con
traatac, probînd calități de ex
celent tehnician. Deși a evoluat 
la categoria ușoară (63,5 kg), 
S. Cuțov s-a prezentat la cîn- 
tar cu greutatea de 62,5 kg, do
vedind preocupare pentru re
venirea la categoria în care s-a 
consacrat : semiușoară (60 kg), 
în ring, campionul european a

Foto : Dragoș NEAGU
Alee Năstac (dreapta) în plină ofensivă in disputa cu Costică Chi-ț 
racu, pe care l-a învins la puncte. Foto : Dragoș NEAGU

nostru 
formă 
actuale 
cei 

bine se
Grueseu. Simion Cuțov, 
Simon, Gheorghe Vlatl,

CONFERINȚA UNESCO PE TEMA
EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI

PARIS, 5 (Agerpres). La 
Paris au început, astăzi, lucră- 

conferințe a 
câ temă „Rolul 
și al sportului 
tineretului". La 
va dura cinci 

reprezentanți a

rile primei 
UNESCO avînd 
educației fizice 
în pregătirea 
reuniune, care 
zile, participă

peste 20 de țări, printre care și 
o. delegație din România.

Unul din subiectele principale 
aflate în dezbatere este cel al 
echilibrării procesului educativ, 
in prezent orientat în prea 
mare măsură spre disciplinele 
intelectuale in defavoarea prac
ticării exercițiilor fizice.

s-au preientat 
corespunzătoare 

de pregătire, 
care au evoluat 

numără Con-

dovedit multă poftă de luptă, 
o foarte bună rezistentă speci
fică, multă precizie și efica
citate în acțiunile de atac și 
apărare. Simon s-a... antrenat 
cu I. Giurcă și V. Lehăduș, 
căutînd să-și perfecționeze blo
cajul, procedeu în care a a- 
juns la un apreciabil grad de 
măiestrie. Proba forței de lo
vire nu ne-a putut-o face decât 
în parte (in ultima repriză a 
meciului cu Lehăduș. cînd l-a 
scos din luptă), campionul nos
tru fiind obligat să-și mena
jeze adversarii. Așteptăm să 
vedem întreaga sa capacitate 
într-un eventual meci cu Teo- 
filo Stevenson. Cei doi tineri 
semimijlocii I. Cicu și C. Haj
nal s-au mișcat bine, dindu-<ne 
impresia că sînt capabili de în
semnate progrese. Totuși, Haj-

nai fiind prea scund pentru a- 
ceastă categorie, credem că ar 
fi castul să mediteze la o even
tuală coborire la categoria u- 
șoară, unde se pare că C. Cu
țov nu mai poate atinge cele 
mai bune performanțe din ca
riera sa. Deși mult solicitat de 
tînărul M. Vișan — element 
dotat și în plină ascensiune —• 
AI. Turei a boxat bine, pro- 
bînd aceeași remarcabilă capa
citate de luptă și o tehnică supe
rioară adversarului său. Gheor- 
ghe Vlad a fost unul dintre 
boxerii care s-au distins pe rin
gul dih Galați, dar el ane ne
șansa de a evolua la aceeași

■w Mihai TRANCĂ

(Continuare în pag. 2-3)

VOLEIBALIȘTI! DE LA DINAMO PENTRU A 5-a OARA CONSECUTIV CAMPIONI!

(Continuare in pag. 2-3)

Aurel NEAGU

Echipa masculină 
de volei a clubu
lui Dinamo Bucu
rești, campioană a 
țării in ediția 
1975—1976. De la 
stingă la dreapta, 
sus : Laurențiu Du- 
mănoiu, Mircea Tu- 
tovan, Corneliu O- 
ros, Gabriel Udiș- 
teanu, prof. Gheor
ghe Eremia 
trenorul 
Emilian 
Nicolae 
Gunther

. jos : Teofil
Marian 
Wiliam 
Traian 
și Ștefan Băroiu. 
Lipsește din foto
grafie Sorin Zolia. 
Citiți in pag. 2—3, 
comentariul asupra 
evoluției fruntașe
lor voleiului.

(an- 
echipei), 
Vrîncuț, 

Sărăcuțu, 
Enescu ; 

Chiș, 
Păușescu, 
Schreiber^ 
Marinescu



Ia Încheierea disputei In grupa i valorică în intimpinarea aniversării partidului și a zilei de 1 Mai A

PREGĂTIRE DEFICITARĂ A FRUNTAȘELOR VOLEIULUI NOSTRU ENTUZIASTE ÎNTRECERI
Keta victorie a dinamoviștilor, daiorată individualităților

două luni și o săp- 
de ia încăperea ediției 
a campionatelor Divi
de volei, echipele plu- 
fruntaș și-au încheiat

După 
tămînă 
actuale 
ziei A 
tonului 
activitatea la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute. Firește, așa cum 
scriam și la începutul competi
ției, perioada aceasta atit de 
scurtă afectată întrecerii frun
tașelor diviziei (cele din grupa 
a doua valorică mai au de sus
ținut șase etape) nu poate con
stitui în nici un caz un cadru 
prielnic și o garanție a crește
rii valorice a voleibaliștilor și 
voleibalistelor noastre. Dife
rența dintre perioada competi- 
țională oficială și cea de pauză, 
net favorabilă ultimei, a avut 
fi- are consecințe negative asu
pra pregătirii și comportării în 
întrecerile internaționale. Este 
fi motivul pentru care, după 
experiențe nereușite în ceea ce 
privește sistemul competițional, 
forul de specialitate a conside
rat necesar să se revină la o 
formulă utilizată cu cîțiva ani 
In urmă și care programează 
campionatele pe parcursul a a- 
proximativ șapte luni.

Ce a arătat totuși sistemul 
actual, cu toate viciile sale de 
fond T Un fapt foarte impor
tant, acela că divizionarele 
noastre A nu au pregătirea co
respunzătoare pentru a susține 
competiții sistem turneu, așa 
cum se desfășoară toate marile 
întreceri internaționale. S-a vă
zut clar că fruntașele voleiului 
nostru — Dinamo, Steaua. Ex
plorări Baia Mare, Politehnica 
Timișoara (masculin), Dinamo, 
Rapid, Penicilina Iași și 
I.E.F.S. (feminin) — evoluează

cu mari oscilații de la o zi la 
alta, pe parcursul unui turneu 
cu numai trei etape ! Acest lu
cru devine deosebit de elocvent 
dacă avem in vedere faptul că 
la ediția trecută a campiona
telor mondiale participantele 
au avut de susținut 11 meciuri 
in 15 zile ! Totodată, s-a re
confirmat situația că antreno
rii noștri nu reușesc să-și pre
gătească 
cît să le 
cendentă 
natului.
de asemenea, că ediția 
cest an, comparativ cu 
denta. a oferit jocuri la 
vel inferior, atit în ceea 
vește pregătirea fizică, 
mai ales, cea tehnico-tactică a 
jucătorilor și jucătoarelor celor 
opt formații, cu exceptarea par
țială a echipelor campioane.

Referi ndu-ne la întrecerea 
masculină, este de remarcat 
faptul că Dinamo București a 
dominat categoric disputa, ca 
urmare a valorii individuale 
mai ridicate a componenților lo
tului de care dispune antreno
rul Gh. Eremia. precum și a 
experienței superioare de con
curs a acestora. Jucători ca 
Wiliam Schreiber. Gabriel U- 
dișteanu. Corneliu Oros, Eau- 
rențiu Dumănnlu. Mircea Tu Se
van, Marian Păușescu (care s-a 
dovedit și cel mai constant ju
cător aî campionatului). în 
ciuda faptului că nu au dispus 
de o perioadă de refacere și de

în așa fel echipele în- 
asigure o evoluție as- 
pe parcursul campio- 

Trebuie să subliniem, 
din a- 
prece- 
un ni
ce pri
cit și.

pregătire adecvată după întoar
cerea lor de la acțiunile lotu
lui național, au tranșat fără di
ficultate în favoarea lor dis
puta Cu celelalte competitoare. 
De altfel, antrenorul dinamo- 
vist ne mărturisea că formația 
sa nu s-a prezentat, din aceste 
motive, la nivelul posibilități
lor, dar că succesul mai clar 
ca oricînd a fost facilitat și de 
replicile modeste oferite de par
tenerele de întrecere. într-ade- 
văr, în condițiile în care cam
pionii au fost handicapați prin 
uzura majorității jucătorilor lor 
de bază, componenți ai lotului 
reprezentativ, era de așteptat 
ca atit Steaua cît și Explorări 
Baia Mare să emită pretenții 
la disputarea de lă egal la egal 
a titlului. însă aceste două for
mații nu au profitat de situația 
creată și, neefectuînd o pregă
tire la nivelul cerințelor, s-au 
mulțumit să rămînă în expec
tativă. Creșterea lor valorică 
nu ■ numai că nu s-a produs, 
după cum era normal, ci s-a 
înregistrat un oarecare regres 
în comportarea de ansamblu 
(mai ales a băimărenilor). în 
ceea ce privește pe cea de a 
patra participantă la turneul 
fruntașelor. Politehnica Timi
șoara, este de notat perfor
manta meritorie de a fi intrat 
în rîndul 
tea avea 
deoarece, 
descu a 
chiar la începutul campionatului.

Aurelîon RPFRFANU 
Emanuel FANTANEANU

In aceste zile se desfășoară. în 
întreaga țară, ample și entuzias
te întreceri sportive, acțiuni tu
ristice și cultural-educative in; 
chinatc aniversării a 55 de ani 
de la crearea Partidului Comu
nist Român și sărbătoririi zilei 
de 1 Mai.

BOGAT CALENDAR COMPETIȚiONAL 
LA SUCEAVA

Consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport Suceava, în 
colaborare cu alți factori cu a- 
tribuțil, a alcătuit un bogat ca
lendar de 
celor două evenimente din viața 
poporului nostru. El cuprinde în
treceri de handbal, volei, 
tenis de masă 
fotbal și alte 
nea competiții 
în opt orașe 
din județ. Tot 
sării partidului 
1 Mai. vor fi organizate serbări 
cîmpenești la Vatra Dornei, 
Cîmpulung-Moldovenesc. I.unca 
Moldovei, Gura Humorului, Fălti
ceni, Complexul „Lunca Suce
vei" și în alte centre 'turistice.

competiții închinate

popice, 
și tenis de cîmp, 

discipline. Aseme- 
vor ii organizate 

și 90 de comune 
în cinstea anlver- 

și a zilei de

CAMPIONATUL DIVIZIEI A
a ll-a)

în grupa a doua valorică a cam
pionatului Diviziei A de volei au 
continuat întrecerile, disputîndu-se 
prima etapă a returului fazei a 
doua. Iată rezultatele :

FEMININ, seria I : Știința Ba
cău — Universitatea Timișoara 
t—1 (—13, 8, 12, 7), Olimpia — U- 
nlveirsita.'tea Craiova 1—3 (—2, 10, 
—11, —13) : seria a n-a : C.S.M. 
Bibiu — Farul Constanța 2—3 (5. 
—0. —5, 13, —10), Universitatea
Cluj-Napoca — C.S.U. Galați 0—3 
(—2, —9. —10).

MASCULIN, seria T : I.E.F.S. — 
Universitatea Craiova 2—3 (14, —10, 
10, —6, 
torul 
—13, 9, 
dtatea 
no, 9, — a/,
Tractorul Brașov 3—0 (9, 14, 11).

(CORESPONDENȚI : I. Ian cu, 
I. Ionescu, I. Pocol, T. Siriopol, 
L Stan).

—12). Delta Tulcea — Vii- 
Bacău 3—2 (8, —12,
12): seria a n-a : Unlver- 
Cluj-Napoca — Rapid 3—1 
—12. 9), C.S.U. Galați —

Azi ți mîine, în sala Horească
DINAMO (f) — SELECȚIONATA

STUDENȚEASCA a U.R.S.S.
Săptămîna aceasta, Selecționata 

feminină studențească a U.R.S.S. 
va întreprinde un turneu de pa
tru jocuri. 
In Capitală

Partidele 
programate 
(de la ora 
ora 16), 
Hee urmînd _  .________
plica formației campioane Dina
mo București.

urmînd să evolueze 
și la Brașov.
din București sînt 

în sala Floreasca, azi 
18) și mîine (de la 
voleibalistele sovie- 

să primească re

elitei, dar ea nu pu- 
pretenții mai mari, 

antrenorul Gh. Bo- 
întinerit mult lotul

POLO CAMPIONATUL orașu
lui București, la ju<niori 

mari : Dinamo I! — Șc. sp. 1 3—7 ; 
Școlarul — Șc. sp. 2 10—6 ; Progre
sul — Rapid 5—4 ; Lotul reprezentativ 
de juniori — Dinamo 4—2.

SI ACȚIUNI SPORTIVE
AMPLE ACȚIUNI IN JUDEȚUL BIHOR

In numeroase localități din ju
dețul Bihor au început dumini
că ample întreceri în cadrul 
competițiilor ce se organizează 
în cinstea aniversării partidului 
și a zilei de 1 Mai. La Beiuș, 
Salonta, Marghita, Orașul Dr. 
Petru Groza, municipiul Oradea 
și în alte localități s-a făcut de
butul în competiții de atletism, 
fotbal, lupte, tenis de masă, po
pice, șah și volei.

O interesantă acțiune va înce
pe în această săptămână la Su- 
placul de Barcău. Este vorba de 
organizarea. în cinstea celor 
două evenimente, a unui tur al 
Bihorului pe biciclete, efectuat- 
de. elevii școlii generale din 
această localitate.

COMPETIȚII OMAGIALE LA BRĂILA

Ca în marea majoritate a orașe
lor țării și la Brăila se dispută nu
meroase competiții în cinstea ce
lor două mari evenimente din viața 
poporului nostru — a 55-a ani
versare a partidului și a zilei de 
1 Mai. în întreprinderile din fru-. 
moșul port dunărean se organi
zează ample acțiuni sportive de 
masă. Iată două exemple conclu
dente : la marea uzină Progresul 
s-a organizat o competiție de 
fotbal la care participă 12 for
mații din tot atâtea secții ale 
uzinei. Meciurile se desfășoară 
sistem turneu, finala urmînd să 
se dispute în ziua de 1 Mai. 
Zilele trecute peste 400 de elevi 
și eleve de la liceul ,.Panait Is- 
trati“ și-au disputat întâietatea în 
întreceri de cros organizate pe 
categorii de vîrstă. (Tr. ENACHE- 
coresp.).
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ÎNCEP COMPETIȚIILE JUNIORILOR LA HOCHEI
începînd de astăzi, pe pati

noarele artificiale din București 
și Miercurea Ciuc, cei mai ti
neri hocheiști din țara noas
tră își dispută primele partide 
din cele mai importante com
petiții interne rezervate lor. 
Este vorba de turneul final al 
campionatului juniorilor mari 
(10 ani) la care iau parte for
mațiile Școlarul București, Șc. 
sp. Odorhei, S.C.M. Ciuc și 
Metalul Rădăuți, și care are loc

la București. Primele meciuri, 
azi la ora 16 : S.C.M. Ciuc — 
Șc. sp. Odorhei și la ora 18,30 : 
Școlarul — Metalul Rădăuți.

La Miercurea Ciuc au loc 
alte două competiții : campio
natul juniorilor mici (17 ani) 
și „Cupa Speranțelor", rezer
vată celor mai mici jucători 
(14—16 ani). Campionatele ju
niorilor se vor încheia la 13 
aprilie, iar „Cupa Speranțelor" 
la 12 aprilie.

VOLE! rezultate din divizia
B : feminin : Ma-ratex

Baia Mare — Corvirvul Deva 3—1, 
Mondiala Sotu Mare — Dacic Pitești 
3—1, G.I.G.C.L. Brașov — Ceahlăul 
P. Neamț 2—3, C.S.U. Tg. Mureș — 
Drapelul roșu Sibiu 1—3, Spartac
București — Penicilina II lași 3—2, 
Voința București — Flecara roșie Bucu
rești 3—0, Medicina București — Uni
rea București 0—3 (neprezentore), 
I.T.B. — C.P.B. 3—0, Confecției Vaslui 
— Universitatea București 0—3 ; mas
culin : C.S.M. Suceava — Farul Con
stanta 0—3, C.S.M. Baia Mare — 
Metalul Hunedoara 3—2, C.~. 
tești — SARO Tîrgoviște 3—1, 
Iul Ploiești — Medicina 
3—0, Constructorul Brâila ■ 
Roșie București 3—0, Ind. 
TurzH — Voința Alba lulia 
rina Constanta — Re Ionul 
1—3, Otelul Oraș dr. Petru 
Foresta Arad 3—1, Aurora 
Progresul 2—3.

„Cupa F. R. B.“ la bascb

VICTORIE ÎN ULTIMELE
POLITEHNICA - OLIMPIA

BOXERII FRUNTAȘI IN FORMA BUNĂ
(Urmare din pag. D

categorie cu campionul conti
nental Simion Cuțov...

într-o formă pe care o apre
ciem bună s-au prezentat Niță 
Kobu, Gheorghe Ciochină, Ga
briel Pometcu, Ion Lungu, Alee 
Năstac. Ultimul, serios solicitat 
de C. Chiracu (cunoscut pen
tru forța loviturilor), a luptat 
atent, s-a apărat destul de bine 
și a știut să-și pună în va
loare necruțătoarea-i directă de 
dreapta atunci când a fost mo
mentul.

Costică Dafinoiu ni s-a pă
rut într-un oarecare progres 
fată de ultimele sale evoluții, 
dar încă nu la valoarea care a 
determinat includerea sa în e- 
chipa reprezentativă, pentru 
C.M. de la Havana. Sub nive
lul altor evoluții s-au prezen
tat Damian Cimpoieșn, Vasile

Didea și Calistrat Cuțov. Pri
mul are scuza revenirii în ring 
după o operație, dar și... forma 
foarte bună a gălăteanului 
Sandu Tîrilă. Calistrat Cuțov a 
fost mai puțin clar în acțiuni 
decît altă dată, a recepționat 
multe lovituri evitabile, lăsîn- 
du-ne impresia că traversează 
o perioadă dificilă. Este ade
vărat că adversarul său. A- 
drian Guțu (B. C. Galați), ca 
și alți elevi- ai antrenorului 
Traian Ogrinjeanu, s-a prezen
tat în mare dispoziție de luntă, 
făcînd dovada unei bune pre
gătiri.

Ca și în alte rînduri, nu și-a

„CRITERIUL DE

PE MARGINEA PLENAREI E.J.E.E.S. ARAD
(Urmare din pag. 1)

«ului tot mai susținut acordat 
de organele locale de partid 
ți de stat, ale conlucrării din
tre organizațiile din județ cu 
atribuții în sport. Iată de ce, 
In cuvîntui său, președintele 
G.N.E.F.S., general lt. Marin 
Dragnea, aprecia asemenea re
zultate în fața plenarei, men- 
ționînd că județul Arad dis
pune de mari posibilități în 
domeniul sportiv și va putea 
obține în viitor, sub conduce
rea Comitetului județean de 
partid, rezultate și mai bune. 
„Va trebui, a spus vorbitorul, 
să vă îndreptați atenția spre ra
murile de sport cu tradiție din 
județ, pentru ca acestea să fie 
ți mai mult practicate de că
tre tinerii arădeni". Președinte
le C.N.E.F.S. a arătat importan
ta depistării și selecționării ce
lor mai bune elemente pentru 
sporturile prioritare din județ, 
necesitatea sporirii volumului și 
intensității antrenamentelor care 
sînt încă sub nivelul interna
tional in domeniul sportului de 
performanță, importanța ordinei 
și disciplinei, a dezvoltării pre
gătirii politice și cultural edu
cative a tuturor sportivilor.

Bazele sportive ale orașului 
sint și ele în creștere. Este încă 
nevoie de spatii de sport, chiar 
pentru fotbalul de performantă 
care a regresat în ultimul timp. 
In același timp, este necesar ca 
bazele sportive actuale să fie 
folosite intens. De asemenea, 
în timp oe construcția sălii poli
valente cu 2 000 de locuri înce
pe să se înalte, iar proiectele 
pentru bazin de înot acoperit 
și patinoar artificial sînt gata, 
este bine să se folosească toate 
mijloacele care pot fi transfor
mate in spații de sport, așa 
cum se procedează la Școala 
sportivă „Gloria", care ființea
ză în locul unui 
graf abandonat. Dacă s-a găsit 
un profesor de sport inimos 
și cu idei, cum este directorul 
școlii, C. Călinescu, ajutoarele 
n-au întîrziat și în curînd vom 
auzi de roadele acestei unități 
sportive care palpită de pasiu
ne pentru sport.

Dar, întreg Aradul, suferind în 
parte pentru că echipa de fotbal 
U.T.A. nu mai este aceeași e- 
chipă de-acum câțiva ani și nu 
mai produce fotbaliștii mari de 
odinioară, este sensibil la marea 
performanță sportivă și așteap
tă acum mari satisfacții și de 
la alte sporturi.

Din dimineața zilei de ieri, 
fruntașii șl fruntașele tenisului 
nostru participă la prima între
cere în aer liber pe terenurile 
bucureștene : „Criteriul de primă
vară". După o susținută activi
tate „indoor", el au acum pri
lejul să-și testeze forța de joc 
pe zgură. Examen deosebit de 
Important, în special pentru se
niori. la absolvirea acestuia ur- 
mînd fie anunțată echipa

mic cinemato-

O dimineață splendidă de pri
măvară, asistență deosebită, de 
circa 3 000 de spectatori, alergări 
spectaculoase — pe măsura calită
ții programului — precum și nu
meroase ameliorări de recorduri 
înscrise de diverși concurenți, a- 
cestea pot fi considerate jaloanele 
principale ale reuniunii de dumi
nică, apreciată că a repurtat un 
succes meritat. Din mijlocul re
zultatelor înregistrate se desprinde 
saltul valoric marcat de Santiago, 
Dldinel, Ola, Hermafon și Ramera. 
Primul se găsește la al doilea 
succes consecutiv și se pare că, 
perseverînd pe linia evoluției con
stante, va juca un rol de seamă 
printre șefii generației sale. Pe 
primul parcurs de fond din aceas
tă stagiune. Vîltava a recoltat un 
succes demn de luat în seamă, 
deoarece, pe de o parte, permite 
să se tragă anumite concluzii asu
pra veleităților pe care fiica lui 
Seceriș le poate emite în derbyul 
din acest an și, pe de altă parte, 
asupra rolului pe care ea îl va 
juca, alături de Sirius și Joben, în 
cadrul trio-ului redutabil pe care

Mare — 
C.S.U. Pi- 

Fetio- 
Timtșoaro 

— Grivița 
sîrmei C. 
2—3, Ma- 

Scvineștl 
Grozo — 

Bocau —

justificat prezența în lotul olim
pic semimusca Remus Cozma. 
El a fost dominat de un ad
versar în virsta de 30 de ani, 
Petre Ganea (B. C.
care l-a învins și înainte de 
deplasarea la C.M, de 
vana (!). Nu înțelegem 
nentizarea selecției sale 
cu atît mai mult cu 
finalele de anul trecut. 
Învins categoric și de Alexan
dru Turei...

în încheiere, vrem să subli
niem arbitrajele corecte asigu
rate la aceste întreceri de 
I. Ștefan, D. Pelrișor, G. Dan- 
ciu, FI. Piroiu și I. Țuică.

Galati),

ia Ha- 
perma- 
în lot, 
cît. la 
a fost

PRIMĂVARĂ" AL
României pentru „Cupa Davis*.

Sînt înscriși. în total, 260 de 
concurenți (188 băieți și 72 fete) 
din Capitală și provincie. La 
simplu masculin — unde lipsesc 
doar I. Năstase, I. Țiriac și T. 
Ovici — lista capilor de serii 
este următoarea : 1. D. Hărădău, 
2. V. Sotiriu, 3. Tr. Marcu, 4. 
V. Marcu, 5. S. Mureșan. 6, M. 
Tăbăraș, 7. M. Rusu, 8. C. Pc- 
povici. La simplu feminin : 1.

VILTAVÂ PROMITE...
Mircea Ștefănescu îl posedă ou 
caii de patru ani.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I — Santiago (D. TOduță) 29,6 Mig
dal, simplu 6, ordinea 57 ; Cursa 
H — Didinel (D. Toduță) 32,9, Col
nic, simplu 2, event -44, ordinea 
31 ; Cursa m — Ola (M. Ștefănes
cu) 34,3, Maia, Galen, simplu 3,
event 14, ordinea 54, ordinea tri
plă 1069 ; Cursa IV
(N. Ion) 32,1, Blanc,
event 
tor 52 
Dinu) 
piu 5, 
triplă ___ , ___
(FI. Pașcă) 29,1, Hidrant, simplu 4, 
event 21, ordinea 89, triplu cîști- 
gător 56 ; Cursa Vii — Vîltava 
(M. Ștefănescu) 28,7, Sonor, Jug, 
simplu 2, event 16, ordinea 18, or
dinea triplă 52 ; Cursa VIII — Ra
mera (N. Simion) 33,1, Kera. sim
plu 3, event 11, ordinea 11. Pariul 
austriac ridicat la suma de lei 
40 300, a fost câștigat de opt combi
nații cu șase cai, revenindu-i fie
căruia cîte 2 518 lei. Report 20 156 
lei.

- Reactor 
_ _ ___  _____ _ simplu 2, 
10. ordinea 6, triplu cîștigă- 
; Cursa V — Hermafon (Tr. 
31,1, Sipica, Dințura, șim- 
event 7. ordinea 84, ordinea 
208 ; Cursa VI — Balerin

Niddy DUMITRESCU

„Cupa federației*4 la baschet fe
minin a continuat cu partidele e- 
tapei a 8-a. Iată rezultatele și u~ 
nele amănunte :

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 67—66 (33— 
28). Joc de mare ambiție, cu final 
dramatic : la 66—65 pentru Olim
pia și cu numai câteva secunde 
înaintea fluierului final, Mariiena 
Poștaxu (cea mai bun£ de pe te
ren) a înscris coșul victorios pen
tru formația Politehnica. (G. Ros
ner — coresp.).

I.E.F.S. — RAPID 63—55 (32—23). 
Soiperioare în acțiunile de finali
zare. studentele au câștigat un 
meci la a cărui spectaculozitate au

CLASAMENTUL DIVIZIEI A 
LA BASCHET MASCULIN

După jocurile etapei a 21-a, cla
samentul campionatului republican 
de baschet masculin se prezintă 
astfel :

L STEAUA 42 40 2 3884-2729 82
2. Dinamo 42 40 2 4140-2722 82
3. „U“ Cj-Niap. 42 27 15 3296-3029 69
4. Farul 42 22 20 3444-3455 64
5. Rapid 42 211 21 2887-2975 63
6. I.E.F.S. 42 20 22 3126-3355 62
7. Univ. Tim. 42 20 22 2906-3001 62
8. I.C.E.D. 42 19 23 3124-3344 61
9. „Poli“ Iași 42 18 24 3155-3368 60

10. C.S.U. Bv. 42 l,r 27 3197-3579 57
11. A.S.A. 42 5 37 2725-3556 47
12. Polit. Buc. 42 5 37 2800-3571 47

TENISMANILOR
Mar 5 ana Simion eseu. 2. Simona 
Nunweiller, 3. Judith Gohn, 4. 
Lucia Romanov. Absentează Vir
ginia Ruzici și Florența Mihai, 
aflate încă în competiții dincolo 
de hotare.

Iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate în calificările probei 
de simplu seniori : P. Bozdog 
(Steaua) — D. Niță (Construcții) 
6—3, 6—2 ; C. Năstase (Jiul Pe
troșani) — Gh. Copăceanu (Elec
trica Timișoara) 6—2. 6—1 ; D. 
Mocanu (Jiul Petr.) — C. Riș
te» (Steaua) 6—4, 7—6 ; L. Vîr- 
golici (Progresul) — L. Soare 
(Construcții) 6—2, 6—1 ; FI. Ma
nea (Jiul Petr.) — R. Dumitrescu 
(T.C.B.) 6—1, 6—6 ; O. Zuss (E- 
lectrica Tim.) — N. Mita (Pro
gresul) 6—1. 1—6, 6—0.

întrecerile continuă zilnic pe 
terenurile Progresul (seniori), 
Școala sportivă nr. 3 (juniori 
mari) și T.C.B. (juniori mici).

Rd. V.

contribuit am 
Jkacek — core 

universit] 
PROGRESUL 1 
(40—23). Gazdl 
sive și mai 1 
lo-r remarcând 
și Gizela Cznl 
resp. județeal

C.S.U. Tg. I 
BUCUREȘTI I 
tidă de slab I 
rată cu ratări 
mai bun. (C. I 

întâlnirile I 
Ploiești și U] 
poca — C.S.li 
nate. |
3. POLITEIll
2. Univ. Timl
3. I.E.F.S. I
4. „U“Cj-NaJ
5. Olimpia |
6. C.S.U. Gal
7. SănătateaI
8. Rapid i
9. Crișul I

10. Progresul!
11. Voința I
ia. C.S.U. Tg|

„CUPA
Ieri după 

excelent, 8 
zentanți a J 
startul, del 
Șos. Bucura 
a 11-a a il 
ții „Cupa I 
etapă răpit 
b<j rulat q 
menajamenl 
GrygianiecJ 
niak. ți aiăl 
di Miksik I 
ta aceasta I 
etapei pe I 
s-a menajai 
tulul noștri 
Valentin, a 
Întrecerii. 1 
pusă din J 
marcați mal 
plutonul ml 
decît dupăl 
vana ciclisl 
toarsă, sprl 
notat o aci 
N. Savu, al 
prins de pl 
mult temp] 
nea acestui

Abia cu I 
sire in ■ 
Wozniak, 1 
gianiec întl

LOTO — PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 31 MARTIE 1976: 
Extragerea I ; Categoria 1 : 1 va
riantă 100% = AUTOTURISM DA
CIA 1300 și 2 variante 10% a T.000 
lei ; cat. 2 : 1,50 a 38.780 lei ; cat. 
3 : 16,65 a 3.494 lei ; cat. 4 : 92,25 a 
631 lei ; cat. 5 : 87,55 a 664 lei ; cat. 
6 : 4.275,80 a 40 lei. REPORT CA
TEGORIA 1 : 358.733 lei. Extrage
rea a H-a : cat. A : 2 variante 10% 
-= AUTOTURISM DACIA 1300 ; 
cat. B : 12,90 a 4.761 lei ; cat. C : 
50,60 a 1.214 lei ; cat. D : 2.167,75 a 
60 lei ; cat. E : 136,10 a 200 lei ; 
cat. F : 2.824,65 a 40 lei. REPORT 
CATEGORIA A ; 330.424 lei. Câști

gătorii celoa 
CIA 1300“ s 
din BUCUR 
AUREL GIO 
jud. HUNED 
COPI din J 
la categoria 
obținut o d 
la alte cateJ

LA 11 Al
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și cu 3 nl

Câștiguri I 
200 lei. |
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București.

ALE OLANDEI
(Vrmare din pag. 1)

din secția de tir

la Focșani, este
A.S.E.. este că-

183 cm înălțime

ÎN PRIM-PLANUL ÎNTRECERILOR

NICOLAE ROTARU

Locul V la Tokio, în 1964 ; 
locul IV în Mexic, în 1968 ; 
locul III la Miinchen. în 
1972... Iată o serie de rezul
tate constante obținute la trei 
olimpiade consecutive, demnă 
de invidia multor trăgători 
cu renume. Aceasta este, 
succint, marea realizare a lui 
Nicolae Rotaru, de-a lungul 
celor 20 de ani de tir. Primul

său antrenor : 
Primul club : 
rești. Actualul
Paladescu ; auruaiuz c>uu , 
I.E.F.S. București. Benefici
ind de acest lung stagiu e- 
lecțuat pe standurile poligoa
nelor de tir din Întreaga lu
me. asistentul universitar la 
catedra de educație fizică a 
Institutului politehnic din 
București (s-a născut în Bucu
rești, la 1« iulie 1935) posedă 
o vastă experiență de con
curs. Vinerea trecută, la Tu
nari, cu prilejul „Cupei pri
măverii", Nicolae Rotaru a 
tras doar 5 din cele 15 focuri 
de reglaj permise de regula
ment. Fapt rar întîlnit. Dar 
sportivul cu părul prematur 
înălbit a știut să renunțe la 
o precauție in plus. Ne măr
turisea după 
care realizase ___________
absolută a celor 600 de punc
te la armă liberă 60 f,c. pro
ba sa favorită, că simțise de 
la primele focuri „valul" ace
la capabil să-1 ducă spre ma
rele rezultat.

INTILNIREA DINTRE ECHIPELE OLIMPICE
SI ROMÂNIEI

ACTUALITĂȚI

București să le 
în confruntarea

Realizatorul punctajului ab
solut la pistol viteză — 600 din 
tot atîtea posibile — obținut 
sîmbătă și duminică la po
ligonul Dinamo din Capitală 
este un trăgător din tînăra 
generație. Corneliu Ton se 
poate mînclri că ; 
această performantă 
(superioară recordului 
dial oficial al probei — 
în sistem de concurs de două 
zile — rnanșa I sîmbătă — 
300 p și secunda duminică, cu 
același punctaj. 30o de puncte 
într-una din manșe au mai 
obținut. în diferite întreceri, 
mulți concurenți, dar au ca
potat în cealaltă... 
s-a învins pe sine, 
în final și cele mai 
așteptări.

Ion Corneliu s-a 
ca un autentic talent în urmă 
cu 5—6 ani, cînd, încă junior, 
a cîștigat titlul de campion al 
țării - 
său, 
văzut 
mare 
șelat. _ „ ________ _
Ion domină proba de pistol 
viteză. In anul 1975 a cîști- 

Cupa țărilor latine și

Greciei", a devenit vice-cam- 
pion al Europei cu 595 p și 
co-realizator al recordului 
mondial pe care 1-a obținut 
echipa României, campioană 
a Europei.

Corneliu Ion b-r născut la 
27 iunie 1951 
absolvent al 
sătorit, are 
Fi 71 kg.

Face parte
• clubului Steaua.

De azi, Ia București
CUPA ROMÂNIEI- LA PATINAJ
Ultima competiție a actua

lului sezon de patinaj artistic, 
dotată cu trofeul „Cupa Româ
niei", va începe astăzi (ora 8) 
pe patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală. în prima 
zi figurează exercițiile impuse 
și programul scurt pentru ju-

raia doar T. Vasile (România), 
Andronache (Metalul Plopeni), 
Birnbaum (Cehoslovacia), Cîr- 
stea (Steaua) și Hobo (Ungaria) 
îl vor putea susține. Cei opt 
cicliști, acționînd ca o singură 
echipă, se detașează încet-încet, 
cu tot efortul plutonului de a 
le strica acțiunea. La sprint, 
bine lansat, și prinzînd un cu
loar bun, cîștigă Walenty Gry- 
gianiec care, pe cei 94 de km 
parcurși, este înregistrat cu 
2hl0:09 (medie orară 43,300 km). 
Ciclistul polonez este urmat de 
2. Birnbaum (Cehoslovacia), 3. 
Andronache (Metalul Plopeni), 
4. Wozniak (Polonia), 5. T. Va
sile (România). 6. Hobo (Unga
ria), 7. Cîrstea (Steaua), 8. An- 
kudowicz (Polonia). Grosul plu
tonului sosește la 2hll : 03, iar 
sprintul este cîștigat de Krec- 
zynski (Polonia) urmat de Si- 
mion (Dinamo), Klasa (Ceho
slovacia), Miksik (Cehoslovacia), 
L Valentin (România) etc.

Marți are loc etapa a 111-a : 
contratimp individual, pe auto
strada București-Pitești (pleca
rea ora 15), de la km 15. Miercuri 
de la ora 14, etapa a IV-e, pe 
șos. București—Alexandria.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU
■ ■■■■■■■■■

ARTISTIC
nîorî, iar mîine 
intra in concurs 
gurile obligatorii.

(ora 10) vor 
seniorii cu fi-

I
I

(oria**. La fel de optimist este 
și mijlocașul Boloni, care, la 
rindul său, ne-a declarat : „Voi 
juca în acest meci cu o mare 
ambiție și nu-mi doresc nimic 
mai mult dccjt ca ocaziile pe 
care le-am ratat in meciul cu 
Franța de la 
materializăm 
ev Olanda**.

In ceea ce privește formația 
noastră, ar mai fi de adăugat 
faptul că lordănescu a contrac
tat o ușoară răceală, dar el va 
juca sigur. în schimb, recupe
rarea lui Zamfir nu va putea 
fi posibilă pînă la ora meciu
lui și, ca atare, acesta nu va fi 
utilizat.

Cîteva amănunte despre ad
versarii echipei noastre. Secre
tarul federației de fotbal ama
tor a Olandei, C. Mala, subli
nia că olimpicii olandezi sînt 
ferm deciși să facă o partidă 
foarte bună, în fața publicu
lui din Roosendaal, orașul an
trenorului echipei naționale, 
G. K notei, și pentru prima da
tă gazdă a unei intîlniri ofi
ciale interțări.

La meciul de marți seară 
și-au anunțat participarea și an
trenorul echipei olimpice a 
Franței, Gaby Robert, și vice-

președintele federației france
ze de specialitate, Henri Patrrel.

Reamintim că partida se va 
desfășura pe stadionul De Lui- 
ten în nocturnă, cu începere de 
la ora 21 (ora București) și va 
fi condusă de o brigadă de ar
bitri luxemburghezi, avîndu-1 
la centru pe Norbert Roller. Ea 
va fi transmisă în întregime Ia 
radio, pe programul 1.

Echipa olandeză are următoa
rea probabilă componență : De 
Nivs — Karstens, Bakhuis, Bu- 
vens, Hokke — Van Gerder, 
Peter. Drent — Meîer, Nijssen, 
Van der Horst. Rezerve : Van 
der Linden, Cordwener, Tent, 
Mulder, Graaf.

Echipa noastră va alinia pro
babil. , ir*-le : N. Rădueanu — 
Cheran. G. Sandu, Dînu, An- 
ghelînî — Multescu, Boloni. lor- 
dăneseu — Crișan, M. Răduca- 
nu, Hajnal. Rezerve sînt. : lorgu- 
lescu, Sameș, Dumitru și D. 
Georgescu.

Aici, la Roosendaal. vremea 
este excelentă pentru fotbal.

înaintea disputării p4artidei de 
astăzi, clasamentul 
prezintă astfel :

grupei se

MECIURI
Sîmbătă s-a disputat Ja O- 

radea un meci amical interna
țional, în. care echipa locala 
F. C. Bihor a primit replica 
formației suedeze Sparvagens 
Stockholm. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 3—0 (2—0). 
Golurile au fost înscrise de 
Agud (min. 20), Ghergheli (min. 
42) și M. Marian (min. 83).

Anterior, formația suedeză a 
dispus de Voința Oradea cu 
scorul de 2—] (1—1). (Ilie 
GHIȘA, coresp. județean).

★
Miercuri, 7 aprilie, pe sta

dionul din str. Dr. Staicovici, 
va avea loc partida internațio
nala amicală de juniori Pro-

1. Franța
2. România
3. Olanda

4
2
2

3
1
0

0 1
0 1
0 2

11—5
1—4
4—7

6
2
0

AMICALE
greșul București — Spartak 
Pleven. Jocul începe la ora 16.

★
Miercuri după-amiaza, pe sta

dionul din Buzău, foimația lo
cală Gloria, din Divizia B. va 
întîlni pe liderul primei divi
zii, Steaua București. Partida 
va începe la ora 16.

★
Astăzi, cu începere de la ora 

16, va avea loc, pe terenul A- 
gronomia, partida internațio
nală de fotbal dintre formația 
studențească A.S.E. (din cam
pionatul de Onoare a) munici
piului București) și echipa sue
deză A.l.K. Ekkero.

• DUMINICA SPORTIVA 
la drobeta TR. SEVERIN, 
în cadrul manifestărilor prile
juite de apropiatul Congres al 
U.G.S.R., Ia Drobeta Tr. Se
verin a fost organizata o a- 
tractivă „duminică sportivă. Sta
dionul „1 Mai" din localitate a . 
găzduit, în prezența a peste . 
5 000 de spectatori, trei partide 
de fotbal. Au jucat, mai întîi. 
Selecționatele de juniori ale 
orașelor Orșova și Drobeta Tr- 
Severin. Scor final : 4—1 în fa
voarea primei echipe. în conti
nuare s-au întîlnit . formațiile 
de „old-boys" din Drobeta Tr. 
Severin și Strehaia. Scor : , 
1—2. Au marcat Matei ți Vul- 
pașin pentru cei din Strehaia, 
Jimboreanu pentru severineni. -

Cu viu interes a fost așteptat 
al treilea meci, cel dintre di
vizionara A F.CîM. Reșița șî 
o Selecționată a județului Me- . 
hedinți, în care au evoluat, 
printre alții, Pîrvu, Căprioru, ' 
Bojin, Constantin, Ologeanu, . 
alături de comnonenți ai divi
zionarei C MEVA. Victoria a 
revenit reșițenilor cu 2—0. prin ■ 
golurile marcate de Gahel (min. 
40) și .Taeotă (min. 87). (Gh. 
MANAFU, coresp.).

• COMISIA DE COMPETI
ȚII A FEDERAȚIEI RO
MANE DE FOTBAL face cu
noscut cluburilor și asociațiilor 
că vinerea și sîmbătă nu se o- 
perează transferări sau legiti
mări de jucători'.

• DUP A ETAPA A XXn-A 
lidera seriei a lîl-a a Diviziei 
B, echipa F. C. Corvinul Hune-’ 
doara, are la activ 33 de puncte 
și nu 35, cum a apărut, dintr-o 
greșeală de corectură. în numă
rul de ieri al ziarului nostru.

• F. C. OLIMPIA, PRO
GRAM INTENS DE PREGĂ
TIRE. în perioada întreruperii 
campionatului, divizionara A 
F. C. Olimpia Satu Mare se 
pregătește intens în vederea a— 
bondării etapelor de care se 
leagă speranțele evitării retro
gradării. Joi, 8 aprilie, sătmă
renii se deplasează la Baia 
Mare pentru un joc cu Mine
rul, iar duminică la Oradea» 
unde va întîlni pe F. C. Bihor- 
Jucătorul Kaiser și-a reluat 
pregătirile. în timp ce alții au 
devenit indisponibili. Este vorba 
de Knoblau (recidivarea unui 
mai vechi traumatism), Roroia. 
(ruptură de . ligamente) si V- 
Mureșan (entorsă de gleznă» 
pentru care i s-a aplicat o fașă • 
ghipsată).

REZULTATELE ETAPEI A XlX-a
SERIA j SERIA o IV-a SERIA c Vll-a

DIVIZIEI C
SERIA o X-o

Metalul Rădăuții — Minerul Gura 
Humorului 1—2 (1—1), Cristalul Do- 
rohoi — A.S.A. Cîmpulung Moldove
nesc 0—1 (0—1), Avîntul Frasin —
Fo-resta Fălticeni 0—0, Victoria Roman
— Laminorul Roman nu s-a disputat. 
Progresul Fălticeni — IMetaiurgistul 
lași 0—0, Spicul Țigana?» — Danu
biana Roman 0—0, Constructorul lași
— Constructorul Botoșani 1—C (1—0), 
Foresta Mo’idovița — Dcrnc Vatra 
DorneJ 1—1 (1—0).

P® primele locuri m clasament, dupâ 
•tapa ci XIX-o : 1. MINERUL GURA 
HUMORULUI 27/ p (32—14), 2. A.S.A. 
Cîmpulung Mold. 26 p (37—20), 
Laminorul “ 
18 jocuri. 
(23-15)... 
gonașî 14 
lași 10 p

Electrica Constanța ■ — Portul Con
stanta 2—2 (0—0), Ancora Galați — 
Chimici Brăila 0—0, Autobuzul
— Minerul Macin 1—0 (0—0), 
tul Babadag — Unirea-Știinta 
Nord 2—0 (0—0), Progresul
— Viitorul Brăila 0—1 (0—0),
Medgidia — Dunărea Cernavodă 1—1 
(1—1), Dunărea Tulcea — 
Murfatîar 1—0 (1—0), Voința
stanța — Marina Mangalia 
(0-1).

Făurei 
Grani- 
Eforie 
Brăila 
I.M.U.

Gloria 
Con- 
0—1

CON-

r .. .. 3.
Roman 22 p (32—16) din 
4. Foresta Fălticeni 22 p 
pe ultimele : 15. Spicul Ți- 
p (17—30), 16. Metalurgistul 
(19—30).

Pe primele locurâ : L PORTUL 
STANȚA 311 p (43—13), 2. Progresul 
Brăilei 24 p (22—11), 3. Viitorul Brâ
ila 24 p (26—-20)... pe ultimele : 15. 
Marina Mangalia 11 p (25—31), 16. 
Granitul Babadag 10 p (14—45).

SERIA o V-c

SERIA a H-a

Huși Petrolul MolneștlHușcnci . . r____ . .
0—1 (0—1), Relonul Săvinetșli — Oituz 
Tg. Ocna 3—0 (3—0). Ora na Tg.
Neamț — Lelea Bacău 1—1 (0—0), 
Energia Gh. Ghecrghîu-De] — Bra
dul Rczncv 2—1 (0—1), Tractorul Vă
leni — Petrolistul Dărmănești 5—3 
(3—2), Minerul Comănești — Textila 
Buhuși 3—1 (1—0), Locomotiva Adjucl 
— Cimentul Bîca2 3—0 (0—0), Rul
mentul Bîrlcd — Constructorul Va
slui 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PETROLUL 
MOiNEȘTI 33 p (53—«), 2. Relonul
Săvînești 31 p (55—12), 3. Lelea Ba
cău 30 p (71—18), 4. Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 30 p (39—-23)... pe ul
timele : 14. Cimentul Bicaz 10 p 
28), 15. Petrolistul Dărmănești 
(26—55), 16. Tractorul Văleni
(24—61).

Tehnometaî București — T. M. Bucu- 
, reții 1—1 (1—0), Rapid Fetești — Azo

tul Slobozia 2—0 (0—0), J.O.R. Bucu
rești — Automatica București 3—1
Cl—1), l.C.S.l.M. București — Avîntul 
Urzlcenî 1—0 (0—0), Flacăra roșie
București — Unirea Tricolor București 
0—0, Șoimii TAROM București — Si
rena București 1—0 (0—0), IPRECA 
Călărași —Triumf București 1—0 (1—0), 
Olimpia Giurgiu — Electronica Bucu
rești 2—0 (1—0).

SERIA a lll-a

Petrolistul Boldești I.R.A.

(16-
P
P

1C
9

Cim- 
plna 3—0 (1—0), Poiana Cimpina — 
Caroîmanul Bușteni 1—0 (1—0), Avîn
tul Mîneciu — Petrolul Teleajen Plo- 
iești 2—1 (0—0), Olimpia Rm. Sărat
— Cârpo ți Sinaia 3—0 (1—0), Lucea
fărul Focșani — Chimia Buzău 2—2 
(1—0), Foresta Gugești — Carpațl 
Nehoiu 1—0 (0—0), Chimia Morășești
— Victoria Horești 4—0 (2—0), Chi
mia Brazi — Petrolul Berea 3—1 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA RM. 
SĂRAT 27 p (37—21), 2. Poiana Cim
pina 26 p (36—14), 3. I.R.A. Cimpina 
25 p (28—14)... pe ultimele : 15. Chi
mia Buzău 11 p (20—34), 16. Carpațl 
Nehoiu 10 p (14—38).

Pe primele locuri : 1. TEHNOMETAL 
BUCUREȘTI 28 p (32—16). 2. Unirea 
Tricolor București 26 p (27—13), 3. 
Azotul Slobozia 23 p (25—20),.. pe 
ultimele : 15. Electronica București
13 (13—24), 16. Olimpia Giurgi-u 12 p 
(19—31).

SERIA o Vl-a

ROVA Roșiori de Vede — FlacSra- 
automecanica Moreni 2—1 (0—0), Ce
tatea Tr. Măgurele — Electrica Titu 
0—1 (0—0), Constructorul Pitești —
Vagonul Caracal 2—1 (1—0), Chimia 
Găești — Progresul Corabia 1—0 
(0—0), Petrolul Tîrgoviște — Recolta 
Stoîcănești 5—1 (3—0), Viitorul Scor- 
nicești — F.O.B. Balș 4—0 (1—0), Ci
mentul Fieni — Otelul Tîrgoviște 1—3 
(0—2), Voința Caracal — Vulturii Cîm- 
pulung Muscel 0—3 (Voința s-a retras 
din campionat).

Pe primele locuri : 1. ROVA RO
ȘIORI 32 p(37—11), 2. Flacăra Moreni 
50 p (36—12), 3. Vulturii Cîmpulung 
26 p (37—13)... pe ultimele : 15. Ci
mentul Fieni 12 p (12—34),MtJ. Voința 
Caracal 4 p (6—49).

Mfoerul Lupeni — Minerul Rovlnorî 
8—1 (2—0), Chimistul Rm. Vîlceci — 
Dunărea Calafat .0—0, Lotrul Brezoi 
— Dierno Orșova 0—0. A. S. Victoria 
Craiovei”— C.F.R. Craiova 3—0 (0—0), 
Cimentul-Victoric Tg. Jiu — Progresul 
Băilești 2—0 (2—0), Metalurgistul 
Sadu — Metalul Drcbeta Tr. Severin 
3—0 (1—0), Constructorul Craiova — 
Unirea Drăgășanl 1—0 (0—0), Unirea 
Drobeta Tr. Severin — MEVA Dro
beta Tr. Severin 1—2 (0—1).

primele locuirii : 1. MINERUL LU- 
26 p (33—2. Cimentul Tg. Jiu

Pe
PENII
24 p (24—Î5), 3". Metalurgistul Scriu
24 p (16—17)... pe ultimele : 15. 
C.F.R. Craiova 13 p (16—32), 16. Uni
rea Drobeta Tr. Severin 12 p (25—41).

Unirea Dej — Minerul Cavnîc >^1—O 
(0—0), Cimentul Turda — Construcții 
montaj Cluj-Nopoca 2—2 (0—1)w 
CUPROM Baia Mare — Minerul Bâiuț
4— 0 (1—0), Minerul Baia Sprie — 
Minerul Bă ița 3—1 (2—1). Tehnofrig 
Cluj-Napoca — Progresul Năsăud
5— 2 (2—0), Mhnerul Rodnc — Bradul 
Vișeu 1—0 (1—0), Dermato Cluj-Na- 
pocci — Foresta Bistrița 2—1 (1—0)„ 
Minerul Borșa — C.l.L. Gherla 1—® 
(1-0).

Pe primele lacuri : 1. MINERUL CAV- 
NIC 27 p (42—19), 2. CUPROM Bala 
Mare 24 p (37—22), 3. Unirea De] 23 p 
(35—17), 4. Foresta Bistrița 23 pi 
(34—22)... pe ultimele : 15. Construe- 
tii-montai Cluj-Napoca 14 p (26—34)» 
16. Progresul Năsăud 9 p (16—55).

SERIA o Vîl'-e
SERIA a XI-o

Aurul Brad — Minerul 
(1—0), Minerul Ghelar — 
șlța 4—2 (3—2), Unirea 
Mare — Metalul Oțelul Roșu 
(0—0), Ceramica Jîmbolic — 
Caransebeș 2—0 (2—0), Vulturii tex
tila Lugoj — Electromotor Timișoara 
1—0 (0—0), Constructorul Timișoara 
— Metalul Bocșa 3—1 (0—0), Știința 
Petroșani — C.F.R. Simeria 0—1 (0—1).

Anina 2—0 
Gloria Re- 
Sînnîcolcu 

2—0 
C.F.R.

Pe primele locuri : 1. AURUL BRAD 
27 p (33—9), 2. Vulturii Lugoj 25 p 
(22‘—5), 3. Minerul Anina 23 p (33— 
16)... pe ultimele : 14. Metalul Oțelul 
Roșu Up (21—30), 15. Știința Petro
șani 13 p (16—19).

Chimica Tîrnăvenî — Avîntul Reghin 
2—0 (1—0), Constructorul Alba Juliet
— Textila Sebeș 2—0 (0—0), Metalul 
Copșa Mică — Unirea Alba lulia 3—0 
(1—0), U.P.A. Sibiu — Textila Ci«nâ- 
die 1—0 (0—0), Lacul Ursu Sovato»
— Metalul Aîud 1—2 (0—0), Vitrome-
tan Mediaș — inter Sibiu 0—1 (0—1),’ 
Soda Ocna Mureș — I.M.I.X. Agnita 
4—0 (2—0) — s-a jucat la Teîuș,
Metalul Sighișoara — C.l.L. Blaj 3—Q 
(2—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMICA TIR-. 
NĂVENI 31 p (44—7), 2. Metalul Aiud 
29 p (49—15), 3. Inter Sibiu 27 p 
(35—12)... pe ultimele : 15. Lacul
Ursu Sovata 8 p (12—57), H6. Vitro-> 
metan Mediaș 7 p (10—31).

SERIA a Xll-o
SERIA a IX-a

Dinamo M.I.U. Oradea — Armătura 
Zalău 1—1 (1—0), Gloria Arad —
Gloria Șimleu Silvaniei 5—1 (2—0),
Strungul Arad — Minerul Bihor 3—1 
(1—1), Bihoreana Marghita — Con
structorul Arad 3—0 (1—0), Minerul 
Șuncuiuș — Recolta Salonta 0—1 
(0—0), Constructorul Satu Mare — 
Oașul Negrești 1—1 (1—0), Rapid
Jibou — Voința Oradea 2—0 (1—0), 
Voința Cărei — Someșul Satu Mare 
0—0.

Pe primele locuri : î. ARMATURA 
ZALĂU 31 p (44—12), 2. Strungul Arad 
29 p (43—17), 3. Bihoreana Marghita 
24 p (46—27), 4. Voința Oradea 24 p 
(37—23), 5. Recolta Salonta 24 p 
(24—22)... pe ultimele : 15. Minerul 
Șuncuiuș 10 p (17—36), 16. Construc
torul Satu Mare 7 p (19—54).

Minerul Baraolt — Oltul Sf. Ghcor-- 
ghe 2—1 (1—0), Metalul Tg. Secuiesc 
— Progresul Odorheiu Secuiesc 0—0, 
Viitorul Gheorghieni — Utilajul Făgă
raș 3—0 (1—0), Precizia Săcele —■■ 
A. S. Miercurea Ciuc 1—0 (1—0),’ 
Unirea Sf. Gheorghe — C.S.U. Brasov 
2—1 (2—0), Torpedo Zărnești — Chi
mia Or. Victoria 1—1 (1—1), Ccrpat» 
Brașov — I.C.I.M. Victoria 0—0, Mine
rul Bălan — Forestierul Tg. Secuiesc 
0—0.

Pe primele locuri : 1. OLTUL SF. 
GHEORGHE 28 p (35—14), 2. Proqre- 
sul Odorhei 24 p (40—17), 3. C.S.U.' 
Brașov 24 p (28—19)... pe ultimele r 
15. Minerul Bălan 13 p (17—35), 16.’ 
Metalul Tg. Secuiesc 12 p (16—38).’

★

Rezultatele ne-au fost transmise d®- 
către corespondenții noștri voluntari' 
dîn localitățile respective.



Pregătiri avansate pentru J. 0. de la Montreal

BOXERUL FLORIAN GHIȚĂ
CÎSTIGĂTOR LA TURNEUL „HONVED

BUDAPESTA, 5 (Agerpres). 
■— La Budapesta s-a încheiat 
turneul internațional de box or
ganizat de clubul „Honved“. Un 
frumos succes a repurtat pugi- 
listul român Florian Ghiță, 
care a cîștigat categoria u- 
șoară. Ghiță l-a învins în fi
nală la puncte (3—2) pe maghia
rul Jozsef Nagy. O bună im
presie au lăsat pugiliștii cuba
nezi Ramos (semimuscă) și 
Lazo (semiușoară). care au cîș
tigat întîlnirile cu boxerii so
vietici Kluiev și respectiv Sev- 
cenko. Iată ceilalți învingători : 
Orban (Ungaria) — muscă ; Ja- 
kab (Ungaria) — cocoș ; Badari 
(Ungaria) — pană ; Backfeld

(R. D. Germană) — semimijlo- 
cie ; Martinez (Cuba) — mijlo
cie mică ; Gorodilov (U.R.S.S.) 
— mijlocie ; Jende (R. D. Ger
mană) — semigrea și Fanghănel 
(R. D. Germană) — grea..

PESTE 11.000 DE SPORTIVI ÎN SATUL OLIMPIC!
Mai sînt încă peste 3 luni 

pînă la Jocurile Olimpice de 
vară de la Montreal și presa 
mondială a și început să pre
zinte candidaturile posibile pen
tru ediția din... 1984 (știut fiind 
că în 1980 Olimpiada va avea 
loc Ia Moscova). Orașul Tehe
ran a șixuepus o candidatură 
oficială la sediul C.I.O. de la

fășoară într-o „cadență impre
sionantă", cu un avans de 2—3 
săptămîni față de plan. în Sa
tul olimpic, de pildă, acum rit
mul construcțiilor a ajuns la 80 
de apartamente pe săptămînă, 
La bazinul olimpic au și fost e- 
fectuate probele de etanșeitate, 
în incinta Stadionului olimpic 
a început amenajarea peluzelor

FLORETISTUL PETRU KUKI, 
LOCUL 3 LA BUDAPESTA 

în concursul internațional de 
floretă disputat la Budapesta 
reprezentantul țării noastre, 
Petru Kuki, a realizat o per
formanță meritorie clasîndu-se 
pe locul III, obținînd în turneul 
final trei victorii. Iată clasa
mentul probei : 1. Flamment
(Franța) 4 v, 2. Pietruszka 
(Franța) 3 v, 3. Kuki (Româ
nia) 3 v, 4. Koziejowski (Po
lonia) 2 v, 5. Komatitch (Un
garia) 2 v, 6. Dabrowski (Po
lonia) 1 v.

RUGBYȘTII FRANCEZI - 
CAMPIONI Al EUROPEI

POLOIȘTII VOR EVOLUA 
LA AMERSEOORT Șl SOFIA

Echipa națională de polo va 
participa în această săptămînă 
(de vineri pînă duminică) la 
turneul internațional de la 
Amersfoort (Olanda) alături de 
primele reprezentative ale Un
gariei, Iugoslaviei, Cubei, Spa
niei și Olandei. Din lotul care 
se va deplasa fac parte, prin
tre alții. Florin Slavei, Cornel 
Kusu, Viorel Rus, Adrian Nas- 
tasiu, Liviu Răducanu, Iiie Sla
vei și Adrian Schervan.

• între 7 și 11 aprilie se va 
desfășura la Sofia tradiționalul 
turneu internațional de polo re
zervat echipelor de juniori. 
Și-au anunțat participarea for
mațiile U.R.S.S., Ungariei, 
României, Poloniei, Greciei, 
Cehoslovaciei și Bulgariei 
(două echipe). Antrenorii I. 
Capșa și Alex. Szabo vor de
plasa în capitala Bulgariei ur
mătoarea echipă : M. Tudor, 
Gh. Popescu, Ș. Popescu, I. L6- 
rinez, D. Nicolau, Fi. Tăureci, 
V. Boga, C. Chivăran, Ilie 
Gheorghc, C. Gyarfas, E. Gor
dan, L. Szucs și Gh. Covaci.

Stadiul lucrărilor de construcție a Stadionului olimpic la data de 
15 martie 1976

Lausanne. Se vorbește însă tot 
mai insistent despre intenții si
milare din. partea orașelor 
Glasgow și Riad (Arabia Sau- 
dită).

Pînă atunci însă să revenim 
la grijile cotidiene ale organi
zatorilor canadieni. Apropierea 
datei inaugurării pare să fi dat 
un nou impuls lucrărilor pe 
șantierul olimpic, lucrări pe 
care cotidianul local „The Ga
zette" le apreciază că se des-

de iarbă șl a pistei de atle
tism. în tribune, din cele 
70 000 de locuri prevăzute doar 
50 000 vor fi permanente, res
tul gradenelor căpătând un ca
racter provizoriu. Velodromul 
olimpic — deși în întirziere cu 
19 luni față de plan — este 
acum gata, iar „cicliștii pot 
veni !“, după cum scria ziarul 
„Montreal Matin". în tribunele 
velodromului pot lua loc 7 250 
de spectatori (5 700 șezînd).

Pista, dintr-un lemn de soi no
bil african, are 285,714 m, iar 
în incinta ei se vor disputa și 
meciuri de judo !

între 16 și 18 aprilie, cu pri
lejul sărbătorilor de primăvară, 
cetățenii din Montreal vor avea 
pentru prima oară accesul li
ber pentru vizitarea șantierului 
olimpic. Măsura face parte din 
planul de captare a interesu
lui localnicilor. Se menționează, 
de altfel, că ultimul sondaj pu
blic arată o creștere a cu
riozității și acordului canadie
nilor : de la 54 la sută cetă
țeni favorabili Jocurilor anul 
trecut, la 68 la sută anul a- 
cesta.

Ultimele calcule ale Comite
tului de organizare — ținând 
seama de fluctuațiile impuse 
de participarea (încă nedecisă) 
la întrecerile pe echipe — a- 
rată că în Satul olimpic vor 
locui 11 128 sportivi și însoți
tori ! Oricit de exacte ar fi 
aceste calcule, totalul nu va 
putea fi cunoscut decît după 12 
iulie, cind se încheie înscrie
rile nominale. Peptru moment, 
organizatorii se străduiesc să 
selecționeze 500 de tineri pen
tru ștafeta care va purta fla
căra olimpică de la Ottawa 
(unde ajhnge prin sistem laser 
de la Atena) pînă la Montreal 
și Kingston (portul care va găz
dui probele de yachting), cale 
de 400 km. ,

Jucînd duminică la Varșovia, 
în cadrul campionatului european 
de rugby, selecționata Franței a 
întrecut echipa Poloniei cu sco
rul de 34—18 (6—6). (Precizăm
că în acest meci francezii au 
prezentat garnitura lor secundă). 
Cîștigînd toate partidele din ac
tuala ediție a competiției, for
mația Franței a devenit cam
pioană continentală.
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3
3
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1
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0
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2. Italia
3. România
4. Olanda
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DE HALTERE LUPTA
• Campionul mondial, absent la

BERLIN. 5 (prin telefon). 
Competiția continentală de hal
tere, care se dispută în capitala 
R. D. Germane, continuă să se 
afle în atenția iubitorilor atle
ticii grele. Astfel, în ziua a 
doua a C-E. numeroși specta
tori au urmărit întrecerile 
concurenților de la categoria 
cocoș (56 kg), la care s-au ali
niat 15 sportivi. Prima surpriză 
a fost absența marelui favorit, 
bulgarul A. Kirov, campion

ECHILIBRATA LA CATEGORIA COCOȘ

După „Cupa primăverii" la tir

DOUĂ PERFORMANȚE CARE ANGAJEAZĂ
Subliniam în cronicile între

cerilor de tir ale „Cupei pri
măverii" caracterul excepțional 
al celor două performanțe în
registrate : 600 p atît la pistol 
viteză (Corneliu Ion), cit și la 
armă liberă 60 f.c. (Nicolae Ro
taru). Aveam în vedere valoa
rea în sine a cifrelor realizate 
la Tunari și la Dinamo. Au fost 
astfel stabilite două recorduri 
naționale care, prin valoarea 
lor absolută, nu vor fi decît, 
cel mult, egalate. Sînt două re
corduri ce documentează marile 
resurse ale tirului românesc. 
Cele 600 p ale lui. Corneliu Ion 
confirmă, o dată în plus, școala 
pistolarilor noștri, locul lor 
fruntaș, deținut împreună cu 
sportivii polonezi și cei sovie
tici, în ierarhia mondială a a- 
cestei probe. Pe de altă parte, 
dacă pină nu de mult tirul 
românesc s-a afirmat pe plan 
internațional mai cu seamă prin 
iprobele de pistol, iată, Nicolae 
Rotaru sugerează valoarea cres- 
cîndă a pușcașilor, porniți în 
„urmărirea" bunelor rezultate, 
în special olimpice, ale pisto
larilor. Toate acestea sînt efec
tele unei munci susținute a 
sportivilor și antrenorilor lor, 
la cluburi și la loturi, muncă 
ce trebuie continuată cu cea 
mai mare atenție. Se poate a- 
firma că pistolarii și pușcașii 
se află pe un drum bun.

Se impun însă, cîteva nuan
țări. Obținerea celor două re
zultate demonstrează că tehnica 
de tragere este aproape per
fectă. în acest caz eforturile 
din lunile care au mai rămas 
oină la J.O. trebuie îndreptate, 
în principal, spre obținerea u- 
nor parametri psihologici op
timi de concurs. Avem în ve
dere realizarea unor rezultate 
cit mai ridicate nu atît în con
cursuri interne cit în marile 
competiții — cea olimpică in

teresează îndeosebi acum — 
unde tensiunea psihică influen-' 
țează negativ marea perfor
manță. Efortul nervos de auto- 
depășire și stăpînire de sine 
devine mult sporit. Pentru a 
atinge acest scop, calea cea 
mai adecvată o constituie în- 
tilnirile țintașilor noștri cu ad
versari puternici, în reuniuni 
puternice. Și. se pare că între
cerea de la Belgrad, care va 
avea loc la sfirșitul acestei 
săptămîni, corespunde dezide
ratului : vor concura aici. în 
condiții apropiate poligonului 
din Montreal, trăgători valoroși 
din România, Cehoslovacia, 
R.D.G., R.F.G., Iugoslavia. Un
garia șa.

Așadar, cel puțin doi trăgă
tori, Corneliu Ion și Nicolae 
Rotaru au ajuns în formă ma
ximă. Rămine problema păs
trării lor în aceasta condiție. 
Nu este o problemă minoră. Ca 
de altfel și aceea a găsirii tu
turor căilor pentru ca toți, sau 
majoritatea componenților și 
candidaților la loturile olim
pice, să se apropie de perioada 
de vîrf a formei exact în preaj
ma Jocurilor Olimpice.

Radu TIMOFTE

ALTE REZULTATE ALE 
„CUPEI PRIMĂVERII" : Trap :
1. A. MARINESCU (Steaua) 
181/200, 2. D. Ispașiu 179/200, 
3. M. Ispașiu (Steaua) 175/200 ; 
pistol liber, juniori : 1. V. O- 
LARU (Letea Bacău) 361 p,
2. Gh. Macovei (Dinamo) 355
p ; pușcă standard 60 f.c., se
nioare : 1. NICULINA IOSIF
(I.E.F.S.) 593 p, 2. Georgiana 
Oprișan (Unirea Focșani) 592 p,
3. Mariana Tomescu (I.E.F.S.) 
588 p : juniori : 1. S. TÂTARU 
(I.E.F.S.) 587 p : junioare : 1. 
TATIANA ILOVTCI (Stăruința 
Brașov) 593 p.

start • C. Chiru pe locul 13

mondial, care n-a putut slăbi 
în timp util și nu s-a mai pre
zentat nici la cîntarul oficial. 
Cu toate astea, lupta pentru 
titlu a fost interesantă și deo
sebit de echilibrată și n-au 
lipsit nici surprizele, de pildă, 
ascensiunea neașteptată a po
lonezului Skorupa, cehoslovacu
lui Prohl și maghiarului Ste- 
fanovics. Concursul a început 
la 90 kg — la stilul smuls. 
Tinărul nostru reprezentant 
Constantin Chiru a intrat al pa
trulea la 95 kg, greutate pe care 
a ridicat-o dar. în continuare, 
a ratat de două ori la 100 kg, 
ocupînd poziția a „U“-a la a- 
cest stil. Lupta pentru primele 
locuri a fost pasionantă și în
cheiată cu o surpriză. Favoritul 
întrecerii, bulgarul Nurikian a 
ocupat locul II. CLASAMEN
TUL LA SMULS : 1. K. Prohl 
(Cehoslovacia) 112,5 kg, 2. N, 
Nurikian (Bulgaria) 110 kg, 3. 
I. Stefanovics (Ungaria) 107,5 kg.

La „aruncat". Chiru a intrat 
primul în concurs, a ridicat 115 
kg și apoi 120, dar nu a reușit

să fixeze în poziție regulamen
tară bara încărcată cu 125 kg 
și astfel el a ocupat locul pen
ultim, 14, la acest stil și s-a 
clasat al 13-lea în clasamen
tul general. Firește, rezultatul 
lui n.u este mulțumitor. Cu 
toate că are doar 19 ani. ne aș
teptam ca el să obțină o per
formantă mai bună (cel mai 
bun rezultat al său în țară 
fiind de 220 kg). Credem totuși 
că selecționarea lui Vasile 
Lucaci (C.S.M. Cluj-Napoca) 
care deține recordul de ju
niori al tării (227,5 kg) în lo
cul lui Chiru ar fi fost mai 
judicioasă. CLASAMENTUL LA 
STILUL ARUNCAT : 1. N. Nu- 
rikian 145 kg, 2. L. Skorupa 
(Polonia) 145 kg, 3. I. Stefa- 
novics 142,5 kg.

CLASAMENTUL GENERAL 
AL CATEGORIEI COCOS : 1- 
N. Nurikian 255 kg. 2. L. Sko
rupa 252,5 kg. 3. K. Prohl 250 
kg, 4. I. Stefanovics 250 kg. 
5. T. Demboiczyk (Polonia) 235 
kg, 6. L. Kovacs (Cehoslova
cia) 235 kg... 13. C. Chiru
(România) 215 kg.

Ion OCHSENFELD

NĂSTASE ÎNVINS DE RAMIREZ...
Cea de-a 21-a ediție a compe

tiției internaționale de tenis pen
tru „Cupa Altamira", desfășura
tă la Caracas (Venezuela), s-a 
încheiat cu o prețioasă victorie a 
tenismanului mexican Raul Ra
mirez. El l-a învins în finală — 
cu G—3, 6—1 — pe Ilie Năstase, 
după ce scosese din luptă, așa 
cum s-a mai anunțat, pe alți 
doi protagoniști al Circuitului 
W.C.T.. americanii Arthur Ashe 
și Dick Stockton. Apoi, R. Ra
mirez a împărțit cu B. Gottfried 
și victoria în finala de dublu, el 
dispunînd cu 7—5. 6—4 de cuplul 
Năstase — Borowiak.

In turneul paralel de la Sao 
Paulo, finala a fost cîștigată de

suedezul Bjom Borg, învingător 
cu 7—G, 6—2 asupra argentinia
nului Guillermo Vilas.

în urma acestor rezultate, cla
samentul W.C.T. a suferit mo
dificări importante. A. Ashe, cu 
755 puncte, este urmat acum de 
R. Ramirez 620 p. E. Dibbs 525 p, 
B. Borg 505 p. C. Drysdale 480 p, 
B. Gottfried 450 p, V. Amritraj 
și G. Vilaș — 440 p, B. Lutz 
435 p, S. Smith 385 p. Ilie Năs
tase este clasat al 13-lea, cu 
360 p.

Următorul turneu, la care este 
așteptat să la startul și Iile 
Năstase, se desfășoară In aceas
tă săptămînă la Houston (Texas).

PE SCURT
BASCHET • In ziua a doua 

a competiției internaționale fe
minine de la Cracovia : Franța— 
Canada 65—44 (35—24) ; Polonia
A — România 86—75 (43—26); Un
garia — Polonia B 70—57 (33—29).

CICLISM • A 60-a ediție a 
Turului FI andrei a revenit bel
gianului W. Planckaert — 261 km 
în 6hl0.

HOCHEI A Meciuri de pregă
tire pentru prima grupă a C.M. 
(Katowice, 8—25 aprilie) : la Mos
cova, U.RjS.S. — Aripile So
vietelor 3—5 (2—2, 0—1, 1—2);
la Fiissen, R.F.G. — Skoda Plsen
2— 4 (1—2, 0—2, 1—0). a Campio
natul Cehoslovaciei a fost cîști
gat de Sonp Kl?dno, cu 46 p.

LUPTE a în cadrul concursu
lui de lupte libere de la Buda
pesta, românii P. Cearnău (cat. 
52 kg) și P. Brîndușan (cat. 57 
kg) s-au clasat pe locul 2. în
vingători, în ordinea categori
ilor : S. Kornilaev (U.R.S.S.), 
H. Kal (Ungaria). K. Bruckert 
(R.D.G.), L. Aichelman (R.D.G.),
T. Sokaev (U.R.S.S.), P. Vig 
(Ungaria), I. Kovăcs (Ungaria), 
Z. Alașkanov (U.R.S.S.), J. Zieg
ler (R.D.G.), J. Balla (Ungaria).

NATAȚIE • Rezultate obținute 
de înotătorii americani în con
cursul de la Long Beach (Cali
fornia) : 100 m spate — J. Na
ber 56,99 ; 200 m liber — J. Mont
gomery 1:51,41. La feminin: 
100 m spate — Linda Jezek 
1:04,45 ; 200 m liber — Shirley 
Babashoff 2:02,54 ; 400 m mixt— 
Cheryl Gibson 4:57,20. a în tur
neul de polo de la Hanovra : 
R.F.G. — Iugoslavia 6—5 ; Gre
cia — Cuba 5—5 ; U.R.S.S. — An
glia 11—1. Conduc echipele
U. R.S.S. și R.F.G. cu cite 6 p.

ȘAH • In turneul de la Vin- 
kovici, după 6 runde, conduce 
L. Polugaevski 5 p, urmat de 
Kovacevlci și Kurajița — 4f/2 p. 
a La Uljma, după 13 runde : 
Vadâsz 9Vî p. Bukici 9 p, Knie- 
zevici 8 p (1).

TENIS a La Keauhou — Kona 
(Hawaii), în meci pentru ,,Tro
feul Avis", K. Rose wall l-a în
vins pe J. Alexander cu 3—6, 
7—5. 7—6, 7—6. a Finală la Bar
celona : Bertolucci — Kuki 6—1,
3— 6, 6—1, 7—5. a La Towson
(Maryland), în finale : Gerulai- 
tis — Stewart 6—3, 6—4 ; Stewart. 
McNair — Țiriac, Drysdale 3—6, 
6—3. 6—4.

VOLEI a ȚSKA Sofia a cu
cerit ,,Cupa cupelor" (m). cîști
gînd turneul final, disputat la 
Bratislava, cu un total de 6 p, 
înaintea echipelor Ruda Hvezda 
Bratislava 5 p. Klippan Torino 
4 p și Bouwlust Orawi (Olan
da) 3 p.

BULGARIA (etapa 21) : Levski 
Spartak Sofia — Dunav Ruse 5—0; 
T.S.K.A. Septemvrisko Zname — 
Spartak Varna 3—1 ; Pirin Blago- 
evgrad — Slavia Sofia 0—0 ; Loko
motiv Plovdiv — Akademik Sofia 
1—1 ; Botev Vrata — Trakia Plov
div 0—0 ; Cerno More Varna — 
Beroe Stara Zagora 2—0. Clasa
ment : 1. Levski Spartak 31 p ; 2. 
T.S.K.A. Sofia 29 p ; 3. Akademik 
24 p.

OLANDA (etapa 26) : NEC Nij
megen — Twente Enschede 0—0 ; 
Feyenoord Rotterdam — Ajax Am
sterdam 4—1 ; P.S.V. Eindhoven — 
NAC Breda 4—0 ; F. C. Utrecht — 
Excelsior 2—1 ; M.V.V. Maastricht 
— Eindhoven 1—1. Clasament : 1. 
P.S.V. 41 p ; 2. Feyenoord 40 p.

UNGARIA (etapa 20) : Uj pești 
Dozsa — Videoton 2—2 ; Vasas — 
Csepel 3—0 ; Ferencvâros — Sal- 
gotarjan 2—2 ; Szombathely — Ka- 
posvâr 2—0 : M.T.K. — Zalaegers- 
zeg 4—0 ; Tatabânya — Bekescsaba

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
3— 0 ; Honv6d — DiosgySr 4—1. 
Clasament : 1. Ferencvâros 33 p ; 
2. Videoton — 29 p.

GRECIA (etapa 23) : Aris — Pa- 
nahiaki 3—0, Panathinaikos
— Olympiakos Pireu 0—0 ; Ethni- 
kos — A.E.K. 3—4 ; Atromi- 
tos — Heraklis 2—0 ; Kastoria
— P.A.O.K. 2—2 ; Yannina — 
Panseraikos 5—1 ; Apollon — Pei- 
rikos 3—0. Clasament : 1. A.E.K. 
39 p ; 2. P.A.O.K. 35 p.

SPANIA (etapa 29) : Sevilla — 
Oviedo 4—0 ; Santander — Hercu
les 4—1 ; Atletioo Madrid — Betis
4— 0 ; Granada — Las Palmas 1—0; 
F. C. Barcelona — Real Sociedad 
2—0 ; Elche — Real Madrid 1—1 ; 
Gijon — Zaragoza 2—2. Clasament: 
1. Real Madrid 42 p : 2. Atletico 
Madrid 39 p ; 3. F. C. Barcelona 
37 p.

IUGOSLAVIA (etapa 23) : Steaua

Roșie Belgrad — Borac Banja 
Luka 2—îl ; Partizan Belgrad — 
Vardar Skoplie 1—0 ; Radnicki Niș 
— Celik Zenica 1—0 ; Rijeka — 
Hajduk Split 1—2 ; Buducnost — 
O.F.K, Belgrad 2—1 ; Dynamo Za
greb — Sloboda Țuzla 3—1 ; Velez 
Mostar — Vojvodina 2—2 ; Zelez- 
niciar — Radnicki Kraguevac 3—0. 
Clasament ; 1. Steaua Roșie Bel
grad 35 p ; 2. Partizan Belgrad 34 
p ; 3. Hajduk Split 31 p.

■Ar
în preliminariile Turneului pre- 

olimpic : Guatemala — Mexic 3—2 
(2—1) ; Echipa Mexicului este ca
lificată .

în preliminariile Turneului UEFA 
(juniori) : R. F. Germania — Sue
dia 0—0 ; în primul meci : 1—1, 
astfel că echipa R.F.G. s-a califi
cat pentru turneul final.
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