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La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
miercuri a sosit in Capitală, in
tr-o vizită oficială in țara 
noastră, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Guineea- 
Bissau, tovarășul Luis Cabrai, 

Este a doua intilnire care are 
Ioc între cei doi șefi de stat, 
după proclamarea Republicii 
Guineea-Bissau. Ea ilustrează 
grăitor bunele relații care s-au 
statornicit intre țările și po
poarele noastre și exprimă vo
ința ambelor națiuni de a ex
tinde și aprofunda aceste ra
porturi, de a întări conlucrarea 
lor atît pe plan bilateral, cît și 
în cadrul luptei generale împo
triva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru instaurarea unei noi or
dini politice și economice mon
diale, pentru triumful idealuri
lor libertății, păcii și progresu
lui social.

Evoluția rodnică și mereu as
cendentă a relațiilor dintre 
România socialistă și Republica 
Guineea-Bissau relevă una din 
trăsăturile constante ale poli
ticii externe a partidului și sta
tului nostru — solidaritatea mi
litantă, prietenia și colaborarea 
cu tinerele state care au pășit 
pe calea dezvoltării indepen
dente, afirmării de sine stătă
toare, făuririi unei vieți noi, 
a unui viitor prosper.

Ceremonia sosirii s-a desfă
șurat pe aeroportul Otopeni, 
unde erau arborate drapelele de 
stat ale celor două țări, ce în
cadrau portretele președinților 
Nicolae Ceaușeseu și Luis Ca
brai. Pe mari pancarte erau 
înscrise urările : „Bun sosit în 
Republica Socialistă România 
tovarășului Luis Cabrai, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Guineea-Bissau**, „Să 
șe dezvolte eontinuu relațiile 
<le prietenie și solidaritate din
tre Republica Socialistă Româ
nia și 
Bissau, 
noastre 
colaborării internaționale**.

în întîmpinarea 
a venii tovarășul 
Ceaușeseu.

Erau prezenți, de 
tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu, Ghcorghe Cioară, Paul 
Niculescu, Ion Pățan, Gheorghe 
Rădulescu, Ștefan Andrei, Ion

Ion iță, George Macovescu, 
nistrul 
membri 
tori de 
nerali, 
în Republica Guineea-Bissau.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu a urat un 
călduros bun sosit in țara noas
tră tovarășului Luis Cabrai. Cei 
doi șefi de stat și-au strins în
delung miinile, s-au îmbrățișat.

Numeroși bucureșteni, veniți 
Ia aeroport, precum și tineri din 
Republica Guineea-Bissau care 
studiază in România au salutat 
cu vii și entuziaste aplauze pe 
președinții Nicolae Ceaușeseu 
și Luis Cabrai, au aclamat pen
tru întărirea prieteniei și colabo
rării dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Guințpa- 
ambelor

Republica
în interesul 
popoare, al păcii și

oaspeților 
Nicolae

asemenea,

mi- 
alțiafacerilor externe, 

ai guvernului, conducă- 
instituții centrale, ge- 

ambasadorul României

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Guineea- 
Bissau, tovarășul Luis Cabrai, 
a făcut, în cursul serii, o vizită 
protocolară președintelui Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușeseu.

A participat tovarășul Manea 
Mănescu, prim-ministru al gu
vernului.

Această primă întrevedere 
dintre cei doi șefi de stat, pre
mergătoare convorbirilor oficia
le, s-a desfășurat într-o am
bianță de caldă prietenie, de 
deplină înțelegere și stimă reci
procă, caracteristică relațiilor 
care s-au statornicit și se dez
voltă între partidele și țările 
noastre, potrivit intereselor și 
aspirațiilor ambelor popoare, în 
folosul cauzei păcii, cooperării 
și progresului în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu. 
președintele Republicii Socialis
te România, a oferit miercuri 
un dineu oficial în onoarea 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau, 
tovarășul Luis Cabrai.

In timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă 
prietenie, 
Ceaușeseu și Luis Cabrai au 
rostit toasturi, urmărite cu in
teres și subliniate cu aplauze de 
cei prezenți.

La încheierea toasturilor au 
fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

președinții
dc caldă 

Nicolae

liarfl scara, Ia Pooscndaal, în preliminariile olimpice la lot&al
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ROMÂNIA A ÎNTRECUT OLANDA CU 3-0 (0-0)
• FORMAȚIA NOASTRĂ A REALIZAT O A DOUA REPRIZA DE BUNA CALITATE Șl PUTEA OBȚINE O 
DIFERENȚĂ DE SCOR Șl MAI NETA • REZULTATUL MĂREȘTE POSIBILITĂȚILE DE CALIFICARE IN

TURNEUL FINAL AL J.O.

ROOSENDAAL, 7 (prin tele
fon). Echipa țării noastre, 
practicînd un joc superior în 
raport cu cel demonstrat în 
meciul cu Franța, ' 
rești, a reușit să se 
clar în fața selecționatei olim
pice a Olandei, obținînd o pre
țioasă victorie la scor (3—0) 
In urma căreia au sporit șan
sele sale pentru calificarea în 
turneul final al J.O.

Din capul locului trebuie

la Bucu- 
impună

IORDANESCU
precizat că partida de Ia Ho- 
esendaal a avut două reprize 
diametral opuse ca desfășura
re și, mai ales, 
tabela de marcaj. In primele 45 
de minute, formația noastră — 
prinsă adeseori în capcana jo
cului la ofsaid practicat de 
gazde și surprinsă oarecum de 
dîrzenia cu care au luptat 
olandezii, n-a reușit să înscrie 
nici un gol, deși a beneficiat 
de 3—4 mari ocazii, pe care 
însă Mulțescu le-a ratat din

ca efect pe

„Cupa tineretului4* la tenis de masă

FINALELE DE LA PITEȘTI,
O FRUMOASA SARBATOARE SPORTIVA
Sala sporturilor din munici

piul Pitești a găzduit timp de 
■două zile întreceri finale în ca
drul ediției de iarnă a „Cu
pei tineretului1*, la tenis de 
masă : categoria elevi 11—19

întrecerile finale La categoriile 
amintite, în așa fel organizate 
— de către organele locale — 
îneît ele au constituit o ade
vărată sărbătoare a sportului de 
masă. Orașul, sala unde au a-

îitapelor județene : 80 elevi
80. tineri din mediul rural 
băieți și fete — au dovedit 
tenisul de masă este iubit 
practicat cu multă ambiție, 
mulți dintre cei prezenți ară- 
tindu-se foarte talentați. Și ceea 

• ce este îmbucurător, au exce-

că
Și

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)

DE LA ALBAC

Campionii de la Pitești (de la stingă la dreapta) : Livia Burlan, 
Anton Forgacs, Romică Mihăiescu și Silvia Savin

Foto : Dragos NEAGU
ani și tineri din mediul rural. 
Competiția, organizată de către 
C.C. al U.T.C. împreună cu 
C.N.E.F.S., M.E.I. și U.N.C.A.P. 
s-a bucurat de un succes deo
sebit.

Luni și marți, s-au disputat

vut loc întrecerile au fost fru
mos pavoazate, festivitatea de 
închidere fiind, de asemenea, o 
reușită acțiune propagandistică. 
Concursul propriu-zis s-a des
fășurat la 12 mese. Concurenții 
prezenți la start, câștigătorii e-

Pionierii și școlarii care lo
cuiesc în mîndrele așezări ce 
punctează înălțimile și văile 
Apusenilor său cele de pe pi
toreasca zonă a Arieșului sînt, 
acum, în plină vacanță de pri
măvară, continuatorii unor fru
moase și entuziaste acțiuni pa
triotice, organizate în preajma 
zilelor de 1 și 8 mai. Cele 
mai multe au drept obiectiv fi
nal sporirea avuției de baze 
sportive în „Țara Moților11.

La Albac de pildă, copiii, în
drumați de învățători și pă
rinți, de toate cadrele didac
tice, au bituminat spațiile ne
cesare practicării exercițiilor 
fizice și sportului (predilecție 
pentru tenis de cîmp și volei) 
și au realizat o instalație pen
tru nocturnă, printre puținele

poziții excelente. Mai mult 
chiar, în această primă repriză 
de sterilitate a jocului echipei 
noastre sub aspect ofensiv, 
portarul Răducanu a comis 
două grave greșeli care, dacă 
ar fi fost exploatate de ăta- 
canții olandezi, ar fi putut 
compromite victoria sperată de 
noi.

In schimb, după pauză, fot
baliștii români, au înțeles că 
trebuie apelat la o gamă mai 
largă de mijloace tactice și, 
drept consecință, acționînd prin 
demarcări permanente, printr- 
un joc eombinativ preferat ce
lui individual, printr-o mai 
bună circulație a balonului și 
printr-o mai mare concentra
re în fazele de finalizare, au 
reușit să-i depășească net pe 
jucătorii echipei gazdă, adepți 
ai unui fotbal de mare trava
liu, realizat Pe fondul unei 
excelente pregătiri fizice.

De remarcat faptul că doi

•dintre reprezentanții federației 
franceze, prezenți la meci — 
vicepreședintele acestui for, 
Henri Patrell, și selecționerul 
unic al echipei olimpice a 
Franței, Robert Barto —■ con
siderau, înaintea disputării 
partidei, bazîndu-se evident pa 
jocul foarte viguros al olim
picilor olandezi, că .șansele e- 
chipei . României sînt mici, 

.evaluîndu-Ie la un rezultat da 

.egalitate sau cel mult o vic
torie la limită. Ceea ce, desi- 

.gur, ar fi anulat șansele caii- 
-ficării echipei noastre pentru 
Montreal. Iată, 'însă, că „tri
colorii** români i-au contrazi» 
pe c'ei doi reprezentanți ofi
ciali ai. fotbalului francez, prac- 
ticînd un joc care merită cali
ficativul de „bun**, cu men
țiunea că în repriza, secundă

Gheorghe NERTEA

(Continuare . in pag. 2-3)

cu ziua 
sportivii

începînd 
de astăzi 
de pe intreg mapa- fe §
mondul intră in A, ||
ultima linie dreap- ț ||
tă a pregătirilor
pentru marele e- .:**’*;, ' î**’
veniment sportiv al
anului 1976, Jocit- 
rile Olimpice de 
la Montreal. De as- 
tăzi au mai rămas 
exact 100 de zile .
pină cind pe Sta- 
dionul olimpic ea- wwf 
nadian va fi mau- 
guratâ festiv cea 
de a XXI-a ediție -.SaȚ
a Jocurilor. In 
scurtul răgaz de , "r
timp care ne mai jjjMfr; ^WgSjaE
desparte de înce- . ' -".. i''."
perea J.O. pregăti- *
rile se desfășoară
pretutindeni cu in- ttJMwnL

ridicată. Sg
Cum este și fi- W . ■

resc, sportivii ro- |||i
mâni nu fac cx- Țri
cepție, fiind și ei -——l-»—......

„conectați1* la a-
ceastă tensiune înaltă. în zilele rămase, al căror total, de 
mîine, se va scrie doar cu două cifre, va fi definitivată 
componenta loturilor olimpice, urmînd a fi selecționați cei 
mai talentați sportivi și în egală măsură cei mai merituoși, 
cei care și-au justificat alegerea printr-o muncă fără pre
get, de luni și luni, prin măiestria lor. Avem convingerea 
că în cele 100 de zile rămase pînă la J.O. pregătirea spor
tivilor noștri va atinge cotele prevăzute,, astfel ca, la Mont
real, reprezentanții României socialiste să evolueze cît mai 
bine și să obțină cît mai multe succese.

în fotografie, unul dintre afișele J.O. 1976 de la Montreal.

LA ZLATNA...
din această zonă geografică. 
Meritul copiilor în. amenajarea 
acestui complex, este cu atît mai 
mare cu cît lucrarea a nece
sitat eforturi deosebite (des
cărcări și drenaje, canale de 
scurgere a apei dintr-o porțiune 
mlăștinoasă). Este de remarcat 
faptul că după exemplul celor 
din Albac și copiii din alte lo
calități se îngrijesc de propriul 
lor inventar sportiv, mărindu-i 
funcționalitatea sau asigurîndu-i 
o cît mai bună întreținere. 
Mențiuni pentru organizațiile de 
pionieri din Salcia și Cimpeni, 
Șugag și Avram lancu, Bistra 
și Gîrda, Abrud și Zlatna, Gîr- 
bova de Sebeș și Arieșeni. în 
rindul copiilor și școlarilor din 
județul Alba reține atenția și 
inițiativa pionierilor de La

Școala generală din satul Sîn- 
miclăuș (zona Blajului), autorii 
unei construcții de 
sport — cărămidă și

sală de 
lemn —

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 2-3)



„Cupa României" la patinaj artistic DIVIZIA B IA RUGBY

NUMEROASE COMPETIȚII Șl ACȚIUNI5

A A

SPORTIVE IN ÎNTREAGA ȚARA
Io redacție ne sosesc vești 

despre entuziaste întreceri și 
acțiuni sportive organizate în 
întreaga țară, în cinstea celor 
două apropiate evenimente — 
aniversarea partidului și sărbă
torirea zilei de 1 Mai.

ÎNTRECERI
IN MUNICIPIUL TURDA

Profitând de timpul deosebit 
de frumos, în municipiul Turda 
au început ample întreceri 
sportive omagiale, dotate cu 
cupa „1 Mai" și „8 Mai", la 
fotbal (30 de echipe), volei și 
handbal (15 echipe), șah, tenis 
de masă, cros. Competițiile au 
început de la nivelul școlilor, 
atelierelor, asociațiilor și se vor 
încheia cu fazele pe municipiu. 
II. DAN, coresp.).

cult ural-sportive, cu bogate pro
grame de demonstrații, jocuri, 
dansuri populare, acțiuni dis
tractive.

BOGAT PROGRAM 
DE MANIFESTAȚII 

LA CLUBUL „VOINȚA-

LA CHIAJNA — O FRUMOASĂ 
BAZĂ SPORTIVĂ

EVOLUȚII REMARCABILE 
LA FIGURILE IMPUSE

Aproape 90 de sportivi din 
Timișoara, " ' *' 
Miercurea 
și București își dispută întîie- 
tatea, de marți dimineață, pe 
patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală, în cadrul 
„Cupei României" și a „Trofeu
lui F.R.P.", competiții deschise 
tuturor categoriilor de patina
tori artistici.

în primele două zile ale „Cu-

Galați, Brașov,
Ciuc, Cluj-Napoca

La Sibiu, București
și Brăila

TREI INTERESANTE 
CONCURSURI 

DE DIRT-TRACK

pei României" au evoluat 
niorii și seniorii. Și unii 
alții au demonstrat că se 
în evident progres la exerci
țiile de școală. La cei mai ti
neri patinatori s-au observat 
reușite corecturi de ținută și 
de stil, o mai mare siguranță 
In alunecare. „Duelurile" din
tre seniorii Ion Mircea — A- 
tanase Bulete și Beatrice Huș- 
titi — Doina Mitricică au fost 
mult gustate de public, înche- 
indu-șe, de data aceasta, cu 
victoria primilor. Iată rezulta
tele după „impuse": feminin — 
1. Beatrice Huștâu 
21,72 p, 2. Doina 
(I.E.F.S.) 21,24 p, 3.

în cadrul clubului sportiv 
’„Voința" din Capitală vor fi 
organizate numeroase .competi
ții și acțiuni sportive în întîm- 
pinarea celeî de a 55-a ani
versări a partidului și sărbăto
ririi zilei de 1 Mai. Din boga
tul program rețin atenția în
trecerile la volei, popice, fot
bal, orientare turistică, precum 
și numeroase concursuri de atle
tism. De asemenea, vor fi or
ganizate mai multe duminici

DE LA ALBAC

Printre acțiunile pe care ti
neretul sportiv din comuna 
Chiajna (subordonată sectorului 
7 din Capitală) le organizează 
în aceste zile se află reamena- 
jarea complexă a bazei spor
tive și amenajarea, în jurul a- 
cesteia, a unui parc de 'dis
tracții și agrement. Prin munca 
patriotică a tineretului — în
deosebi a elevilor aflați în va
canță — a început plantatul 
pomilor, gazonarea unor mari 
porțiuni • de teren, răsădirea 
florilor. Aici va fi organizată 
o mare sărbătoare cultural- 
sportivă.

După recentul concurs de 
deschidere a sezonului compe- 
tițional de dirt-track, care a 
reunit pe cei mai buni aler
gători, iată că specialiștii piste
lor de zgură din țara noastră 
își vor disputa din nou întâie
tatea. De data aceasta ei vor 
avea ca adversari pe cîțiva mo- 
tocidiști bulgari în cadrul a 
trei reuniuni care se vor des
fășura după următorul pro
gram : azi — la Sibiu (stadio
nul Voința, ' '
miine — la București (stadio
nul Metalul, de la ora 10) și 
duminică 
nul municipal, de la ora 10). 
întrecerile se desfășoară în în- 
tîmpinarea Congresului U.G.S.R.

de la ora 16),

Ia Brăila (stadio-

LA ZLATNA...
(Urmare din pag. 1)

care respectă specificul arhi
tectural.

Municipiul Alba Iulia nu ră- 
mine în afara acestei lăuda
bile preocupări de îmbogățire 
a bazelor sportive simple 
pentru cei mici. Una din 
realizări, aproape 20 de spații 
pentru practicarea exercițiilor 
fizice au fost nominalizate in 
zona noilor blocuri de locuințe. 
Ceva mai mult, pe aceste spa
ții, cu ajutorul unor importante 
întreprinderi din localitate, vor 
fi „plantate" diverse instalații 
sportive pentru copiii din Alba 
Iulia. Este o frumoasă acțiune 
care poartă girul conducerii 
Consiliului popular.

TURNEUL FINAL AL BASCHETBALIȘTILOR JUNIORI
Sala Victoria din Ploiești 

găzduiește, de azi pînă luni, 
turneul final al Diviziei școlare 
și de juniori, la care iau parte 
echipele Șc. sportivă Cluj-Na
poca (antrenor V. Moldovan), 
Șc. sp. Timișoara (L. Bachner), 
Șc. sp. Constanța (Em. Rădu- 
canu), Dinamo București (T. 
Giurculescu), Lie. „Bolyai" Tg. 
Mureș (A. Madaras) și Lie. 35 
București (G. Chiraleu). între
cerile au loc zilnic de la ora 
13,30, iar luni de Ia ora 8,30. 
Ultimele șapte ediții ale com
petiției au fost dștigate de re
prezentanții Lie. 35 din Capi
tală.

★
Ieri a plecat în Bulgaria, la 

Plevna, lotul de junioare care 
se pregătește in vederea cam-

pionatului european din acest 
an (Szczecin — Polonia, 15—22 
august). Sportivele țării noas
tre vor susține cîteva meciuri 
amicale în compania selecțio
natei similare a țării gazdă. Au 
făcut deplasarea : Mircla Trică, 
Adriana Consianiinescu, Came
lia Tănăsescu, Mariana Oprescu, 
Cristina Mareș, Ecaterina Szabo, 
Mirela Neumann, Iudith Gross, 
Maia Cuțov, Cătălina Gura, Mi- 
haela Radu, Elena Ionescu, Ca
melia Vlad, Emilia Alixandru. 
Antrenor : Gabriel Năstase.

★
Turneul final al campionatu

lui republican pentru eleve și 
junioare va avea loc între 28 
aprilie și 2 mai, la Pitești.

®ES3
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a O FRUMOASA 
TATE a avut loc 
Cu ocazia plenarei 
o serie de sportivi 
diferite distincții. _____ __
maestru al sportului s-a a- 
cordat lui Damian Cotoară șl 
Augustin Demeter (Voința 
Sibiu) pentru frumoasele lor 
performante ne plan republi
can la rachetomodelism. a 
EDIȚIA 1976 a „Cupei Auro
ra" la tenis de masă, competiție - ... - - -
pentru 
revenit 
Neamț, 
s-au clasat : _____ , .
Relonul Săvinești șl I.R.A.V. 
Bacău, a ÎN JUDEȚUL IL
FOV s-au încheiat întrecerile 
finale ale „Crosului tineretu
lui", la care au participat 
numeroși tineri. S-au evi
dențiat în mod speeial. Ma
riana Mailat (Oltenița). Ion 
Popa (Berceni) și Ion Stoi
ca (Buftea), a ÎN STAȚIU
NEA HARGHITA-BĂI s-a 
disputat concursul de schi 
dotat cu „Cupa Harghita", 
organizat de c.J.E.F.S. Har
ghita. Trofeul a revenit e- 
ehipei Școlii sportive din M. 
Ciuc. Printre ciștigătoril pro
belor de slalom special și u- 
riaș au figurat Zsuzsa Nagy, 
Jutka Hollo. I. Olah și L. 
Boite, a 300 DE ELEVI din 
Iași s-au întrecut într-o pro
bă de alergare pe teren va
riat. cîștigători fiind Gabriela 
Drosu (Lie. chimie 2). I. San
du (Lie. informatică). Mari- 
clca Rusu, P. Moscu (ambii 
de la Lie. chimie 2) și Vero
nica Cucu (Lie. informatică), 
a LA A.S. ENERGIA SUCEA
VA s-au amenajat prin mun
că voluntar-patriotică patru 
terenuri de tenis și cîte unul 
pentru handbal, volei si bas
chet. S-ău efectuat cu acest 
prilej lucrări în valoare de 
300 000 lei. a la SF. GHEOR- 
GHE, în timpul vacantei de 
primăvară, elevii contribuie și 
la îmbogățirea patrimoniului 
sportiv al orașului. Astfel, el Toma si I. Toth. S

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

FESTIVI- 
la Sibiu. 

C.J.E.F.S., 
au primit 
Titlul de

organizată la Bacău 
echipe masculine, a 
formației Celuloza P. 
Pe locurile următoare 

Aurora Bacău,

I

participă la amenajarea sta
dionului pionierilor si ajută )a 
montarea unor mese pentru 
ping-pong în diferite cartiere 
ale localității, a LA LICEUL 
teoretic din Hațeg s-a or
ganizat o reușită Întrecere , Ia 
minifotbal la care s-au con
fruntat opt echipe. In finală, 
formația B a anului IV a 
dispus cu 5—4 de echipa A 
a aceluiași an de studii, a 
TIMP DE TREI ZILE s-a dis
putat la Craiova ediția a 
Xm-a a „Cupei Doljului" la 
handbal juniori. Printre com
petitoare s-a numărat și e- 
chipa 
Seoplje. 
revenit 
sportivă 
(b) și 
nr. 2 
ELEVII 
Cluj). îndrumați < 
rul P. Ion, au 
curtea scolii lor 
crobază sportivă, 
cum o pistă de 
terenuri acoperite 
pentru handbal, volei si bas
chet. a LA ȘCOALA GENE
RALĂ NR. 3 din P. Neamț 
se desfășoară în aceste zile 
un bogat program competl- 
tional. Au loc concursuri de 
gimnastică, fotbal (14 echipe) 
Handbal (12 echipe) și volei 
(10 echipe). La buna desfă
șurare a întrecerilor veghează 
cadrele didactice respective, a 
UN UTIL SCHIMB DE EX
PERIENȚĂ între antrenori a 
avut loc recent la Satu Mare. 
Cunoscuti tehnicieni, cum 
sînt Al. Csipler (scrimă), A. 
Zseder (lupte). Gh. Ola (fot
bal) si G. Both (baschet), au 
prezentat în fata unei 
meroase asistențe ședințe 
del de pregătire tehnică.

iugoslavă Rabotnik 
In final, trofeul a 
formațiilor Școala 

Viitorul Cluj-Napoca 
Școala sportivă 

București (f) •
DIN POENI (jud. 

de profeso- 
transformat 
într-o ml- 
Ei au a- 
atletism și 

cu zgură

nu- 
mo-

lo-COHESPONDENȚI i I. 
nescu, L lancu, D. Moraru- 
Slivna, V. Pașeanu. T. Tu- 
dose, I. Mindrescu, Gh. Bri- 
ota, N. Sbuchea, L Pocol, B. 
Tom a si I. Toth.

i
s

(I.E.F.S.) 
Mitricică 
Gabriela 

Voica (I.E.F.S.) 19,28 p; mas
culin — 1. I. Mircea (Șc. sp. 
2 Buc.) 21,32, 2. A. Bulete (Di
namo Brașov) 21,16 p, 3. L. 
Azzola (Dinamo Brașov) 19,56 p. 
La juniori conduc, după figu
rile obligatorii : Liviu Ghica 
(Șc. sp. 2 Buc.) 15,96 p, și Ma
nuela Bădițoiu (Dinamo Bv.) 
1G.56 p. (la cat. a II-a), Irina 
Nichiforov (I.E.F.S.) 19,76 p și
Bogdan Krutii (Dinamo Bv.) 
20,12 p (la cat. I). întrecerile 
continuă.

Troian 1OANIȚESCU

REZULTATE DIN DIVIZIA 
B LA RUGBY, ETAPA A 
XII-A : Seria I : Dacii I.P.A. 
Sibiu — Rapid București 10—28 
(4—16), Constructorul Alba Iu
lia — I.P.G. Ploiești 51—3 
(22—3), Petrochimistul Pitești — 
Sp. Studențesc A.S.E. 18—13 
(9—7), C.F.R. Brașov — I.O.B. 
Balș 28—6 (16—3), Minerul Lu- 
peni — Electreputere Craiova 
3—12 (0—0). In fruntea clasa
mentului, la egalitate de puncte, 
C.F.R. Brașov și Rapid Bucu
rești. Seria a II-a : Arhitec
tura — U.R.A. Tecuci 12—3 
(0—3), Aeronautica — Dunărea 
Giurgiu 9—27 (0—11), Rapid
C.F.R. Galați — Constructorul 
Buzău 0—11 (0—7), Ș. N. Ol
tenița — Politehnica II Iași 
9—25 (6—10), Cimentul Medgi
dia — C.S.M. Suceava 7—15 
(3—8). Pe primele locuri : 1. 
C.S.M. Suceava, 2. Constructo
rul Buzău, prima echipă a pro
fitat de insuccesul buzoienilor 
la Medgidia, în etapa a X-a, 
are acum un punct avans. Se
ria a IlI-a (constănțeană) : 
Constructorul — Dacia 72—3, 
I.T.C. — Chimia Năvodari 20—9, 
C.F.R.—Olimpia 12—8, Portul — 
Farul II 25—0. Conduce Con
structorul, care nu a cedat pînă 
in prezent nici un punct ! (Co
respondenți : S. Beu, I. Fili- 
pescu, P. Radulescu, C. Gruia, 
I. Cotescu, Tr. Barbălată, T. 
Siriopol, P. Enache).

ÎNTRECERILE tenismanilor
Pe terenurile parcului sportiv 

Progresul au continuat întrece
rile pentru „Criteriul de primă
vară* al tenismanilor (seniori și 
senioare). La simplu feminin, au 
fost desemnate cele 4 jucătoare 
care-și vor disputa șansele în 
turneul final și anume : Mari
ana Simionescu (învinge în „sfer
turi* pe Florica Butoi cu 6—2, 
6—2), Lucia Romanov (6—0, 0—2 
cu Elisabeta Pălie). Judith Gohn 
(6—2. 6—3 cu Elena Cotuna) și 
Adriana Karaiosifoglu (7—5, 5—7, 
6—2 cu Maria Romanov). în op
timi de finală. Adriana Caraiosi- 
foglu o eliminase pe Simona Nun- 
weiller cu 6—3, 6—4. în alte parti
de : Jiidith Gohn — Dorina Brăș- 
tin 6—1. 6—3 ; Elena Cotuna — 
Nina Boldinog 6—0, 6—2 ; Lucia 
Romanov — Geta Obreja 6—1, 
6—0 ; Florica Butoi — Carmen 
Garbin 6—3, 6—1.

La masculin, jocurile au ajuns 
în faza sferturilor de finală, și nu 
lipsesc surprizele. în calificări, 
Paul Bozdog l-a învins pe „ve-

teranul* C. Năstase cu 6—4, ab. ' 
iar Fl. Manea s-a impus cu 2—6, 
6—4, 6—2 în partida cu R. Giur
giu. Rezultate din primul tur : 
J. Bîrcu — A. Viziru 6—3, 5—7, 
6—2 ; A. Dărăban — R. Bădin 
6—4, 6—0 ; V. Marcu — FL Ma
nea 6—1, 6—1 ; D. Nemeș — A. 
Siito 4—0. 6—3, 6—3 ; C. Dumi
trescu — Gh. Giurgiu 6—4, 6—1 ; 
S. Mureșan — C. Curcă 6—0, 
6—3 ; B. Almăjan — M. Mîrza 
0—6. 6—4, 6—2 ; O. Vîlcioiu — Z. 
Nemeth 6—3. 6—3 ; M. Rusu — 
P. Bozdog 6—0, 6—1; I. Kerekes— 
L. Boldor 6—3, 6—4 ; Gh. Boa- 
ghe — D. Țiței 6—2, 4—6. 6—1. 
Optimi de finală : D. Hărădău — 
J. Bîrcu 6—1, 6—4 ; C. Popovici — 
A. Dărăban 6—3 6—3 ; V. Marcu 
— D. Nemeș 7—6, 2—6, 6—2 ; S. Mu
reșan — C. Dumitrescu 6—2, 6—7, 
6—2 ; M. Tăbăraș — B. Almăjan
6— 3. 7—6 ; O. Vîlcioiu — Tr. Marcu
7— 6, 6—2 ; I. Kerekes — M Rusu 
6—0, 6—4 ; V. Sotiriu — Gh. Boa- 
ghe 6—1, 6—1. (rd. v.J.

D.

Campionatele de sdrituri ale Juniorilor

GEORGIANA SĂCĂLEANU,

TREI TITLURI

La București șl Miercurea Ciuc 
au început marii turneele finale 
ale campionatelor naționale de 
juniori. In toate cele trei com
petiții (juniori I, juniori n și 
„speranțe") prima zi a fost mar
cată de scoruri mari, care deno
tă diferentele valorice 
Intre

Pe 
unde 
fost 
Sport ___ . _ .
sportivă Odorhel 16—3 (6—2, 4—0, 
6—1) și Școlarul București — Me
talul Rădăuți 18—0 (1—0, »—o,
8—0).

Ieri s-au disputat jocurile : 
Sport club M. Ciuc — Metalul Ră
dăuți 8—2 (2—1, 2—0, 4—1) și Șco
larul — Școala sportivă Odorhei 
13—3 (7—0, 1—2, 5—1). Astăzi este 
zi liberă iar miine se încheie pri
mul tur cu meciurile Școala spor
tivă — Metalul și Școlarul — 
Sțport club.

echipe.
patinoarul „23 

se întrec juniorii 
înregistrate 
club M. Ciuc

existente

August", 
mari, au 

rezultatele : 
— Școala

FINALELE DE
(Urmare din pag. 1)

lat fetele. în sprijinul acestei 
afirmații stau mărturie cele pa
tru finale, de bun nivel tehnic, 
în care cele mai dîrze au fost 
întrecerile dintre fete.

Apreciind frumoasa reușită a 
finalelor, atît în ceea ce pri
vește organizarea întrecerilor, 
buna activitate propagandistică, 
nivelul tehnic ai competiției, 
ne exprimăm totuși nedumeri
rea față de modul în care fac
torii de resort din unele ju
dețe au înțeles să „interpre
teze" regulamentul „Cupei ti
neretului". Ne referim Ia fap
tul că unii sportivi din jud. 
Brăila, Botoșani, Sălaj, Gorj, 
Ilfov, Neamț și Vrancea s-au 
prezentat fără a îndeplini toate 
prevederile regulamentare, ceea 
ce le-a atras sancționarea și, în

în condițiile excelente ofe
rite de modemul bazin „23 Au
gust" din Capitală, cei mai buni 
juniori și junioare, săritoare de 
la trambulină și de la platfor
mă, și-au disputat, de luni pînă 
miercuri, titlurile de campioni 
republicani. Ca de obicei, în
trecerile au stârnit un viu in
teres în rîndul competitorilor și 
au oferit spectacole sportive in
teresante, mai cu seamă că la 
unele probe lupta pentru pri
mele locuri a fost deosebit de 
echilibrată. Așa s-a petrecut, de 
pildă, la „1 m“ și la „3 m“ 
juniori II, unde Victor Bastar 
și Dan Oprean și-au împărțit 
cele două titluri după salturi 
care de care mai frumoase și 
după dese schimbări în clasa
mente. La fel la ,,3 m“ junioare 
II, Eva Cîrstică a depășit-o pe 
Magdalena Toth după o con
fruntare decisă de ultimele sal
turi. Am remarcat, in special, 
acuratețea unor sărituri dificile, 
cum au fost 2l/2 salt înainte în 
echer și l‘/3 salt contra in e-

LA PITEȘTI
unele cazuri, scoaterea din con
curs.

CLASAMENTE GENERALE : 
Elevi : 1. Silvia Savin (Hune
doara), 2. Mariana Tuțulan (Ar
geș), 3. Constanța Munteanu 
(Caraș Severin) ; 1. Romică
Mihăilcscu (București), 2. Paul 
Terheci (Olt), 3. Adrian Cim- 
pean (Cluj). Mediul rural : 1. 
Li via Burlan (Prahova), 2. Ma
riana _Iordache_ (Dîmbovița), 3._ — - j. Anton

2. Ludovic 
Gh. David

Ana Barbu (Iași) ;
Forgacs (S. Mare), 
Deak (Covasna), 3. 
(Alba).

★
La Hunedoara. începînd de as

tăzi si oină duminică, reprezen
tanții pionierilor din întreaga 
tară (cîstigătorii etapelor Jude
țene. băieți șl fete) își vor dis
puta finala „CUPEI TINERETU
LUI" la tenis de masă si sah. 
La întreceri vor fl prezenți a- 
proape 200 de sportivi.

cher (Cîrstică), l’A 
salt răsturnat gru
pat (Toth). La ju
nioare I, Georgiana 
Săcăleanu a cuce
rit, conform aș
teptărilor, toate ce
le trei titluri, iar 
la juniori I, Vasile 
Nedelcu a dominat 
și el copios.

în rest, vom
menționa intenția 
antrenorilor de 
a-și îndruma ele
vii spre însușirea 
săriturilor cu coefi- - 
cienți ridicați. Din 
păcate, însă, ei su- 
praapreciază, une
ori, posibilitățile 
reale ale sportivi
lor pe care îi pre
gătesc și le intro
duc în progra
mul de concurs exerciții nepuse 
la punct, a căror execuție este 
riscantă. Un astfel de caz l-am 
consemnat la platformă ju
nioare II, unde Elena Cîrstică 
a încercat 2*/, salt înapoi în 
echer (coeficient 2,9), dar l-a 
ratat și a fost notată cu nu
mai 9 p.

Rezultate 1 TRAMBULINĂ 1 m 
juniori I : v. Nedelcu (Progre
sul) 435,60, I. Lomnășan (Șc. sp. 
Sibiu) 380,30, E. Breban (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 338,75 ; juniori II : 
D. Oprean (Șc. sp. Sibiu) 341,04, 
2. V. Bastar (Școlarul) 336,95 . 3. 
V. Ciupitu (Progresul) 288,33 ; 
junioare I î Georgiana Săcăleanu 
(Școlarul) 382,75, 2. Angela Po
pescu (Șc. sp. Sibiu) 296,90. Ru- 
xandra Hociotă (Șc. sp. Sibiu) 
294,45 ; junioare n : Elena Cîrs
tică (Progresul) 358,20. Anca Fă- 
gețean (Școlarul) 349,50, Magda
lena Toth (Crișul) 327,95 ; TRAM
BULINĂ 3 m juniori I : Nedel
cu 447,10. Lomnășan 360,70, I. 
Iancsek (Crișul) 358,55 ; juniori 
II : Bastar 364,80, Oprean 352,55, 
H. Beer (Șc. sp. Sibiu) 301,45 ; 
junioare I : Săcăleanu 381,15, Po
pescu 321,50. Mariana Marc 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 286,70 ; ju
nioare H : Cîrstică 353,55, Toth 
246,15, Rodica Vrînceanu (Școla
rul) 276,35 ; PLATFORMA juni
oare I : Săcăleanu 235,75. Popes
cu 229,40, Marc 180,90 ; junioare 
H : Făgetean 239,85, Cîrstică 
222,35, Mariana Andrei (Progre-

ra-

Mihae 
Hociotă 
xandru 
norul 
cat la
cipa la 
nale a

Salt al Georgianei 
pioană.

sul) 1 
(Șc. I 

331,20.
Bastar
Baraba 
170.55.
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mei lor 
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țat la 
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formă și 
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deveni 
Bine s- 
rîndurile 
nostru 
Mircea 
finiș s
— într 
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și foa 
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32 la 4: 
4:27, C. 
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— 42 la 
5:17. Și,

Este 
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praștie 
rile 1 ș 
ferențe 
și mai 
justifică 
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care ar 
dit F.R 
rii din 
teriaie



F.R. CICLISM
ivingător

ip

s-au des- 
n treceri în 
icrnaționale 
Cupa F. R.

cum mai 
de eontra- 

Et disputat 
pe auto- 

itești, de-a 
ipra evolu- 
purenți din 
L, Ungaria 
Intrat aten- 
Lultatele și 
lor urmînd 
Itirii și for- 
Irsa a fost 
1TIN 
fența 
llentin Ilie 
Iț mai mo- 
line im po
mi, cînd a- 
lat, a for- 
Iclistul di- 
fcnsiunc de 
|ă talentul 
Itiva de a 
I performer, 
portat, din 
■din lotul 
ifea Păcii", 
Bar cu un 
iTeodor și 
Inăsură — 
I rest, slab 
I-, inadmi- 
l i de lot : 
I la 3:11, 
■8, A. An- 
iDrăgan — 
li — 33 la 
| la 4:37, 
I I. Butaru 
Iu — 44 la 
le 30 km I
■icat com- 
liv-și îm- 
Itro locu- 
■strind di- 
Bnutc. Este 
Bs cum își 
■ sclecțio- 
I. Am mai 
Bit curios 
B de gîn- 
B ce rutic- 
Bi cu ma- 
B

dă cam-
3AGEAC

M. Kaiss
Nedelcu 

Iniori II: 
E37.95, T. 
|-Napoca)

■ESCU

tuxandra 
i și Ale
le antre- 
au ple- 
a parti- 

iternațio-

cicliști de la cluburi (unele 
dintre ele obscure) beneficiau 
de material superior. Cine a 
golit magazia lotului ? Pe ce 
căi au ajuns aceste materiale 
la cluburile respective 1

Clasament : 1. VAL. ILIE (R) 
41:24 ; 2. M. Klasa (C) 41:31 ; 
3. W. Grygianiec (P) 42:08 ; 4. 
B. Kreczynski (P) 42 :33 ; 5. M. 
Romașcanu (R) 42:36; 6. N. An- 
dronache (Met. Plopeni) 42:50 ; 
1. Z. Dohnal (C) 43:16 ; 8. V. 
Teodor (R) 43:16 ; 9. R. DL.»- 
baum (C) 43:19 ; 10. C. Cîrje 
(Dinamo) 43:25.

Hristache

R.

Mithal Klasa (cehoslovacia)

Ia a doua victorie de etapă

în etapa a IV-a, etapa ma
raton a „Cupei" (140 km), des
fășurată ieri pe șoseaua Bucu
rești — Alexandria am înre
gistrat, în prima parte a aler
gării, o cursă anostă. în care 
s-a rulat cu... încetinitorul 
(30—35 km/h). A fost calmul 
dinaintea furtunii. Furtună 
stîrnită, din senin, de Nica 
(România), Peszleg (Ungaria), 
Pascale (Steaua) și V.-Marin 
(Dinamo). Acești patru sportivi 
s-au desprins de pluton, cu 
circa 15 km înaintea întoarce
rii spre București (km 77) și 
rulînd voinicește și-au creat 
în scurt timp, o diferență față 
de urmăritori de aproximativ 
două minute. Văzînd că se în
groașe gluma, plutonul se dez- . 
lănțuie și, de aici înainte, vom 
asista la o alergare de toată 
frumusețea, cu regrupări de 
efective, noi evadări, din nou 
joncțiuni, în sfîrșit, la așa 
numita „vînătoare" care, din- 
totdeauna, a făcut deliciul 
curselor cicliste. In final, reu
șesc să plece din pluton Savu 
(România) — foarte activ și 
în această etapă, Ankudowicz 
(Polonia), , Drăgan (România),

NAUM

Birn-

VALENTIN ILIE

| Marți seara, la Roosendaal,

preliminariile olimpice

! ROMÂNIA A ÎNTRECUT OLANDA CU 3-0 (0-0)
(Urmare din pag. 1)

Bielski (Polonia), Klasa (Ce
hoslovacia), Ferfelea (Steaua) 
și Krasznavolgyi (Ungaria). Cu 
20 de km înainte de sosire, 
acestora, li se mai adaugă în
că nouă alergători, printre 
care Romașcanu, V. Ilie, T. 
Vasile, Dulgheru — eompo- 
nenți ai lotului național. Lup
ta la sprint este eiștigaia de 
Michal Klasa (Cehoslovacia) — 
aflat la a doua victorie de e- 
tapă — înregistrat cu 3hli 31:10. 
L-a urmat : 2. Grygianiec (Po
lonia), 3. V. Ilie (România), 4. 
Savu (România), 5. SiarniOcki 
(Polonia), 6. Peszleg (Ungaria), 
7. Sipos (Ungaria), 8. Pascale 
(Steaua), 9. Nagy (Ungaria), 
10. Dulgheru (România) și alți 
6 rutieri, toți în același timp.

Azi, de la ora 15, etapa . a 
V-a. pe șoseaua București — 
Oltenița. Startul oficial se va 
da de la km 11,500.

Gh. ȘTEFANESCU

I
I
I
I
I
I
I
I

DIN TOATE SPORTURILE
I
I

ei au evoluat așa cum am dori 
să-i vedem întotdeauna.

De fapt, victoria la scor a 
fost realizată în mai puțin de 
10 minute, odată cu deschi
derea scorului, min. 54, cînd 
fundașul Buvens, negăsind altă 
soluție de a evita golul — la 
mingea expediată cu capul de 
Hajnal —, a comis henț chiar 
pe linia porții. Penalty-ul a- 
cordat a fost impecabil trans
format de IORDANESCU, des
chiderea scorului descătușîn- 
du-i pe fotbaliștii noștri și 
făcîndu-i să acționeze mult 
mai lucid. Drept urmare, la 
mai puțin de 3 minute, 
consemnat ai doilea gol 
echipei noastre. Autor, 
IORDANESCU, care a 
din interiorul careuluj în 
țul lung al porții lui F___ ,
fructificînd o excelentă pasă a 
lui Mulțescu. Din acest minut 
(57) și pînă în finalul partidei, 
inițiativa a aparținut, aproape 
integral, formației noastre. La 
unul dintre atacurile sale în 
lanț, scorul este majorat la 
3—0, grație aceluiași IORDA
NESCU, care în min. 62. a 
împins de aproape în plasă 
balonul pe care Drent nu l-a 
putut reține la șutul puternic 
al lui Dinu.

Era, însă, așteptat ca în cele 
28 de minute rămase pînă la 
sfîrșitul întîlnirii jucătorii 
noștri să forțeze mai mult 
pentru . realizarea unui scor 
mai mare. Dar n-a fost așa. 
Și aceasta în primul rînd din 
cauza pripelii în acțiunile de 
poartă, Crișan, M. Răducanu, 
Mulțescu și Iordănescu irosind 
multe ocazii ăe gol care ar fi 
putut să ne aducă o victorie

am 
al 

tot 
șutat 
col- 

Dtent,

Stadion : De Luiten-Roosendaal ; teren : cu denivelări ; timp 
răcoros ; spectatori — aproximativ 5 000. A marcat : IORDANESCU 
(mln. 54, din 11 m, 57 și 62). Raportul de cernere : 4—7. Raportul 
șuturilor la poartă : 7—23 (pe spațiul porții : 1—10).

OLANDA : Bakhvys (min. 56 Drent) — Buvens, Gerder, 
Hokke. Maijer — HORST, Karstens, Nijssen — Graaff, PETERS, 
CORDEWENER.

ROMANIA : Răducanu — Cheran, DINU, G. 
ghelini — Bdloni, IORDANESCU, MULȚESCU — ~ 
ducanu, Hajnal (min. 61 D. Georgescu).

A arbitrat foarte ’ ' 1

SANDU, An-
CRIȘAN, M Ră-

bine NORBERT ROLLER

și mai confortabilă, in 
â reduce din emoțiile „ ____
din retur. Și așa însă, succe
sul obținut de echipa olimpică 
a României, la Roosendaal, cre- 
ază premisele unei comportări 
și maj bune în meciul retur 
eu Olanda, de la 14 aprilie, 
programat la București, cînd 
jucătorii noștri vor ști — cre
dem — să materializeze avan
tajul terenului propriu și șă ob
țină victoria la un scor care să 
le permită calificarea la turneul 
de la Montreal.

CLASAMENTUL GRUPEI
1. Franță 4 3 0 1 11— 5 4
Z. România 3 2 0 1 4— 4 4
3. Olanda 3 0 0 3 4—10 0

La încheierea Jocurilor din gru
pă, în caz de egalitate de punc
te, departajarea se va face la 
golaveraj (prin scădere) ; dacă 
egalitatea persistă, atunci va a- 
vea loc un meci de baraj, pe 
teren neutru.

măsură 
partidei

Declarafii după meci
ARIEDE VRAUT — antrenorul 

echipei olimpice a Olandei : 
„N-am emis pretenții la victorie, 
dar ne gindeam la un meci egal 
sau, in orice caz, țineam neapă
rat să marcăm și noi, așa cum am 
făcut-o in cele două meciuri cu 
Franța. Scorul, cred, a relansat 
echipa română in lupta pentru ca

(Luxemburg).

joctfl, prestat aici delificare. După
fotbaliștii români, sînt surprins că 
ei n-au putut să-i întreacă pe 
francezi, la București, decit cu 
1—fl".

NORBERT ROLLER — arbitrul 
meciului : „Apreciez faptul că me
ciul a fost dîrz, dar intr-un spirit 
de perfectă sportivitate. Românii 
au fost net superiori, s-au detașat 
de adversarii lor in repriza secun
dă și credeam că pînă la urmă vor 
realiza un scor și mai concludent".

KARSTENS — căpitanul echipei 
olandeze : „Jucătorii români au o 
tehnică de invidiat. Fotbaliști ca 
Dinu, Băloni, Crișan, Mulțescu sau 
Iordănescu manevrează cu mare 
artă balonul. Ei au știut cit și cum 
să ne deregleze mecanismul nos
tru tactic și să anuleze elanul cu 
care noi am Intrat pe teren".

ȘTEFAN COVACI — vicepre
ședinte al F.R.F. și antrenorul e- 
chipelor naționale : „Le-am spus 
băieților că vor da peste o echipă 

. care aleargă cit pentru trei me
ciuri și că trebuie să paseze me
reu, renunțind la jocul individual. 
Abia după pauză ei au respectat 
aceste indicații și rezultatul s-a 
văzut".

DINU — căpitanul echipei noas- 
Ire : „Am fost optimist și rămin 
in continuare. Am învins aici nu
mai cu 3—0, dar sper să realizăm 
diferența de goluri necesară cali
ficării, în meciul de la București".

IORDANESCU : „Ce bine ar fi 
fost dacă meciul ar fi început cu 
repriza a doua ! Atunci, cred, am 
fi realizat un mare scor, chiar 
zici, la Roosendaal".

Pe marginea recentei reuniuni a Comitetului director al Cupelor balcanice »■

rj*c/"LlCT DIVIZIA B, reiultate DAăVnEI din 6topa a 17_a . 
masculin : Știința Petroșani •— Știin
ța Mediaș 68—92 (34—42), A.S.A. Ba
cău — Electrica Fieni 82—78 (38—37), 
A.S.A. Universitară Sibiu — C.S.U. 
Pitești 80—70 (43—34). C.S.U. Galați
— Lotea Bacău 91—64 (49—28), Co
merțul Tg. Mureș — Voința Zalău 
103—54 (44—26), Sănătatea Satu Mare
— Dinamo Oradea 52—75 (20—41) ; 
feminin : Sănătatea Satu Mare — Vo
ința Tg. Mureș 73—39 (39—12), Ști
ința Mediaș — Carpați Sf. Gheorghe 
73—67 (44—33), Știința Sf. Gheorghe
— Universitatea Craiova 52—60 (24— 
33), Voința Oradea — Medicina Timi
șoara 70—34 (35—13).
firi KM PRIMA ETAPA a 

„Cupei orațelo:" 
pentru juniori a fost organizată In 
acest an de Comisia de ciclism a 
C.M.E.F.S. șî s-a desfășurat pe șo
seaua București — Oltenița. Iotă pri
mii clasați : juniori I : I. Chefan (A- 
rad), V. Kovacs (Timișoara), Gh. Mica 
(Voința Ploiești) ; juniori II : I. Vin- 
tilă (Prahova), Gh. Lâutaru (Bucu
rești), Gh. Dăniiă (Prahova).

HANDBAL ? * "ELUAT DJVIZI* B-In etapa a X-a, des
fășurata duminica, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : FEMININ, Se
ria I : Vulturul Ploiești — Confecția 
Călărași 20—17 (8—7), Viitorul Va
slui — Gloria Buzău 6—6 (5—4) ,,U“ 
lași — Voința lași 28—9 (15—3), Vo
ința București — Știința Bacău 13—13 
(4—7), Hidrotehnica — Știința Con
stanta 13—17 (8—11) ; Seria a 81-a : 
Voința Sighișoara — Nitramonia Fă
găraș 5—7 (2—4), Argeșăana Pitești
— „U“ Cluj-Napoca 12—14 (5—10), 
C.S.M. Sibiu — Sparta Mediaș 13—7 
(7—3), U.T. Arad — Guban Timișoara 
7—10 (3—4) ; MASCULIN, Seria I : 
Spartac București — Locomotiva I8—14 
(11—7), Tractorul Brașov — C.S.Z. Su
ceava 15—14 (8—5), Oltul Sf. Gheoj- 
ghe —- Petrochimistul Brazi 30—24 
(14—14) ; Seria a ll-a : Cuprom Baia 
Mare — Independența Sibiu 23—20 
(10—9) I, Știința Tg. Jiu — Gloria 
Anad 18—20 (11—9), Nitramonia Făgă
raș — Voința Sebeș 24—19 (16—6), 
Timișul Lugoj — C.S.M. Reșița 16—11 
(9-4).
POLO LA SFÎRȘITUL ACESTEI 

săptămini va avea loc în 
bazinul acoperit din Cluj-Napoca un 
turneu de polo organizat în cinstea

„Congresului cooperației" și a 25 de 
ani de Ia înființarea primelor asociații 
Voința. întrecerile vor avea Ioc vi
neri, 9, sîmbătă 10 și duminică 11 a- 
priHe. Și-au anunțat participarea echi
pele Rapid Arad, Crișul Oradea, Mu
reșul Tg. Mureș, Politehnica Clui-Na- 
poca, Progresul Oradea și Voința Cluj- 
Napoca — organizatoarea turneului. 
„.-.„COMPETIȚIILE DE PRIMAVAR* 
*tv*rllsînt în plină desfășurare. No
tăm cîteva : „Cupa de cristal" orga
nizată, la Harghita Mădăraș, de A.S. 
Viitorul Tg. Mureș în cinstea Congre
sului U.G.S.R. (40 de participant) ; 
„Cupa veteranului", concurs de în
cheiere a sezonului în județul Bistrița 
Năsoud, disputat în stațiunea Colibîța 
(60 de participant, au cîștigat Tibe- 
rîco Bude și Ștefan Berbecaru, ambii 
din orașul Bistrița) ; „Cupa textilis- 
tul", întrecere desfășurată la Păltiniș 
(Sibiu) în âinstea Congresului U.G.S.R. 
(au avut loc curse de slalom special 
pentru seniori, juniori și copii). (I. 
PAUȘ, I. TOMA și GH. TOPARCEANU 
— coresp.) • CURS DE INIȚIERE. La 
Lacul Roșu se desfășoară pînă la 13 
aprilie cursurile unei școli de inițiere 
organizată de A. S. Comerțul Tg. Mu
reș pentru copii între 6 și 14 ani.
W/NI El ÎNTILNIRI INTERN AȚIO-
•vLtl NALE. Marți, în sala

Flareasca din Capitală, s-a desfășurat 
primul meci dintre Selecționata Dina- 
mc-Rapîd și Selecționata studente
lor din Kiev (U.R.S.S.). Au cîștigat 
voleibalistele românce cu 3—2 (—11, 
10, —6, .12, 12). Aseară, în partida 
revanșă, victoria a revenit Selecționa
tei române cu 3—1 (13, 11, —5, 7). 
Miine echipa din Kiev va evo
lua la Brașov în compania selecțio
natei de tineret a României.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CUL ECRAN
15,00 : 

Implonatul 
I. F. Ger- 
insmisiune

ora 16,00: 
A. — Fin- 
ot de la

ILIE, ora
Ll Ameri- 
lonclă de 
lennes de 
gimnastică 
I laureați- 
al „Cupa

Inlerviziunii" de la Halle: ora 
16,15 : Fotbal : prezentarea echi- 

.pelor calificate în sferturile de fi
nală ale campionatului european.
• DUMINICA 11 APRILIE, ora 

15,30 : Haltere : aspecte din cam
pionatele europene de la Berlin ; 
ora 15,50 : Tenis de masă : finala 
individuală masculină a campio
natelor europene de la Praga ; 
ora 16,10 : Fotbal — caleidoscop 
international : selecțiunî din în- 
tilnirile Franța — Cehoslovacia, 
Țara Galilor — Anglia și Polonia 
— Argentina, precum și din cam
pionatele Belgiei, Olandei, R.F.G. 
și Angliei.

PERSPECTIVE ALE MULTIPLICĂRII COMPETIȚIILOR
Recent, la Istanbul, a avut 

loc reuniunea Comitetului di
rector al „Cupelor balcanice", 
la care au participat reprezen
tanți ai federațiilor de specia
litate din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, România și Turcia. 
Intr-un spirit de prietenie și cu 
dorința fermă de reală coope
rare, au fost dezbătute o serie 
de probleme curente și de 
perspectivă ale fotbalului bal
canic. Delegația federației noas
tre a fost compusă din 
Alexandrescu, secretar 
adjunct al F.R.F., și 
Sămăreanu, membru 
roului federal. Iată, 
despre ce s-a discutat 
hotărît la Istanbul.

1. TURNEUL ECHIPELOR
DE CLUB. La acest punct, în 
ceea ce privește programul 
grupei din care face parte e- 
chipa Sportul studențesc, s-au 
stabilit datele definitive 
jocurilor : 14 aprilie, 
mik Sofia — Sportul 
țese (returul urmînd a 
pînă la sfîrșitul lunii 
9 mai, Adana Spor — 
studențesc ; 3 iunie,
studențesc — Adana Spor.

2. TURNEUL ECHIPELOR 
DE TINERET - SPERANȚE.

Ion 
general- 

Mircea 
al Bi- 
sintetic, 

și ce s-a

ale 
Akade- 
studen- 
fi fixat 
iunie) ; 
Sportul 
Sportul

LOTO—PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMEROȘI ClȘTIGATORI DE 

AUTOTURISME DACIA 1300 LA 
TRAGERILE sAPTAMlNALE

Sâptămfnă de săptămînă alți 
Si al ti participant! la tragerile 
săptămînale Loto, Pronoexpres șl 
la concursurile Pronosport din 
toate colturile tării se bucură din 
plin de avantajul de a cîștiga 
autoturisme Dacia 1300.

Lista celor care au intrat In 
posesia autoturismelor Dacia 1300 
este lungă, dar cităm doar cîtiva 
dintre cei mal recenți cîștigă- 
torl : Melinte Mihai Gabriel din 
București, Marin Popa din Stol
nici, jud. Argeș. Nieolae Pavel 
din Constanta. Gheorghe Berkl 
din Mangalia. loan Oltean din 
com. Petelea. jud. Mureș. Mlhal 
Casian din Comăneștl, jud. Ba
cău. Tibuln Bartha din Cluj-Na- 
poca. Tom a Ursache din Bucu
rești, Aurel Giurgiu din Orăștie, 
Vasile Pricopi din Șiret, jud. Su
ceava.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 4 APRILIE 

1976
CATEGORIA I : (13 rezultate)

1 variantă 100% a 44.108 iei și 
9 variante 10% a 4.411 lei.

CATEGORIA a n-a : (12
zultâte) 36,05 variante a 2.790

CATEGORIA a Hl-a : (11
zultate) 413,90 variante a 364

Cîșiigul de categoria I (100%) 
a fost obținut de DANDU STE- 
CIUC din Fălticeni, județul Su
ceava.

în urma discuțiilor purtate, 
privind organizarea în viitor a 
unui asemenea turneu, s-a 
ajuns la cristalizarea a două 
formule : a. gruparea echipe
lor într-o singură serie — în 
cazul cînd Albania nu va par
ticipa — și organizarea de 
jocuri tur-retur ; b. împărțirea 
concurentelor in două serii a 
cîte 3 echipe (în cazul participă
rii Albaniei) sau o serie cu două 
echipe și una cu 3, cîștigătoa- 
rele de serii urmînd a-și disputa 
finala. Delegația noastră ară- 
tînd impedimentele formulei cu 
o singură serie (jocurile tur- 
retur într-o singură grupă pre
supun termene ferme pentru 8 
partide anuale în perioada mar- 
tie-noiembrie), a făcut obser
vația că trebuie menținută 
formula cu două serii, adopta
tă la ultima ședință a Comite
tului director, ținută la Atena, 
lucru cu care participanții au 
fost de acord. A rămas ca vi
itoarea reuniune, în funcție de 
avizul federației albaneze, să 
ia o hotărîre definitivă. în 
privința baremului de vîrstă, 
se așteaptă decizia Congresu
lui U.E.F.A., din luna iunie, 
care va fixa limitele pentru 
jucătorii participanți la com
petiția europeană de tineret.

Amintim că ediția din 1976 
a acestei competiții sc va des
fășura la Salonic, în perioada 
24—30 iunie, și la ea vor par
ticipa echipele de tineret ale 
federațiilor balcanice, cu jucă
tori pină Ia 23 de ani.

3. TURNEUL BALCANIC 
PENTRU JUNIORI. Propunerea 
aparține forului nostț-u de 
specialitate și a fost adoptată. 
Competiția se va desfășura 
după modelul turneului final 
U.E.F.A. Federația turcă de 
specialitate s-a angajat să or
ganizeze prima ediție, care ur
mează a se disputa în 1977 
(primăvara, cînd au loc va-< 
canțele școlare). Federația ele
nă urmează să prezinte la șe
dința secretariatului (iunie a.c.) 
un regulament al competiției.

4. TURNEUL BALCANIC 
PENTRU PRIMELE REPRE
ZENTATIVE. Delegația iugo
slavă a anunțat că dorește să 
participe la viitoarea "" 
turneului balcanic, dar 
tem de organizare pe 
o săptărriînă, într-o 
țară (ediția 1975—76 a 
lui programează finala Bulga
ria — România, turul la Sofia 
— 12 mai, returul — 28 no
iembrie, la București). A exis
tat o propunere, ca Iugoslavia 
să fie gazda următoarei ediții 
și o alta ca Grecia sau Turcia 
să fie organizatoare — toate 
cele trei țări avînd o clima 
mai caldă In luna februarie, 
cînd ar urma să aibă loc, a- 
nnal, un astfel de turneu. Ho- 
tărîri definitive vor fi luate 
la viitoarea ședință.

In final s-a fixat ca reuniu
nea următoare a Comitetului 
director al „Cupelor balcanice" 
să aibă loc la 23—24 iunie a.c^ 
Ia Salonic.

ediție a 
cu sis- 

timp de 
singură 
turneu-

re- 
lei. 
re
lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES

7 APRILIE 1976 :
FOND GENERAL DE 

GURI : 1.464.439 lei.
Extragerea I : 37 20 7 26
Extragerea a Il-a : 27 29 5 10 21.
Plată câștigurilor de Ia această 

tragere se va face astfel : In mu
nicipiul București de la 15 aprilie 
pînă la 7 iunie 1976, în țară de la 
19 aprilie pînă la 7 iunie 1976, In
clusiv, prin mandate poștale înce- 
pînd de la 19 aprilie 1976.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 
DIN 28 MARTIE 1976 :

Cat. 1 : 1 variantă 100% autotu
rism „Dacia 1300", 1 variantă 50% 
a 35.000 lei șî 1 variantă 25% a 17.500 
lei ; Cat. 2 : 5,75 a 20.013 lei ; Cat 
3 : 23,25 a 4.949 lei ; Cat. 4 : 99,75 
a 1.154 lei ; Cat. 5 : 292,75 a 200 lei; 
Cat. 6 : 2.452,25 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 1 21.155 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300" a fost 
cîștigat de ANNA BUZOGANY 
din Tg. Mureș, iar eîștigul de 
35 000 lei a fost obținut de IOAN 
C. IOAN, din București.

DIN
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ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• PROGRAMUL COMPLET AL 

GRUPEI A VIII-A DIN PRELI
MINARIILE c.M. Deoarece fede
rațiile din Iugoslavia Si Spania 
nu au ajuns la un acord în pri
vința fixării datelor meciurilor 
selecționatelor lor din prelimina
riile C.M., s-a recurs la arbitra
jul F.I.F.A. pentru stabilirea a- 
cestor date. In reuniunea sa de 
la Rio de Janeiro, Comitetul e- 
xecutiv F.I.F.A. a decis ca cele 
două întilniri să aibă loc la 10 
octombrie 1976 (Spania — Iugo- 

•» slavia) și 30 noiembrie 1977 (Iugo
slavia — Spania). Acum se 
cunoaște, deci. în întregime pro
gramul grupei a VIII-a din pre
liminariile C.M.. care se prezintă 
astfel :

1976 : io octombrie : Spania — 
Iugoslavia ; 1977 : 16 aprilie:
ROMÂNIA — Spania ; 8 mai :
Iugoslavia — ROMANIA; 28 oc
tombrie : Spania — ROMANIA ; 
13 noiembrie: ROMANIA —Iugo
slavia ; 30 noiembrie ; Iugo
slavia — Spania.

• LOTUL DE JUNIORI PEN
TRU PARTIDA RETUR CU CEHO
SLOVACIA. Ieri s-a reunit lo
tul republican de juniori în ve
derea pregătirilor pentru meciul 
retur cu selecționata Cehoslova
ciei, din cadrul preliminariilor 
Turneului U.E.F.A. Au fost coft- 
vocati următorii jucători : Spe“ 
riatu și Ene-portari ; Aldea, Cî- 
ric, Toader, Sunda, I. Popa si 
Farcaș-fundași ; Palea, irimescu, 
Trandafirescu, Ghilcanu si Șt. 
Popa-mijlocași ; Lupău, Cămăta
rii, Vesa si Chitaru-atacanti.

MECI AMICAL
GLORIA BUZĂU — STEAUA 

o—i (0—1). Peste 5 000 de specta
tori au urmărit această partidă 
atractivă, cu multe faze specta
culoase. Golul a fost marcat de 
Năstase (min. 34).

Liderul Diviziei A se deplasează, 
azi, la Tîrgoviște unde, cu în
cepere de la ora 16, va juca cu 
divizionara B C. S. Tîrgoviște.. 
(D. Soare, coresp.)



La C. E. de haltere de la Berlin

MARIAN GRIGORAȘ A STABILIT
DOUĂ NOI RECORDURI ALE ȚĂRII

BERLIN, 7 (prin telefon). în 
cea de a treia zi a Campiona
telor europene de haltere s-au 
desfășurat întrecerile la cate
goria pană (60 kg) la startul că
reia s-au aliniat 18 concurenta 
repartizați în două grupe valo
rice. Halterofilul român Ma
rian Grigoraș a evoluat în pri- 
iha grupă valorică și a ridi
cat la stilul smuls 110 kg din 
prima încercare, apoi 115 din- 
tr-a doua. Și, în fine, 11'1,5 kg, 
performanță ce reprezintă nn 
nou record al țării (v.r. 115). 
Menționăm că Grigoraș și-a Îm
bunătățit performanța cu 12,5 
kg față de Campionatele mon
diale de la Moscova (1975). Cu 
acest record el ocupă locul 
cinci în ierarhia continentală la 
stilul smuls. Clasamentul la 
„smuls" : 1. G. Todorov (Bulga
ria) 125 kg, 2. T. Todorov 
(Bulgaria) 125 kg, 3. N. Koles
nikov (U.R.S.S.) 122,5 kg. La 

. procedeul următor el a ratat de 
două ori la 149 kg și încercînd 
pentru a treia oară 
a reușit, evitînd 
astfel ieșirea din 

' concurs. Cu 140 kg 
el însă ocupă lo
cul 14 la stilul a- 
runcat. Grigoraș 
totalizează astfel
257.5 kg — ceea ce 
.eonstituîe un nou 
record ai -țării (v.r. 
255 . kg) și se cla
sează al 9-lea.. Cla
samentul stilului 
aruncat : 1. N. Ko-

. lesnikov 190 kg, 2.
T. Todorov 155 kg, 
3. G- Cziura (Po
lonia) 155 kg. CLA
SAMENT GENE
RAL : 1. N. Ko
lesnikov 282,5 kg,
2. T. Todorov 280 

■ kg, 3. G. Todorov
277.5 kg, 4. G. 
Ctziura 270 kg, 5. 
B. Jandwczik (Po
lonia) 270 kg, S. J. 
Bcnedek (Ungaria)
267.5 kg.

La categoria u- 
șoară (67,5 kg) s-au 

. .întrecut 25 de spor
tivi printre care

. și reprezentantul țării noas
tre, Alexandru Kiss, care
la „smuls" reușește, din pri
ma încercare, 115 kg, apoi 

•120 kg, din a doua, dar ratează 
de trei ori la 125 kg . (la C.M. 
de la Moscova obținuse 122,5 
kg). Cu cele 120 kg realizate 
acum, el ocupă locul al zece
lea la stilul smuls, în care pri-

TRĂGĂTORI ROMÂNI 
M CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE

- Aseară- a plecat spre Iugoslavia 
. delegata sportivilor români care 
. vor participa, între 10 și 13 
aprilie, la concursul international 
de tir de la Belgrad. Au făcut 
deplasarea, printre alții, pistola
rii C. Ion. S. Marin, V. Atahasiu, 

lugx, M. *Roșca, Al; ' Gered* 
L. Giușcă. • pușcașii Ș. Caban, 
R. Nicolescu, M. Oncică. I. Co- 
dreanu, N. Rotaru, I. Olărescu, 
E. Sucala. precum și Mariana 
Feodot, Georgeta Chiosac, Dumi
tra Matei și cîțiva dintre cei mai 
buni juniori. întrecerile se a- 
nuntă deosebit de echilibrate. 
Și-au anunțat participarea tră
gători fruntași din Ungaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, R. F. 
Germania, R. A. Egipt. Algeria, 
în aceste condiții, olimpicii noș
tri vor avea un nimerit prilej 
de a-și verifica gradul de pre
gătire.

a întilnirea internațională din
tre selecționata Aradului și aso
ciația sportivă „Aleksa Dejovici* 
(Iugoslavia) se va desfășura Ia 
Arad în zilele de 10 și 11 aprilie.

e Printre rezultatele înregistrate 
în întilnirea Ruda Hvczda Plzen 
(Cehoslovacia) — Dinamo Bucu
rești menționăm: Anișoara Ma
tei 378 p la pistol 10 m ; Mela
nia Petrescu 596 p și Mariana 
Feodot 595 p la pușcă standard 
60 f ; Mariana Feodot 379 p la 
pușcă 10 m ; Laurențiu Pop 539 p 
La pistol liber 60 f. juniori. Men
ționam că. realizind aceste re
zultate. sportivii noștri s-au cla
sat pe primele locuri.

a Proba de pistol calibru mare 
din cadrul ..Cupei primăverii", 
disputată la București, a revenit 
lui Lucian Giușcă (Dinamo) cu 
581 p. Georgeta Chiosac (Steaua) 
569 p și luliana Daroczi (I.E.F.S.) 
568 p s-au clasat pe primele 
locuri la pușcă standard 3x20 f. 

mii trei au fost : Z. Kaczmarek 
(Polonia) 135 kg, Z. Todorov 
(Bulgaria) 132,5 kg și J. Lostow- 
ski (Polonia) 132,5 kg. în afară 
de concurs, la a patra încer
care, ciștigătorul Kaczmarek a 
stabilit un nou record mondial 
cu 139,5 kg (v.r. 139).

La „aruncat* Kiss realizează 
pe rind : 155, 160 și încearcă La 
165 kg, pentru a stabili un nou 
record al țării, dar tentativa lui 
nu reușește. El ocupă locul opt 
la acest procedeu cu 160 kg. 
Cu 280 kg la total obține tot 
poziția a opta. Clasamentul sti
lului : 1. S. Pevzner (U.R.S.S.)
172,5 kg, 2. J. Dos towski 170 kg,
3. Z. Kaczmarek 170 kg. De re
marcat că bulgarul Z. Todorov 
a încercat de trei ori să ridice 
bara încărcată cu 165 kg, dar 
n-a reușit și a ieșit din con
curs. Astfel, campionul mon
dial polonezul Kaczmarek cu
cerește și titlul european. Cla
samentul categoriei ușoare : 1. 
Z. Kaczmarek 305 kg, 2. J.

Încercare reușită a halterofilului M. Gri
goraș la stilul smuls ji un nou record al 
țării: 117,5 ky. Telefoto A.P. — AGER PREȘ

Lostowski 302,5 kg, 3. S. Pevz
ner 297,5 kg, 4. W. Schrant 
(R.F.G.) 295 kg, 5. J. Drska 
(Cehoslovacia) 292 kg, 6. ,U. 
Mustakiewicz (R.D.G.) 285 kg, 
7. D. Senet (Franța) 280 kg? 8. 
AL Kiss (România) 280 kg (de- 
-partajați la cîntar, francezul a 
fost mai ușor cu 50 grame !).

După patru categorii clasa
mentul — neoficial — pe țări : 
1. Polonia 56 p, 2. U-1R.S.S. 32 
p, 3. Bulgaria 29 p, 4. Ungaria 

•29 p, 5. Cehoslovacia 29 p, 6. 
Bomânia 10 p.

întrecerile continuă.

★

Congresul Federației inter
naționalei de haltere a stabilit 
ca marile competiții ale anu
lui 1977 să se dispute -după 
cum urmează i campionatele 
mondiale între 17—25 sepieni- 
brie la Stuttgart (R.F.G.) ; 
campionatele europene pentru 
juniori între 9—17 iulie la Sofia 
și „Clipa prietenia" in luna mar
tie la Leningrad.

Ion OCHSENFELD

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
BASCHET • In turneul -femi

nin de la Cracovia : România — 
Canada 74—67 (34—41) : polonia
A — Ungaria 80—71 (36—37) : Fran
ța — Polonia B 81—57 (38—18) ; 
Ungaria — Franța. 77—74 (37—45); 
Polonia B — România 74—64 
(27—38) : Polonia A — Canada 
85—59 (45—25). In clasament : 1.
Polonia A — 3 p ; 2—3. Franța 

■și Ungaria 6 p. « Campionatul 
Americii de Sud (m), la Bogota: 
Brazilia — Paraguay 79—40 ; Ar- : 
gentina — Uruguay 80—62.

CICLISM ■ După disputarea 
Turului Flandrei, în „Trofeul 

-Super Prestige-Pernod“ con
duce Eddy Merckx cu 100 p a 
Cursa Gând — Wevelgem (262 
km) a revenit belgianului Freddv 
Maertens în 6 h 05 :15,0.

GIMNASTICA > Concursul in
ternational de la Moscova a re
venit. la individual compus, lui 
Vladimir Marcenko și Svetlanei 
Grozdova — ambii din Uniunea 
Sovietică. Primele locuri pe a- 
parate. masculin : Magyar (Un
garia) — cal cu minere. Mar
cenko (U.R.S-.S.) — inele. Samu- 
gia (U.R.S.S.) — sol și sărituri. 
Okamura (Japonia)- — paralele, 

.Ikagash-i (Japonia) — bară fixă ; 
feminin : Saposnikova (U.R.S.S.) —

SPDRTlMMmiME
ASTĂZI LA KATOWICE -PRIMELE JOCURI 

ÎN C.-M. DL HOCHEI (GRUPA A)
Astăzi Ia amiază, fericiții po

sesori de bilete de intrare în 
Sala „Rondo" din Katowice vor 
grăbi pașii pentru a asista la 
primul meci (Suedia — R.F.G.) 
din cadrul unei noi ediții a 
campionatului mondial de ho
chei, grupa A. Este o compe
tiție care va furniza spectacole 
de calitate, oferind —• ca și la 
edițiile anterioare — jocuri e- 
chilibrate și frumoase.

Este și normal să fie așa 
dacă avem în vedere că în 
întrecere se află elita hocheiu
lui mondial, din care — spre 
satisfacția noastră — va face 
parte anul viitor și reprezen
tativa României. Mai exact este 
vorba de următoarele selecțio
nate : Uniunea Sovietică, deți
nătoarea titlului și în compo
nența căreia au fost promovați 
cîțiva tineri de talent (Filipov
— Dinamo Moscova și Fedosov
— Torpedo Gorki în apărare și 
frații Aleksandr și Vladimir 
Golikov — Himik Vbskresensk 
în atac) ; Cehoslovacia; tradi
ționala sa concurentă la îritîie- 
tate, în rîndurile căreia a fost 
readus vechiul și valorosul por
tar Vladimir Dzurilla (34 de 
ani I) ; Suedia î Finlanda, în 
Iotul căreia s-au produs mari 
modificări, determinate de in
succesul de la Innsbruck, unde 
echipa a pierdut medaliile o- 
limpice de bronz în favoarea 
formației R. F. Germania, a- 
flată și ea la Katowice. Mai 
sini prezente, reprezentativele 
R. D. Germane, S.U.A. și Po
loniei. In total 8 echipe care, 
după un prim tur, in cursul

’ La Houston

NĂSTASE ÎNVINGE

PE FLLLOL
NEW YORK, 7 (Agerpres). — 

în prima zi a turneului de te
nis de la Houston (Texas). Hie 
Năstase l-a întrecut cu 6—2, 7—6 
pe.chilianul Jaime Fillol.

Alte rezultate : Bob JLutz — 
Tom Gorman 6—2, 6—1 ; Phil 
Bent — Stan Smith 8—2, 4—6, 
7—5 ; Vitas Gerulaitis — Cliff 
Richey 7—6, 6—1.

La acest concurs mai parti
cipă, printre alții, campionii 
australieni Rod Lavcr, Ken 
Rosewall și asul american Jim
my Connors.

PATINATOAREA DOINA MiTRICICĂ.
Învingătoare la bratislava

Cei patru patinatori români 
care au participat la recentul 
concurs.internațional de la Bra
tislava au . lăsat o frumoasă im
presie. Campioana Doina Mi- 
tricică a reușit să urce pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui cu 94,54 p, fiind urmată de 
Silvia Baricka (Bratislava) cu 
94,14 și Beatrice Huștiu 92,46. 
Clasamentul masculin : 1. M.
Șoska (Bratislava) 99,54, 2. Ion 
Mircea 93,22, 3. Adrian Geor
gescu 89.94.

blrnă si sol, Filatova (U.R.S.S.) — 
sărituri. Grozdova (U.R.S.S.) — 
paralele.

HANDBAL .* Meci retur, pen
tru calificarea la J.O. : Japonia— 
Israel 13—15. Cîștigînd și prima 
partidă (17—15), echipa Japoniei 
s-a calificat pentru Montreal.

PATINAJ * Surpriză de pro
porții la campionatele U.R.S.S., 
desfășurate la Volgograd : o de
butantă. Elena Vodorezova (12 
ani!) a cucerit titlul si medalia 
de aur.

NATAȚIE * La Long Beach 
s-au încheiat campionatele de 
înot ale S.U.A. (au participat și 
sportivi din Anglia. Canada si 
Ungaria). Rezultate, masculin ■ 
100 ni liber — Jim Montgomery 
(S.U.A.) 50,77 (a doua perfor
mantă a tuturor timpurilor !) ; 
200 m mixt — David Wilkie (An
glia) 2:06,25 (rec. european) ; 
1500 m — Converse (S.U.A.) 
15:40.04 ; feminin : 100 m liber— 
Kim Peyton (S.U.A.) 57,53 ; 200 m 
mixt — Kathy Heddy (S.U.A.) 
2:23,02; 800 m — Shannon. Smith 
(Canada) 8:46,38 « In turneul de 
polo de- la Hanovra : U.R.S.S. — 
R.F.G. 5—5, Grecia — Anglia 
G—4. Iugoslavia — Cuba 9—8. In 
clasament : 1. U.R.S.S. 10 p, 2. 

căruia se va juca după siste
mul „fiecare cu fiecare", vor 
fi împărțite, pe baza clasamen
tului, în două grupe valorice. 
Prima dintre acestea va cu
prinde pe competitoarele la 
titlu, iar cea de a doua pe... 
candidatele (două) la retrogra
dare.

Care sînt perspectivele ? Fără 
discuție că în prima grupă au 
mari șanse de a se califica e- 
chipele U.R.S.S., Cehoslovaciei, 
Suediei și Finlandei, surprizele 
fiind greu de întrevăzut, iar în 
cea de a doua restul : R. D. 
Germană, R. F. Germania, 
S.U.A. și Polonia. Titlul și-l 
vor disputa probabil, ca Și ia 
anii precedenți, echipele Uniu
nii Sovietice, care continuă să 
fie principala favorită; și Ceho
slovaciei. Ceva mai complicate 
sînt lucrurile în zpna retrogra
dării, unde este cert că echipa 
Poloniei, deși, nu se află in cea 
mai bună „zodie" a sa, poate 
valorifica avantajul terenului, 
iar cea a R. ,F. Germania, rea
lizatoarea surprizei de mari pro
porții de La Innsbruck, unde a 
cucerit medaliile de bronz, va 
căuta să confirme performanța 
de la J.O. Și atunci ? R. D. 
Germană și S.U.A. ? Greu de 
presupus- Iată motivul pentru 
care credem că vom fi martori 
(Studioul nostru de televiziune 
va transmite multe din meciu
rile' campionatului) la cea mai 
echilibrată și dîrză ediție a 
campionatului mondial.

NOI RECORDURI ALE ÎNOTĂTORILOR 
ROMÂNI LA

Tn concursul internațional de 
înot de la Budapesta (bazin de 
50 m), dotat cu „Cupa Capita
lelor", selecționata orașului 
București s-a clasat pe locul 
III, după reprezentativele Bu
dapestei și Moscovei. Singura 
victorie a sportivilor români a 
fost realizată de I. Sveț : 56,44 
la 100 ni liber. Toate celelalte 
probe au revenit înotătorilor din 
Budapesta și Moscova.

Cu acest prilej Valeria Viăs- 
eeanu și-a corectat propriile re
corduri naționale de senioare și 
junioare Ia 200 m spate (Locul 
II), parcurgînd distanța în 
2:28,27 (v. rec. 2:29,1), iar în 
proba de 200 m mixt Mihaeia 
Costea a realizat 2:32,01 (rec. 
de junioare) ocupînd, de ase
menea, locul secund. Alte re
zultate înregistrate de sportivii 
români : Carmen Bunacin 1:10,24 
— 100 m spate (locul III) și 
2:31,23 — 200 m spate (loc. IV) ; 
Șt Mita 2:22,22 — 200 m mixt 
(loc. V) ; H. Lueaciu 81,71 —

PROGRAMUL TURNEULUI OLIMPIC
DE FOTBAL-LA 26 MAI

RIO DE JANEIRO (Ager- 
pres). — în sala de conferin
țe a hotelului Meridien din 
Rio de Janeiro au început lu-

SCURT • PE SCURT
R.F.G. 9 p. 3. Iugoslavia 5 p» 
4—5. Cuba, Grecia 5 p.

SCHI a Slalomul special băr
bați de la Valmalenco (Italia) a 
revenit italianului Piero Gros a 
Concursul de sărituri de la Ober
wiesenthal a fost cîștigat de 
Hans-Georg Aschenbach (R.D.G.) 
cu 261 p.

TENIS > în „Cupa Davis*, 
zona europeană, grupa B. la 
Ziirich, Anglia învinge Elveția 
cu 4—1 a Turul 2 la Nisa : Ko- 
des — Alvarez 3—6. 6—2. 7—5, Ta- 
roezy — Marks 6—0. 6—2, Cau- 
joile — Hardie 4—6. 7—5. G—4, 
Velasco — Robinson 7—6, 6—3, 
Muntanola — Edmonson 7—5, 1—6, 
6—2 '• Ea Sao Paulo, proba de 
dublu, finală : Case, Masters — 
Pasarell, Stone 7—5, 6—1.

VOLEI • La Genk (Belgia) în 
turneul final al C.C.E. (m) : 
Dukla Liberec — Spartak Su- 
botița 3—1, Slavia Sofia — Re- 
sovia Rzeszow 3—0 « Turneul
feminin de la Szombathely (Un
garia) : Canada — Sel. studen
țească a Bulgariei 3—1. Unga
ria — R.S.F.S. Rusă 3—1 a „Cu
pa Primăverii" (f) la Neuchatel: 
Austria — Anglia 3—1. Franța — 
Scoția 3—0. Elveția — Anglia 3-0, 
Finlanda — Spania 3—0.

SUCCES ROMÂNESC 
LA MARATONUL 

DE LA ATENA
Tradiționalul concurs inter

național de maraton desfășurat 
pe traseul clasic de la Marathon 
la Atena, a reunit la start 105 
concurenți din mai multe țări 
din Europa. Africa, America și 
Asia. Concursul a luat sfîrșit cu

MIRCEA DAMIAN 

victoria surprinzătoare a tînă- 
rului alergător român Mircea 
Damian. El a acoperit traseul în 
2h 27:33,4. De la Nicolae Ilie și 
Ludovic Gali, învingători la 
primele Balcaniade, acesta este 
primul. succes al unui concu
rent român pe parcursul Ma
rathon — Atena.

Mircea Damian s-a născut la 
Sibiu, la 7 febrifarie 1953. Face 
parte din clubul Dinamo Bucu
rești și este antrenat de Mihai 
Tintorescu.

BUDAPESTA
100 m delfin (loc. VI) ; M. Cos
tea 5:21,23 — 400 ni mixt (loc. 
III) ; I. Svet 2:03,18 — 200 m 
liber (Loc. III), 63,10 — 100 m 
spate (loc. III), 2:15,31 — 200 
m spate (loc. II) Daniela 
Georgescu 2:17,91 — 200 m li
ber (loc. IV), 4:50,84 — 400 m 
liber (loc. IV), 62,34 — 100 m 
liber (loc. Ill), Camelia Ho- 
țesctl 2:54,60 — 200 m bras (loc.
II) , 1:23,13 — 100 m bras (loc.
III) , Valeria. Vlăsceanu 1:11,45
— 100 m spate (loc. IV), 2:40,21
— 200 m mixt (loc. VI), 5:36,30
— 400 m mixt (loc. V) ; D. 
Atdea 2:37,28. — 200 m bras 
(Loc. II), 1:11,91 — 100 m bras 
(loc. II) ; Vali Dragomir 2:37,01 
—■ 200 m delfin (loc. V), I. Luca 
1:13,06 — 100 m bras (loc. III), 
în primul schimb al . ștafetei 
de 4 X 100 m mixt clasată pe 
locul doi, C. Bunaciu a înotat 
100 m spate în 1:09,7 (și nu 
1:08,7 cum s-a anunțat ante
rior datorită unei transmisii e- 
ronate) — n'ou record de ju
nioare.

crările reuniunii Federației 
internaționale ■ de fotbal. Vor 
fi dezbătute, printre altele, 
cererile de admitere în orga
nizația mondială a fotbalului 
a unor țări africane, precum și 
probleme de discriminare ra
sială în fotbalul din Republi
ca Sud-Africană și Rhodes’s, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, președintele F.I.F.A. 
Joao Havelarige, a . confirmat 
că în anul 1978 turneul final al 
campionatului mondial va li 
organizat în Argentina. El a 
arătat că din raportul prezen
tat de Hermann Neuberger, 
reiese că forul ' argen- 

' tinian se preocupă ca întrece
rile să șe desfășoare în exce
lente condiții, joao Havelan- 
ge „a precizat ..că primul, cam
pionat mondial de fotbal pen
tru echipe de tineret (jucători 
sub 20 de ani) va avea loc' 
anul viitor în Tunisia, între 27. 
iunie și 10 iulie. La această, 
competiție vor participa 16 e- 
chipe : 6 din Europa, 3 din 
America de Sud, 3 din Africa, 
2 din Asia și 2 din America 
Centrală, și insulele Caraibelor. 
Iti încheiere, Joao Haveiange 
a declarat ziariștilor că trage
rea Ia sorți pentru alcătuirea, 
grupelor turneului olimpic ae 
fotbal se va efectua la 26 nai 
în Canada,.
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