
ÎNCHEIEREA vizitei oficiale
A TOVARĂȘULUI LUIS CABRAL' iPREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT

AL REPUBLICII GUINEEA-BISSAU I
portulPROLETARI OIN TOATB ȚXRIL^ UNIȚI-VX»

ZIAR Al CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Sîmbătă, 10 aprilie, s-a în
cheiat vizita oficială de prie
tenie întreprinsă în țara noas
tră, la invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Guineea- 
Bissau, tovarășul Luis Cabrai.

întilnirile și convorbirile pe 
care le-au avut cei doi șefi 
de stat, la București, deschid, 
prin importanța lor și a docu
mentelor semnate cu acest pri
lej, o clapă nouă în dezvol
tarea conlucrării rodnice și 
multilaterale dintre partidele 
și țările noastre, în folosul 
ambelor popoare, al promovă
rii relațiilor internaționale noi, 
al realizării unei pă»i 
ce, a unei lumi mai 
și mai bune.

Ceremonia plecării a 
loc pe aeroportul Otopeni.

înaltul oaspete a venit 
aeroport împreună cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

La sosire, comandantul găr
zii de onoare a prezentat ra-

traini- 
dreple

avut

Ia

portul, după care au fost into
nate imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Guineea-Bissau, In 
semn de salut au fost trase 
21 salve de artilerie.

Cei doi șefi de stat au tre
cut, apoi, in revistă garda de 
onoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Luis Cabrai sint aclamați cu 
Însuflețire de numeroși locui
tori ai Capitalei prezenți la 
ceremonia plecării.

La scara avionului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau, tovarășul Luis 
Cabrai, și-au luat un călduros 
rămas bun. Cei doi șefi de stat 
și-au strîns mîinile cu cordiali
tate, s-au îmbrățișat cu prie
tenie.

La ora 8,50, 
care călătorește 
Consiliului de Stat al Republi
cii Guineea-Bissau a decolat.

aeronava cu 
președintele

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

| ANUL XXXII — Nr. 8253 4 PAGINI — 30 BANI i Luni 12 aprilie 1976 i
Pregătirile pentru meciul de miercuri cu Olanda

REPETIȚIA" DE IERI A ECHIPEI OLIMPICE DE FOTBAL
Selecționata Olandei sosește astăzi la București
H1

Treptat însă, mecanismul 
al echipei a început să

Antrenamentul de ieri al echi
pei olimpice de fotbal a Româ
niei a fost, de fapt, o „repetiție 
generală" în vederea partidei cu 
reprezentativa similară a Olan
dei. în rolul viitorilor noștri 
adversari de miercuri după- 
amiază, a apărut formația Di
namo, în alcătuirea : Ștefan 
(Cavai) — Vlad, Dobrău, I. Ma
rin, Deleanu — Augustin (Naghi), 
Nunweiller, Custov, Zamfir — 
Dumitrache, Vrînceanu, care a 
acționat aglomerat în apărare, 
pe două linii ă cite patru jucă
tori și a folosit jocul la ofsaid,

anticipînd, astfel, replica, sub 
raport tactic, a fotbaliștilor o- 
landezi.

Față de această situație re-

zare, 
tactic 
funcționeze din ce in ce mal 
bine și, în ciuda uneî replici 
foarte viguroase și de bună ca
litate a dinamoviștilor bucureș- 
teni, lotul s-a impus, reușind să

TEODORA UNGUREANU ÎNVINGĂTOARE
ii

• DUPĂ SUCCESUL NADIEI COMANECI, DIN 1975, O NOUA 
AFIRMARE ROMANEASCA IN TRADIȚIONALA ÎNTRECERE

Agențiile de presă au trans
mis sîmbătă seara știrea că, 
la Londra, competiția dotată 
cu „TROFEUL CAMPIONI
LOR" s-a încheiat cu un re
marcabil succes al tinerei gim
naste românce TEODORA 
UNGUREANU. întrecerea, des
fășurată la celebra arenă 
Wembley, în fața unui nume
ros public, a reunit valori 
autentice ale gimnasticii euro
pene, între care primele trei 
clasate fac parte din loturile 
olimpice ale țărilor respective. 
Competiția, devenită de-acum 
tradițională, are un caracter 
individual și cuprinde un con
curs general la patru aparate 
(la feminin) și la șase aparate

FINALELE „CUPEI TINERETULUI" 
LA TENIS DE MASĂ Și ȘAH

PIONIERII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII 
LA HUNEDOARA

11 (prin te- 
de

HUNEDOARA, 
lefon). Finalele de tenis 
masă și șah, competiție spor
tivă pionierească din cadrul 
„Cupei tineretului", s-au în
cheiat cu meciuri care au a- 
tras mulți spectatori în cele 
trei săli hunedorene. Confrun
tarea dintre Laurențiu Harme- 
niuc și Ion Gheorghe — cea 
care avea să-1 decidă pe cam
pionul pe țară la tenis de ma
să — a fost de un nivel teh
nic ridicat, nelipsindu-i, pe 
alocuri, chiar atributele virtuo
zității. A cîștigat Hermeniuc 
(elev în clasa a VIII-a a Liceu
lui nr. 2 din Iași) în două seturi: 
21—6, 21—17. în ultima partidă 
a fetelor, foarte talentata Ma
ria Mărcuș — elevă în clasa 
a Vl-a a Școlii generale nr. 6 
din Lupeni, județul Hunedoara 
— a jucat excelent î 
bucureștencei Mariana 
2—0 (22—20, 21—12). 
este, indiscutabil, al 
eleve din Lupeni dar, 
te, el trebuie acordat 
nerului Eduard Gyongyosy, 
antrenorul Măriei Mărcuș, cel 
care, cu doi 
trimis pe 1

înaltă a finalelor „Cupei tine
retului" pe Lenuța Brădățea- 
nu, azi în lotul de junioare al 
țării.

Un reprezentant al județului 
Hunedoara a cîștigat și titlul 
de campion al „Cupei tineretu
lui" la șah : este vorba de Ni- 
colae Lorincz, elev în clasa a 
Vl-a a liceului din Hațeg. La 
fete, titlul de campioană i-a 
revenit pionierei din comuna 
Borod (Bihor), Simona Bulzan, 
elevă în clasa a Vl-a a școlii 
generale din localitate.

(la masculin). Principala ad
versară a gimnastei românoe 
a fost sovietica Ludmila Gor- 
bik, pe care Teodora 
nu a dominat-o însă 
în clasamentul final 
româncă le-a depășit 
pe un punct atît pe _______
Gorbik, cît și pe campioana 
Angliei, Avril Lennox. învin- 
gătoarea și-a etalat cu deose
bire înalta măiestrie la sol, 
probă în care a fost înregis
trată și cea mai mare notă 
din concurs : 9,90 ! Gimnasta 
româncă a obținut cea mai ri
dicată notă si la sărituri (9.50). 
iar la paralele și la bîrnă s-a 
clasat pe locul secund cu 9,65, 
respectiv, 9,50. Comentatorul 
sportiv al agenției Reuter sub
liniază performanța tinerei 
gimnaste românce, evidențiind 
faptul că, acum un an, aceeași 
întrecere era cîștigată de un 
alt talent al gimnasticii româ
nești. Nadia Comăneci. Iată 
primele trei clasate la feminin: 
Teodora Ungureanu 38,55 p, 
Avril Lennox și Ludmila Gor
bik — 37,75 p. La masculin a 
cîștigat P. Korman (S.U.A.), 
iar Sorin Cepoi (România) s-a 
clasat oe locul 5.

Teodora Ungureanu, în vîr- 
stă de 15 ani, este elevă în 
clasa a IX-a la Liceul de gim
nastică din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, fiind antrenată 
de soții Marta și Bela Karoli.

Ungur ea- 
categoric. 
gimnasta 

cu aproa- 
Ludmila

5,

Iordănescu, ieri foarte activ, a scăpat spre poarta lui Ștefan ți va 
înscrie. (Fază din meciul Selecționata olimpică — Dinamo). 

Foto : L MIHAICĂ
prezentativa noastră olimpică, 
evoluind, în prima repriză, în 
formula : Răducanu — Cheran, 
Dinu, G. Sandu, Hajnai — Du
mitru, Boloni, Iordănescu — 
Crișan, Năstase, Zamfir, s-a 
descurcat mai greu, la început, 
în fața problemelor create de 
apărarea adversă, și nu a găsit 
cele mai bune soluții de finali-

înscrie de două ori în primele 
45 de minute prin Iordănescu 
(min. 15 și 33). Dinamo a rea
lizat și ea un gol frumos prin 
Custov (min. 19) ; diferența mi
nimă de scor din această primă

Mihai IONESCU

(Continuare in pag. 2—J)

Începînd de azi, la București

SE REIA CAMPIONATUL
NATIONAL DE HOCHEI

După o destul de scurtă apa
riție în programul întrecerilor 
sportive interne, campionatul 
republican de hochei Divizia A 
(prima grupă valorică) reintră 
în circuitul competițional în
cepînd de azi, cînd la patinoa
rul „23 August" vor avea loc, 
timp de aproape o săptâmînă, 
jocurile tururilor III și IV.

Primele două tururi, disputate 
unul la București și celălalt la 
Miercurea Ciuc, au oferit echi
pei Dinamo prilejul să obțină 
un avans de 4 puncte față de

Steaua. în aceste două confrun
tări, dinamoviștii au realizat 
victorii cu 5—3 la București și 
cu 8—1 la Miercurea Ciuc, lă- 
sînd impresia că în acest sezon 
vor reintra în posesia titlului, 
aflat acum în aceea a hocheiști- 
lor de la Steaua.

Deși se află la capătul unui 
bogat și dificil sezon internațio
nal, hocheiștii noștri fruntași 
sînt totuși datori să ofere spec
tatorilor jocuri de calitate, în 
deplină concordanță cu bunele 
rezultate obținute de ei pe plan 
extern.

CUPA F. R. C.“ A REVENIT
1.
2.
3.

CLASAMENT
0
2
5
5

împotriva
Soldea:
Meritul 
tinerei 

în par- 
și mi-

i ani în urmă, a 
treanta cea mai

CLASAMENTE FINALE. 
TENIS DE MASĂ : băieți : 1. 
Laurențiu Hermeniuc, 2. Ion 
Gheorghe (Arad), 3. Marcel 
Ungureanu (Brăila) ; fete : 1. 
Maria Mărcuș, 2. Mariana Sol
dea (municipiul București), 3. 
Clara Tamaș (Harghita); ȘAH: 
băieți : 1. Nicolae Lorincz 9 p, 
2. Vasile Tyukodi (Satu Mare) 
7 p, 3. Sorin Vegheși (Buzău) 
6 p ; fete : 1, Simona Bulzan 
7,5 p, 2. Gabriela Olărașu 
(Iași) 7 p, 3. Damiana Dănilă 
(Maramureș) 7 p.

Ion GAVRILESCU

ENTUZIASTE ÎNTRECERI LA BUZĂU
BUZĂU, 

De citeva 
șe au anunțat in localitate un 
eveniment deosebit al sportu
lui de masă • finala pe țară 
a „Cupei tineretului" Ia tenis 
de masă, ediția de iarnă, 
zervatâ tinerilor din 
ția meșteșugărească, 
din vitrinele noului 
de prezentare a |

11 (prin telefon), 
zile, numeroase afi-

re-
i coopera- 

Intr-una 
magazin 

produselor

UJCM, deschis în centrul ora
șului, a fost amenajată o ex
poziție cu trofeele ' destinate 
finaliștilor, ceea ce a sporit și 
mai mult interesul tineretului 
și iubitorilor de sport pentru 
această competiție.

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

LUI WALENTY GRYGIANIEC (POLONIA)
„Cupa F.R.C." s-a încheiat 

ieri odată cu disputarea etapei 
a VIII-a, programată pe șos. 
București — Ploiești, 
Buftea. La festivitatea de pre
miere, organizată într-un ca
dru sărbătoresc chiar la locul 
sosirii din cursă, au urcat pe 
podium Walenty Grygianiec 
(Polonia) care, datorită numă
rului redus de puncte acumu
lat (51 p), a cucerit cupa pusă 
în joc. Au mai urcat pe po
dium reprezentanții noștri Teo
dor Vasile (71 p) și 
Negoescu —

Iată citeva 
desfășurarea 
etape ale : 
competiții.

Laurii în 
cult, programată sîmbătă după- 
amiază pe bd. Leontin Sălăjan, 
au revenit, așa cum era de 
așteptat, excelentului sportiv 
cehoslovac Michal Klasa, care 
și-a rotunjit astfel la 4 numă
rul victoriilor de 
„Cupa F.R.C.",

varianta

.. . George
Steaua (148 p). 

i amănunte din 
ultimelor două 

acestei frumoase

întrecerea pe cir-

etapă
în etapa

în 
Pe

circuit, Klasa a părăsit pluto
nul din start, a cîștigat 
două sprinturi (50 ture 
sprinturi la 5 ture) și, ca 
demonstreze... clasa, a 
„bătut", pe parcurs încă 
sprinturi, ceea ce i-a adus pri
mul loc în clasamentul etapei, 
cu 21 p. Dintre ceilalți concu- 
renți, doar I. Totora (România) 

■ a mai obținut punctaj maxim 
(5) la două sprinturi. Ceilalți 
sportivi au trebuit să se mul
țumească fie cu cite o singură 
victorie la sprint, fie cu pun
ctajul acordat pentru locurile 
2, 3 și 4 in bătălia sprinturi
lor. Clasament : 1. Klasa (Ce
hoslovacia) 
(Polonia) 
(Steaua) 
(Steaua) 
(Steaua) 10 p, 
(România) 9 p.

Etapa a VIII-a, 
pe șoseaua București

Gheorghe ȘTEFANESCU

1.
21 p, 2.

13 p,
10
10

P.
P.

6.

3.
4.

5.
T.

lejer 
cu 

să-și 
mai 

două

Bielski 
Dolofan 
Pascale 
Totora 
Vasile

programată
Plo-

(Continuare în pag. 2—3)

Dinamo 6 6
Steaua 6 4
S.C. M. Ciuc 6 1

4. Dunărea Galați 6 1
Programul de az

5. C. Miercurea Ciuc 
Rădăuți (iuniorl I), ora 10,30 : 
Școlarul București — Sc. sp. O- 
dorhei (juniori i). ora 16 : Stea
ua — Dunărea Galați (Div. A), 
ora 18,30 : Dinamo — S.C. Mier
curea Ciuc (Div. A).

44—10 U
34—24 «
21—36 1
13—42 1
ora 8 : 
Metalul 

ora 
So.

JOCURILE OLIMPICE
PE MICUL ECRAN

După cum se știe, între 
17 iulie și 1 august a.c. se 
desfășoară la Montreal cea 
de-a XXI-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de vară.

Pe toată durata J.O., te
leviziunea noastră va efec
tua zilnic transmisii de la 
această competiție de inte
res mondial, fie sub forma 
reportajelor directe, fie 
prin înregistrări.

Vom publica la timp pro
gramul complet al transmi
siilor, program care n-a 
fost încă definitivat.



„Cupa de primăvară44 la handbal Divizia A Ia baschet masculin I

PARTIDE DÎRZ DISPUTATE iN ETAPA A ll-A
Simbătă și duminică s-au 

disputat partidele celei de a 
Il-a etape din cadrul „Cupei 
de primăvară" la handbal, com
petiție care angrenează toate 
formațiile feminine și mascu
line din. Divizia A. Deși în a- 
ceastă rundă eîteva jocuri au 
fost amînate. spectatorii au a- 
vut posibilitatea să urmărească 
intilniri echilibrate, de bun ni
vel. E drept, timpul nefavora
bil — frig și, in unele locuri, 
ploaie — nu a permis echipe
lor să-și pună în valoare în
tregul bagaj de cunoștințe, dar 
chiar și în aceste condiții par
tidele au plăcut prin dinamis
mul și dîrzenia lor.

Așa s-a întîmplat simbătă, 
la jocul feminin dintre Uni
versitatea București și Rapid, 
în care ambele formații evo
luau fără multe dintre titulare. 
S-a luptat, însă, aprig, „vioa

ra întîi" fiind echipa studente
lor care — cu un portar în 
formă de zile mari, Marioara 
Miiler — a obținut o victorie 
fără echivoc : 14—10 (7—3). De 
reținut că rapidistele au irosit 
în această partidă nu mai puțin 
de 5 aruncări de la 7 m, prin 
fructificarea cărora jocul putea 
căpăta o altă turnură.

Deosebit de atrăgătoare prin 
ambiția ambelor echipe și par
tida Progresul București — 
I.E.F.S., consumată duminică 
dimineața pe „Tineretului". E- 
levele antrenorului Valeriu Go- 
gâltan demarează în trombă și 
reușesc ca după primele 7 mi
nute ale întilnirii să conducă 
cu 3—0 pe vicecampioanele 
țării. După numai 11 minute, 
insă. Progresul reușește o spec
taculoasă răsturnare a scoru
lui, preluînd conducerea cu 
4—3 1 Restul partidei ne-a o-

SE CUNOSC GRUPELE 16 SI 712
I

ACTUALITATEA
In cel de-al doilea meci 

amical susținut la Miercurea 
Ciuc, Dinamo București, lide
ra campionatului național, a 
fost Întrecută surprinzător de 
echipa locală Sport Club cu 
scorul de 5—4 (3—0, 1—3,
1—1).

• Pe patinoarul artificial a- 
eoperit din Miercurea Ciuc au 
continuat întrecerile din ca
drul turneelor finale ale cam
pionatelor naționale pentru 
juniori II și „speranțe*. Au 
fost Înregistrate următoarele 
rezultate i

JUNIORI II : Școala sportivă 
M. Ciuc — Dunărea Galați

HOCHEISTICĂ
7—5, Dunărea — Școala spor
tivă Gheorgheni 9—5, Școala 
sportivă M. Ciuc — Școala 
sportivă Gheorgheni 11—2.

..SPERANȚE" : Școala spor
tivă Gheorgheni — Școala 
sportivă Rădăuți 8—3, Dună
rea — Steaua 4—3, Liceul nr. 
1 M. Ciuc — Școala 2 Galați 
12—2, Dunărea — Școala 
sportivă Rădăuți 1—1, Școala 
sportivă 2 Galați — Școala 
sportivă Gheorgheni 6—0, Li
ceul nr. 1 M. Ciuc — Steaua 
12—1.

ferit multe faze rapide, de 
handbal autentic, dar și eîteva 
autentice... ratări. In final. Pro
gresul a obținut victoria la li
mită, deși — poate — un rezul
tat de egalitate ar fi fost mai 
echitabil. Notînd, la feminin, 
noul succes al Confecției (15—10 
cu Textila Buhuși), victoria la 
limită a campioanei, „U“ Ti
mișoara, obținută pe teren pro
priu în fața Voinței Odorhei, 
precum și cea dinții victorie 
din competiție a Constructoru
lui Baia Mare, vom sublinia 
în încheiere că derby-ul stu
dențesc masculin a adus for
mației Poli Timișoara un suc
ces frumos în deplasare, în 
fața lui „U“ Cluj-Napoca :
17— 16 1 Iată acum rezultatele 
etapei : ASA Tg. Mureș — 
H.C. Minaur Baia Mare 9—17 
(6—15), Petrolul Teleajen — 
Dinamo Brașov 14—29 (7—11), 
Știința Bacău — CSU Galați
18— 13 (7—7), Dinamo București
— „U“ București 20—18 (9—7) 
la masculin, „U“ Timișoara — 
Voința Odorhei 7—6 (5—3), Rul
mentul Brașov — Constructo
rul Timișoara 7—10 (3—5), Pro
gresul — IEFS 10-9 (5-4),
Confecția — Textila Buhuși 
15—10 (8—6), „U“ București — 
Rapid 14—10 (7—3) și Cons
tructorul Baia Mare — Mure
șul Tg. Mureș 17-12 (6—6) la 
feminin.

Horia ALEXANDRESCU

Cu meciurile desfășurate 
sîmbătă și duminică s-a în
cheiat al doilea tur al cam
pionatului republican de bas
chet masculin. Clasament: 1.
Steaua 86 p, 2. Dinamo 86 p, 3. 
Universitatea Cluj-Napoca 71 p, 
4. Farul 67 p, 5. Rapid 67 p, 
6. Universitatea Timisoara 66 
p, 7. I.E.F.S. 64 p, 8. I.C.E.D. 
63 p, 9. Politehnica Iași 62 p, 
10. C.S.U. Brașov 60 p, 11. 
A.S.A. București 50 p, 12. Po
litehnica București 50 p. Tur
neele finale, pe grupe valorice, 
vor avea loc între 7 și 11 
mai la București (grupa 1—6), 
6 și 10 mai la Brașov (grupa 
7—12). Rezultate și unele amă
nunte :

UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — I.E.F.S. 2—0 :
91—70 (48—35) și 92—78
(44—40). Reintrarea iui Minius, 
eficacitatea lui Viciu (51 p) și 
dăruirea tuturor jucătorilor au 
adus gazdelor două victorii 
datorită cărora s-au calificat 
în grupa 1—6 (C. Crețu — 
coresp.).

RAPID — I.C.E.D. 2—0 : 
83—68 (42—36) și 91—80
(42—46). Pentru echipa I.C.E.D., 
această confruntare avea o 
importanță deosebită : victoria 
în ambele partide ar fi însem
nat calificare intre primele 6 
formații ale Diviziei A. Dar, 
deși cu un singur succes și-ar 
fi asigurat ei acest deziderat, 
elevii antrenorului H. Tursu-

gian au realizat două victorii 
concludente în fața unor bas- 
chetbaliști preocupați mai mult 
de... deciziile arbitrilor de cit de 
propria lor evoluție. (P. Iv.).

C.S.U. BRAȘOV — FARUL 
CONSTANȚA 1—1 : 82—86
(37—40) și 78—74 (32—40). In 
fiecare partidă rezultatul a 
fost decis în final. (P. Dumi
trescu — coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — DI
NAMO 0—2 : 79—114 (40—51)
și 75—107 (44—66). Victorii 
nete ale campionilor care au 
lăsat o impresie bună publi
cului ieșean. (D. Diaconescu — 
coresp. județean).

STEAUA — UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA 2—0 I 
109—77 (59—45) și 85—72 (42— 
29). După succesul lejer de 
sîmbătă, steliștii și-au suba
preciat adversarii (care au 
dat o ripostă demnă de laudă) 
întreeîndu-i, totuși, datorită 
lotului mai valoros ce îl au.

A.S.A. BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA BUCUREȘTI 1—Îs 
77—86 (28—41) și 74—71 (37— 
33). Sîmbătă, victorie clară 
realizată de studenți ; dumini
că, joc deosebit de echilibrat 
al cărui rezultat a fost decis 
în final de precizia aruncări
lor libere executate ae tinerii 
baschetbaliști de la A.S.A. Ei 
au transformat 7 din cele 8 
aruncări de care au beneficiat 
(Băisteanu 3, Haiduc și Polea- 
nu cite 2). (D. ST.).

In campionatul de rugta
1

V. PAȘCANU — coresp.

MARIANA SIMIONtSCU Șl DUMITRU HAHADAU 
ÎNVINGĂTORI ÎN „CRITERIUL DE PRIMĂVARĂ"

Favoritii s-au impus, aproape 
fără excepție, in primul concurs 
de tenis in aer liber, încheiat du
minică în Capitală. Meciul deci
siv al probei seniorilor, disputat 
între Dumitru Hărădău și Viorel 
Sotiriu, a revenit pe merit pri-* 
mului, după o luptă dîrză, cu 
răsturnări de scor. Victorie um
brită însă de unele ieșiri nervoa
se ale învingătorului, pentru care 
a si primit avertisment oficial. în 
celelalte partide : D. Hărădău — 
V. Marcu 6—7, 6—2, 6—0, 6—1 î
V. Sotiriu — M. Tăbăraș 6—2, 
6—1, 6—1 ; V. Marcu — M. Tă
băraș 6—4, 6—7, 6—0, 6-3.

Mariana Simionescu »i-a conti
nuat seria victorioasă, învingind 
la «cor identic pe Lucia Roma
nov si Iudith Gohn : 6—3, 8—1. 
Finalele la dublu : D. Hărădău, 
V. Sotiriu — Tr. Marcu, V. Mar- 
eu 7—5, 6—4 ; Mariana Si
mionescu, Iudith Gohn — Maria
na Nunweiller, Simona Nunweil
ler 7—5, 7—6.

Rd. V.

„CUPA TINERETULUI-
(Urmare din pag. 1)

Întrecerile au fost organiza
te simbătă și duminică în sala 
școlii sportive pregătită de or
ganizatori și de gazde (direc
toare Camelia Ionescu) cu 
multă grijă, pe măsura eveni
mentului — șase mese de joc 
despărțite prin mantinele noi. 
De notat că la deschidere au 
asistat și cei peste 100 de în
vățători de La numeroase școli 
din județ, aflați la un curs de 
perfecționare in problemele e- 
ducației fizice și sportului.

O animație deosebită a în
soțit disputele. Concurenții au 
dovedit, în marea lor majori
tate, că practică acest sport 
sistematic și cu o pasiune 
demnă de admirație. „M-aș 
bucura să ocup unul din pri
mele locuri (ne spunea foarte 
tînărul jucător Al. Saubner 
din Baia Mare). Am muncii 
mult pentru aceasta, iar în 
faza pe județ peste 50 de can
didați și-au disputat locul de 
finalist pe țară". Asemenea 
afirmații am auzit și de la alți 
sportivi din Satu Mare, Cluj, 
Prahova, Gorj etc.

întrecerile de duminică pen
tru locurile 3—4 și, mai ales, 
pentru titlu au oferit un spec
tacol deosebit de frumos. La 
fete, primele trei locuri au 
fost ocupate de Eugenia Con- 
stantinescu (Mehedinți), ur
mată de Agneta Beko (Cluj) 
și Elisabeta Pieptăn (Gorj).

Locul 1 la băieți a fost cu
cerit de EI. Sigheti (Satu 
Mare), într-o dispută pasio
nantă cu Al. Saubner. Pe lo
cul % C. Tabacu (București).

CLASAMENTE

SENIORI B&letf : 1. D. Hără
dău 2. V. Sotiriu (ambii Steaua) 
3. V. Marcu (Dinamo) 4. M. Tă
băraș 5. C. Popovici (ambii Stea
ua) : dublu : 1. D. Hărădău, V. 
Sotiriu : 2. Tr. Marcu (Dinamo 
Brașov). V. Marcu. Fete : 1. Ma
riana Simionescu (Dinamo) 2. 
Lucia Romanov (Tot înainte) 3. 
Iudith Gohn (Dinamo Brașov) 4. 
Adriana Caraiosifoglu (Construc
ții) 5. Maria Romanov (Tot îna
inte) ; dublu : 1. Mariana Simio
nescu, Iudith Gohn ; 2. Mariana 
Nunweiller (Dinamo Brasov), Si
mona Nunweiller (Progresul).

JUNIORI Cat. 17—18 ani, bă
ieți : 1. A. IXrzu (Progresul) 2.
R. Hărnutiu (Dinamo) 3- K. O- 
preanu (Progresul) 4. FI. Nltă 
(Construcții) 5. V. Răzvan (Poli
tehnica Cluj-Napoca) ; dublu : 1. 
A. Dlrzu, R. Opreanu ; 2. I. Io- 
vănescu, M. Zaeopceanu (Dina
mo). Fete : 1. Elena Popescu (Di
namo) 2. Mariana Socaciu 
(U.T. Arad) 3. Elena Jecu (Să
nătatea Oradea) 4. Bodica Gheor- 
ghe (Dunărea Galati) 3- Ioana 
Nichilia (Progresul) ; dublu : 1. 
Bodica Gheorghe, Săndita Proca 
(Dunărea Galati) 1 2. Doina io- 
nescu. Daniela Davidescu (Dina
mo).

Cat. 15—16 ani, băieți : 1. H. Se- 
gărceanu (Dinamo) 2. D. Buc&ta- 
ru (T.C.B.) 3. L. Revesz (Sănă
tatea Oradea) 4. S. Niculescu 
(Progresul) : dubiu : 1. Idviu
Mancas (T.C.B.), T. Kadar (Di
namo) : 2. L. Bucur (Dinamo), 
D. Bucătarii. Fete : 1. Gabriela 
Dinu 2. Gabriela Szdke (ambele 
Dinamo) 3. Camelia Chiriac (Di
namo Brașov) 4. Cosmina Popes
cu (Tot înainte) : dublu : 1. Ga
briela Dinu, camelia Chiriac ; 2. 
Gabriela Szoke, Cosmina Popescu.

„CUPA
(Urmare din pag. 1)

iești, a însemnat un adevărat 
iureș. La km 10 înregistrăm 
prima evadare. Scapă din plu
ton Andrei Antal (cel mai ac
tiv ciclist român lai această 
etapă), Gh. Tudor, T. Drăgan, 
Z. Peszleg (Ungaria) și B. Kre- 
czynski (Polonia). Cei cinci 
cicliști fac eforturi vizibile ca 
să-și mărească distanța de ur
măritori, însă plutonul forțează 
și după 8 km ii aduce pe toți 
la ordine. Liniștea în pluton 
durează însă puțin. La km 36, 
un alt grup de opt sportivi 
reușesc să evadeze și printre 
ei se află, din nou Antal ! De 
data aceasta, cursa de urmă
rire va ține ceva mai mult : 
10 km, după care fugarii sint 
iarăși prinși. Cu puțin înainte 
de întoarcerea spre București, 
la ieșirea din cartierul Ploiești 
Vest (57 km de la plecare), 
Antal îți încearcă din nou no
rocul. B intră în plasă Dră-

STEAUA Șl FARUL AU REALIZAT SC
REZULTATE TEHNICE

Serio I : Farul Ca'stanța — Rulmentul Birlad 42—18 (32—3), Gloria — 
Minerul G. Humorului 9—7 (6—0), C.S.M. Sibiu — Sportul studențesc 
0—3 (0—3), Steaua — T.C. Ind. Constanța 66—6 (30—6) ; seria a ll-a : 
Agronomia Cluj-Napoca — Dinamo 9—10 (6—10) , Universitatea Timi
șoara — Știința Petroșani 15—0 (4—0), Grivița Roșie — Olimpia 20—12 
(11—6), Vulcan — Politehnica lași 6—17 (6—7)

revenit

SERIA 1 SERIA A ll-a

1. Farul 12 10 1 î 335— 83 33 1. Dinamo 12 9 2 1 225— 64 32
2. Steaua 12 10 0 2 340— 63 32 2. Univ. T. 12 9 0 3 216— 78 30
3. Sp. stud. 12 9 1 2 157— 67 31 3. Știința 12 8 2 2 186— 80 30
4. C.S.M. 12 4 2 6 72—152 22 4. Grivița R. I2 5 1 6 129—125 23
5. Rulmentul 12 4 0 8 100—198 20 5. Politehnica 12 4 3 5 91—147 23
6. Gloria 12 3 2 7 3^—191 20 6. Agronomia 12 4 2 6 84—146 22
7. Minerul 12 2 2 8 67—213 18 7. Olimpia 12 3 2 7 86—171 20
t. T.C. Ind. 12 2 0 10 57—200 16 8. Vulcan 12 0 0 12 50—256 12

: studenților care 
prin Iordănescu 

Boțo-

victoria a 
au transformat 
o lovitură d^ pedeapsă. (I. 
can-coresp.)

Campionatul Diviziei A de rug
by a continuat cu partidele eta
pei a Xll-a. în seria I slnt de 
notat victoriile la scor ale echi
pelor Steaua Farul Constan
ța, iar in seria secundă reținem 
vuccesul realizat de Universitatea 
Timișoara, care lasă 
lupta pentru locul al Il-Iea, 
*1 cel al iui Dinamo la 
Napoca. Dar iată eîteva 
nunte :

deschisă 
ca 

Cluj- 
amă-

(42—18).FARUL—RULMENTUL
Victorie clară realizată prin pun
ctele înscrise de Dărăban și Dinu 
(dte 2 încerc,), Dobre, Holban, 
Șt. Cristea (cîte o încercare), Bu- 
cos (2 l.p. 4 transf.). Pentru 
oaspeți au marcat Ciorici (3 
l.p.), Mihalache (l.p.), Iacob, 
Botgros (l.p.c.). A arbitrat bine 
P. Ionescu. (P. Enache-coresp.)

STEAUA—T.C. IND. (66—6). Di
ferența de scor oglindește fidel 
evoluția ambelor echipe. A ar
bitrat bine G. Galikovschi.

C.S.M. SIBIU—SPORTUL STU
DENȚESC (0—3). Deși gazdele au 
dominat, ratînd și 4 lovituri de 
pedeapsă din poziții foarte bune.

F. R. C.“
gan, colegul său din prima 
evadare, Bielski (Polonia), Si- 
poș (Ungaria), Laibner (Dina
mo) și Pascale (Steaua). Cu 
toții pedalează eu o forță ui
mitoare și sint stopați doar 
de... bariera de cale ferată, de 
la Buftea, pe care cei cinci (Si- 
poș a rămas) o găsesc lăsată 
în momentul când aveau un 
avans față de urmăritori, de 
peste 3 min. Pînă trece măr
farul și se ridică bariera, gru
pul din față pierde din avans 
2 min. Cursa de urmărire de
vine și mai palpitantă și, cu 
toate eforturile, plutonul nu-i 
mai prinde pe fruntași. Sprin
tul este câștigat detașat de A. 
Antal, care a parcurs cei 114 
km ai etapei în 2h 50:02 (me
die orară 40 km/h). L-au ur
mat : 2. Pascale (Steaua) 2h 
50:05, 3. Bielski (Polonia) 2h 
50:09, 4. Drăgan (România) 2h 
50:12, 5. Laibner 2h 50:13. Du
pă 50 de secunde sosește și 
plutonul condus de G. Negoes- 
cu (Steaua),

S

It

■

t

GLOBI A — MINERUL 
După un început crispat, 
ambelor echipe a devenit 
mai atractiv, dar ____ ____
multe durități. Au înscris : Badu 
Ion (2 l.p.c.). Curea fl.p.) pentru 
învingători, respectiv Calibrinic 
(l.p.) Petre Ion (încerc ). A con
dus bine A. Găgeatu. (N. Ștefan- 
coresp)

AGRONOMIA-DINAMO 0—10). 
Au marcat : Constantin (2 l.p.,

presărat

(9-7)- 
jocul 
ceva 

cu

în general, un WUablil.
Avînd o idee dară de joc si o 
tehnică superioară, studenții au 
reușit 3 încercări, prin Veriveș (2) 
și Ciobanu, care au atras aplau
zele spectatorilor. în final me- 
talurgistii au insistat, dar actio- 
nînd fără orizont nu au putut 
să Înscrie. Au mal marcat 
delcu (Lp.) 
pentru 
nescu
Bun
(G. B.)

Ne-
Negruțiu (transf.) 

„Poli“, respectiv St. Io- 
(l.p.) si Bodescu (l.p.c.). 
arbitrajul lui C. Udrea.

ȘCOLILE SPORTIVE DIN REȘIȚA SI BRĂILA’ 9 9-y 7

IȘI DISPUTĂ TITLUL PE ECHIPE LA ÎNOT
MAMAIA, 11 (prin telefon). întrece

rea celor mai tineri înotători din țara, 
in piscina acoperita de la ,,Parc 
Hotel", s-a transformat, de fapt într-o 
pasionantă dispută între reprezenta
tivele Școlii sportive din Reșița și 
Școlii sportive din Brăila pentru tro
feul pus în joc : titlul de campioană 
națională și cupa F.R.N., care răs
plătește cea mai bună echipă de copii 
din România. Brăilenii mizează mult 
pe participanțîi în. categoria C, în 
timp ce reșițenii s-au Impus în special 
în cursele feminine ale categoriei A.

Pe plan individual, s-au detașat 
printr-o pregătire multilaterală și o 
tehnică bună, Mariana Marin (Reșița) 
învingătoare la 200 m spate — 2:36,8, 
400 m liber — 5:03,6,100 m spate — 
1:11,8 șl 100 m delfin — 1:12,4 pre
cum și Dan Pnca (Crișul), cîștigâtor 
la 200 m spate — 2:24,6 și 200 m 
bras — 2:53,3. O evoluție excelentă a 
avut șl tinâra ploieștean că Irinel Pâ- 
nuIeseu (12 ani) care — lucru extrem 
de rar — a învins în toate probele la 
care a participat : 100 m liber — 66,9, 
200 m bras — 3:03,8, 100 m bras —

1:25,4, 200 m spate — 2:44,0, 200 m 
delfin — 2:43,4, 400 m liber — 5:09,4
— nou record (v. rec. 5:16,1)

Alți învingători : M. Andrei (Șc. 54) 
100 m liber — 61,2, F. Vișan (Șc. sp. 
Ploiești) 400 m liber — 4:44,5, C. 
Banu (Lie. 4 Galați) 100 m spate — 
67,3, E. Fietro (Petrolul) 100 m delfin
— 68,2, Renate Lulay (Șc. sp. Reșița) 
200 m bras — 2:58,7 Ia categoria A ; 
S. FI ev (Reșița) 100 m liber — 67,0 și 
200 m spate — 2:43,2, H. Rusovici 
(Șc. 54) 200 bras 3:01,0 și 100 m 
bras — 1:24,4, M. Ghioca (Șc. 54) 
200 m delfin — 2:47,7, C. Ungureanu 
(Șc. 54) 400 m liber — 4:57,9 la ca
tegoria B ; Carmen Moser (Reșița) 
100 m bras — 1:34,1, W. Hirko (Re
șița) 100 m bras — 1:36,1, Ema Vasile 
(Brăila) 100 m spate — 1:23,6, M. 
Sorescu (Brăila) 100 m spate —1:23,8, 
Gabî Sâtnoianu (Brăila) 100 m liber
— 1:18,0, V. Neagu (Lie. 4 Galați) 
100 m liber — 1:15,6, Magda Petrescu 
(Șc. sp. 1 Constanța) 400 m Hber — 
5:44,2

Adrian VASIUU

Incepînd de azi, la Sibiu și Rm. Vîlcea
TURNEELE FINALE ALE

înoepînd de astăzi, echipele 
de volei clasate pe primele 
două locuri în seriile Diviziei 
naționale a juniorilor și școla
rilor iau parte la turneele fi
nale pentru desemnarea cîș- 
tigătoarelor. La Sibiu se în
trec formațiile feminine ■ Șc. 
sp. P. Neamț, Șc. sp. Galați. 
Șc. sP. Farul, Șc. sp. Delfinul

JUNIORILOR LA VOLEI
Constanța, Șc. sp. Sibiu, Șc 
sp. Deva, Șc. sp. Cluj-Napoca, 
Liceul N. Bălcescu Cluj-Napo
ca, iar la Km. Vîlcea cele mas
culine î Șc. sp. P. Neamț, Șc. 
sp. Rm. Sărat, Șc. sp. 2 Buc., 
Progresul Buc., Lie. sportiv 
Rm. Vîlcea, Șc. sp. Timișoara, 
Lie. N. Bălcescu Cluj-Napoca, 
Șc. sp. Baia Mare.
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nice de ex

Localnicii 
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țiunile lor 
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gă, prin Ti 
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țintesc Divi 
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minute, ma 
rămăseseră 
lomon fuse 
88 pentru 
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nu s-au

N. Petric 
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treanu (mi 
(min. 80 
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• TURN 
CLUB BA 
Sîmbătâ se 
tară forma 
club, care 
în Alban 
legătură 
aflat
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TE A RELUAT CONDUCEREA ÎN SERIA AIIA
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Gheor- 
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ii timele 
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n min. 
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cînd — urmărind cu insisten
ță balonul — a înscris din 
colțul careului mic. Așa stînd 
lucrurile, rezultatul este echi
tabil.

Arbitrul I. Rus (Tg. Mureș) 
a condus echipele: PRAHOVA: 
Focșeneanu — Jantovan, So- 
iir, D. Nicolae, Lazăr — 
Cristea, Rizea, Răut — Tudor, 
Nâstor, State, C.S.U.: Tănase 
— Pascuale, Olteanu, Enache, 
Șarpe — Boghici (min. 46 — 
Duțu; min. 55 — Ene), Băje- 
naru, Păunescu — Georgescu, 
Marinescu, Kramer.

Constantin ALEXE

F.C.M. GALATI — C.S. BOTOȘANI 
l—0 (1-—0). Au marcat : Enache (min. 
21) ji Morohai (min. 79 dm 11 m).

CELULOZA CĂLĂRAȘI — F.C. PE
TROLUL PLOIEȘTI 1—0 (1—0). Unicul 
gol a fost realizat de Moțat (min. 10).

C.F.R. PAȘCANI — C.S.M. SUCEAVA 
I—1 (2—1). Autorii golurilor : Apostol 
(mm. 4), Măciucă (min. 44 din 11 m), 
respectiv Chirițâ (min. 16).

UNIREA FOCȘANI — CIMENTUL 
MEDGIDIA 1—0 (0—0). A înscris : 
Păiș (min. 70).

ești) a 
rmații:

Popa,
Solo- 

!, Nis- 
i, Tinț 
BRAI- 
i, Tri- 
— Lu- 
’repur- 
) — 
fraian.

VIITORUL VASLUI — GLORIA BU
ZĂU 3—2 (2—1). Au marcat : Mari
nescu (min. 1 din 11 m). Constantin 
(min. 15), Spirea (min. 73), respectiv 
Stan (min. 25, 77).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — VICTORIA 
TECUCI 1—0 (0—0). Autorul golului : 
Gojgaru (min. 47).

S.C. TULCEA — METALUL PLOPENI 
0—1 (0—1). Autorul golului : Alese 
(min. 23).

esp.

I - 
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(Relatările ou 
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CLASAMENTUL

1. F.C.M. Galați 23 15 3 5 44-15 33
2- F.C. Brăila 23 12 4 5 37-16 30
3. C.F.R. Pașcani 23 12 5 6 yi-22 29
4. C.S.U. Galați 23 8 12 3 23-17 28
5. C.S.M. Borzești 23 11 5 7 26-18 27
6. F.C. Petrolul 23 9 8 6 37-25 26
7. Prahova PI. 23 9 8 6 25-16 26
8. Gloria Buzău 23 9 4 10 32-29 22
9. Celuloza 23 9 4 10 27-44 22

10. C.S.M. Suceava 23 9 3 11 23-26 21
11. Ceahlăul P, N. 23 8 5 10 17-28 21
12. Metalul Plopeni 23 8 4 11 25-25 2C
13. Victoria Tecuci 23 7 6 10 17-23 20
14. Unirea Focșani 23 9 2 12 20-28 20
15. C.S. Botoșani 23 6 1 9 15-26 20
16. Viitorul Vaslui 23 6 6 11 24-36 18
17. Cî-mentul Med. 23 5 7 11 22-36 17
îfi. S.C. Tulcea 23 4 6 13 16-37 14

aprilie) :
Focșani

(îs
Unirea

ETAPA VIITOARE
C.S.M. Suceava — 
(0—1), C.S.M. Borzețti — F.C.M. Ga
lati (0—3), F.C. Petrolul Ploiești — 
S.C. Tulcea (1—1), C.S. Botoșani — 
Viitorul Vaslui (1—1), F.C. Brăila — 
Gloria Buzău (2—2), C.S.U. Galați — 
Victoria Tecuci (1—1), Celuloza Câlă-

— Ceahlăul P. Neamț (0—2). Me- 
Plopeni — Prahova Ploiești

), Cimentul Medgidia — C.F.R. 
Pașcani (0—1).

De notat că jucătorul Căței 
(Autobuzul) a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului.

A arbitrat N. Cursaru (Plo
iești). AUTOBUZUL : Matache 
— Grigore, G. lonescu, Ene, 
Cățoi — Naghi, Sultănoiu, 
Zdirăilă — Stan, Bujor (min. 55 
Buburuz), Tinichie (min. 69 Bă- 
dilaț). C. S. TÎRGOVIȘTE : 
Haidu — Gheorghe, Alexandru, 
Ene, Popescu — Tănase, Tă
tara n, Economu — Niță (min. 
81 Vasilache), Save (min. #0 
Neagu), Pitaru.

P. VINTILA

MINERUL MOTRU - 
PROGRESUL BUCUREȘTI 

1-1 (0-1)
MOTRU, 11 (prin telefon). 

Ambele formații au acționat 
crispat, nervos, au oomis nu
meroase faulturi. Gazdele com
bină mai bine, creîndu-și două 
excelente situații de gol, ratate 
însă de Rădoi (min. 10 și 15). 
Oaspeții s-au grupat bine în 
apărare, contraatacînd pericu
los. în min. 20, la o asemenea 
acțiune, portarul localnicilor, 
Nae, 11 faultează pe Țevi. Ar
bitrul sancționează infracțiunea 
eu o lovitură indirectă. Exe- 
•ută Țevi și D. STEFAN des
chide scorul. Minerul mai iro
sește alte două mari ocazii, 
prin Rădoi. în min. 37, Turca- 
mi primește mingea în poziție 
de ofsaid, semnalizată de tu- 
țiertri P. Căpățină, dar trecu
tă cu vederea de arbitrul par
tidei ; Țurcanu continuă acți
unea, fi deschide pe Rădoi, 
care este faultat în careu si se 
dictează penalty. Oaspeții pro
testează vehement. Sînt elimi
nați din teren Țevi și Ciolan. 
Lovitura de la 11 m este ra
tată însă de Laurențiu ! După 
pauză, bucureștenii se apără 
snpranumeric. Această tactică 
a dat roade numai pină tn 
min. 85 cînd localnicii reușesc 
egalarea pțin ȚURCANU.

A arbitrat C. Teodorescu 
(Buzău). MINERUL : Nae (min. 
59 Polifron) — Laurențiu, Fir- 
tulescu, Ciolan. Boșno — Ghi- 
tulescu, Mateescu — Săvulea, 
Rădoi, Țurcanu, Carabageac. 
PROGRESUL : Giron — Plos- 
caru, Badea, D. Ștefan, Grama 
— Turbatu, Dumltriu H (min. 
46 Condurache) — Sandu (min. 
57 Dragu), Țevi, Apostol, Nig- 
nes.

Vasile IORDACHE — eoresp.

METALUL BUCUREȘTI - 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 

0-0

Metalurgișiii n-au putut ciț- 
tlga, pe teren propriu, acest 
joc deosebit de important pen
tru situația lor In clasament.

SERIA A ni-A -

Ei au dominat majoritatea tim
pului, și-au creat numeroase 
ocazii de gol, au șutat de două 
ori în bară prin Georgescu 
(min. 15) și Marincel (min. 50). 
In plus, arbitrul V. Topan 
(Cluj-Napoca) nu le-a acordat 
un fault clar în careu, comis 
asupra lui Lungu. Brașovenii 
s-au apărat exact, contraata
cînd rar dar periculos, așa 
cum au făcut-o in min. 61, 
cînd Paraschivescu a ratat cu... 
poarta goală. (C.D.).

METROM BRAȘOV — CHIMIA BM. 
VILCEA 1—0 (1—0). Unicul gol a fost 
realizat de Bălan (min. 25).

TRACTORUL BRAȘOV — HITRAMO- 
NIA FĂGĂRAȘ 4—1 (•—•»>. Autorii 
golurilor : Trăznea (min. 47 din 11 ei). 
Romanov (min. 65), Gherghe (min. 69 
li 60), reepectiv Nucă (min. 39).

METALUL MIJA — CHIMIA TR. 
MĂGURELE 3—1 (0—1). Au Inter» : 
Chiorcău (min. 60), Foire (min. 75), 
lacob (min. 07), reepectiv Rodu (min. 
5).

F.C.M. GIURGIU — UNIREA ALE
XANDRIA 2—0 (2—0). Au marcat : 
Ciocan (min. 3) fi Coțecaru (min. 
10).

ELECTROFUTERE CRAIOVA — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 2—1 (0—1). Autorii 
golurilor : Stâocescu (min. 79),
Decelnicu (mln. S0), reepectiv Mlha- 
lache (min. 20).

S.N. OLTENIȚA - DINAMO SLATINA
1—0 (1—0). A înscris Rateu (min. 30).

(Relatările au foet transmise de 
eoreipondentii ; C. Gruia, V. Seco- 
reanu, C. Colma, Tr. Barbălotă, St. 
Gurgui fi T. Upas).

F.C. ȘOIMII SIBIU -C.I.L. 
SIGHET 2-0 (0-0)

SIBIU, 11 (prin telefon). 
Foarte greu a reușit F.C. Șoi
mii să se impună în fața mo
destei, dar ambițioasei forma
ții din Sighetu Marmației. 
Fotbaliștii maramureșeni, o 
surpriză. Ei alcătuiesc o echi
pă robustă, bine dotată fizic, cu 
o mare ambiție și dăruire în 
teren, însă cu un’ bagaj tehnic 
scăzut. în prima repriză sibie- 
nii, deși au dominat categoric, 
jucînd în permanență cu fun
dașii pe linia de centru, nu 
au izbuitit să destrame agresi
va apărare a oaspeților.

La reluare, gazdele și-au 
schimbat radical maniera de 
joc, folosind deschiderile pe 
aripi, și surprinzînd astfel de
fensiva adversă. Cu toate a- 
cestea, golurile au căzut des
tul de tîrziu : în min. 71, ȚUR- 
LEA a deschis scorul, profitînd 
de o gafă a fundașului central 
Roman, iar în min. 75 MAR- 
CU l-a majorat printr-un șut 
puternic din marginea careu
lui de 16 metri.

A arbitrat Fr. Coloși (Bucu
rești). F. C. ȘOIMII : Negru 
(min. 78 Liebhardt) — Șoaită, 
Toacă, Mihăiiă, Barna — Po
pa, Marcu — Munteanu (min. 
68 Schwartz), Țurlea, Frățilă, 
Georgescu. C.I.L. SIGHET: 
Rămureanu — Arezanov, Ro
man, Țicheli, Ciupe — Culda, 
Szekeli — Stan (min. 86 Cso- 
han II), Csohan I, Iuga, Deac 
(min. 82 Szepi).

Aurel PĂPĂDIE, eoresp.

IOTUL BT JUNIORI PITICĂ 
ASTĂZI SPOT NLOATOVICT...

Ieri, pe stadionul Republicii 
din Capitală, selecționata de 
juniori a țării noastre a sus
ținut un joc-școală cu o com
binată alcătuită din juniori ai 
cluburilor Progresul și Stea
ua. Principalul obiectiv urmă
rit a fost o mai bună organi
zare a jocului echipei, capitol 
la care s-a dovedit a fi defi
citară în prima manșă a du
blului meci cu Cehoslovacia 
din cadrul preliminariilor Tur
neului U.E.F.A., partida dis
putată, după cum se știe, la 
Pitești și încheiată la egalita
te, 1—1. în meciul-școală de 
ieri, ca de altfel, și în cel de 
joi, cu Danubiana, echipa s-a 
arătat a fi destul de eficace 
deși jocul ei nu s-a desfășu
rat decît rareori confoa-m in
dicațiilor date de antrenori. 
Apărarea continuă să aibă 
unele momente de neatenție, 
mijlocașul Șt Popa „cară* 
prea mult mingea, înaintașii 
se demarcă greu, îndeosebi Că- 
mătaru, și nu șutează prompt 
din bunele poziții pe care și 
le creează, complicîndu-se 1- 
mitil. Poate că miercuri, tn 
partida retur, vor căuta să 
se... contrazică și să demon
streze realele calități pe care, 
indiscutabil, le au.

Astăzi dimineață, lotul v» 
pleca spre Neratovice, localita
tea care va găzdui meciul de 
miereuri. Vor face deplasarea 
următorii jucători i Speriatu ri 
Ene — portari ; Aldea, Cîric, 
Toader, Șunda, Farcaș și I. 
Popa — fundași ; Irimesca, 
Paiea, Trandafirescu, Ghileana 
și Șt. Popa — mijlocași ; Chî- 
taru, Cămătaru, Vesa și Lupă» 
— atacanți.

INDUSTRIA SIRMEI C. 
TURZil - STICLA TURDA 

0-0

CLASAMENTUL

t. C.S. Tîrgoviște 29 15 2 6 46-23 32
2. Pnog resul B«c. 23 14 4 5 39-20 32
3. Steagul roșu Bv. 23 12 6 5 29-18 30
4. Dinamo Slatina 23 12 5 6 40-17 29
5. Beotr o putere 23 13 1 9 40-26 27
6. Chimia Rm. V. 23 9 5 9 35-30 2S
7. Chimia Tr. M. 23 9 5 9 24-30 23
8. Unirea Alex. 23 7 6 8 16-20 22
9. S.N. Oltenița 23 9 4 10 24-33 22

10. F.C.M. Giurgiu 23 9 4 10 23-36 22
11. Voința Buc, 23 8 5 10 26-32 21
12. Metalul Buc. 23 8 5 10 22-27 21
Î3. Tractorul Bv. 23 7 7 9 25-31 21
14. Metalul Mija 23 9 3 11 28-35 21
15. Nrtramo-nia Făg. 23 7 5 11 22-34 19
16. Minerul Motru 23 6 6 11 20-26 18
17. Metrom 0v. 23 7 2 14 19-24 16
16. Autobuzul Buc. 23 6 3 14 17-35 15

ETAPA VIITOARE (16 aprilie) : 
Dinamo Slatina — Electroputere Cra
iova (1—1), S.N. Oltenița — Metalul 
Mija (1—1), Progresul București — 
Vofnta București (3—1), Steagul ro»u 
Brașov — Metrom Broșov (1—0), 
Nltramonia Făgăraș — Chimia Tr. Mă
gurele (0—2), Chimia Rm. Vilcea — 
F.C.M. Giurgiu (0—2), Autobuzul 
București — Metalul București (0—1), 
C.S. Tîrgoviște — Minerul Motru 
(I—1), Unirea Alexandria — Tracto
rul Brașov (0—0).

GLORIA BISTRIȚA — METALURGIS
TUL CUGIR 3—0 (2—0). A marcat: 
Ciocan (min. 12. 45 și 70).

MUREȘUL DEVA — VICTORIA 
CALAN 3—1 (0—0). Au înscris : Cojo- 
cwu (min. 47 din 11 m), Gruber
(mm. 49), Moga (min. 69. outogol), 
respectiv Schmidt (min. 87).

VICTORIA CĂREI — MINERUL MOL
DOVA NOUA 2 -0 (1—0). Autorul go
luri lor : Budai (min. 20 și 07).

UNIREA TOMNATIC — GAZ METAN 
MEDIAȘ 0—0.

F.C. CORVINUL HUNEDOARA — 
DACIA ORAȘTIE 1—0 (0—0). Unicul 
gol a fost realizat de Lazăr (min. 88 
din 11 m).

C.F.R. TIMIȘOARA — U. M. TIMI
ȘOARA 1—0 (0—0). A înscris : Periat 
(min. 63).

F.C. BAIA MARE — RAPID ARAD
2—0 (1—0). Au marcat : Sabău (min. 
15) și Candruc (mim. 81).

„RIPETIIIA" Of URI 
Â ICHIPtl OLIMPICI 

(Urmare din pag. 1)

:ȘTI tănoiu (min. 6), care a trans-
"Y format penaltyul acordat de

arbitru la hențul în careu co
mis de Alexandru. Dar, treptat, 
jucătorii Autobuzului au cedat 
pasul și, în min. 31, Economu 

>eți- a adus egalitatea pe tabela de 
joc marcaj.

scial în repriza secundă, oaspeții
an- au pus stăpînire pe joc și,

icăl- firesc, au luat conducerea în
! au min. 53 prin Fitaru. în conti-

au nuare, C.S. Tîrgoviște a cons-
te- truit acțiuni ofensive pericu-

mpt loase și și-a mărit avantajul
Bu- prin Tătaru II (min. 69) și
, au Economu (min. 81). în final,
colt Autobuzul a redus din handi-

Sul- cap prin Sultănoiu (min. 87).

CIMPIA TURZII, 11 (prin 
telefon). Peste 5000 de specta
tori au urmărit derby-ul tur- 
denilor. Din păcate, partida 
nu s-a ridicat la un nivel deo
sebit, ea purtînd' amprenta 
unei lupte acerbe pentru 
puncte. După un debut pro
mițător, ta care s-au ratat 
cîteva ocazii clare (min. 3 Li
bra, min. 7 Mureșan, min. 12 
Bacoș și min. 20 Radu) meciul 
scade valoric și numai cîteva 
acțiuni izolate mai Încălzesc 
publicul.

După pauză, gazdele stat 
mai insistente In atac, se men
țin mai mult în terenul ad
vers, dar înaintarea, debusola- 
tă, nu poate trece de apăra-

rea fermă a Sticlei. Se joacă 
tare, uneori peste limitele re
gulamentului, arbitrul fiind 
obligat să arate 4 cartonașe 
galbene — Iui Libra, Olteanu, 
Voroneanu, toți de la Cîmpia 
Turzii, respectiv Culda, de la 
Sticla.

A arbitrat I. Răileanu (Pi
tești) următoarele formații t 
INDUSTRIA SIRMEI: Ion — 
Olteanu, Gacs, Voroneanu, Ka- 
nicky — Cojocaru, Bakos, 
Radu — Lornicz, Libra, Mu- 
resan (min. 54 Benko, min. 60 
Pripici); STICLA TURDA : 
Șerban — Rezmuves, Moș, So
lomon, Sebeni — Mureșan, 
Culda, Fedeleș — Timbuș, Ce- 
can (min. 80 Varga), Neagu.

Florin SANDU, eoresp.

CLASAMENTUL

(Relatările ou fost transmise de 
corespondenții : I. Toma, I. Jura, E. 
Herman, I. Pavel, 1. Vlad, St. Marton 
fl V. Sătăranu).

1. F.C. Corvinul 23 15 5 3 38-16 35
2. F.C. Șoimii 23 11 10 2 33-14 32
3. F.C. Baia M. 23 12 4 7 30-17 28
4. Gloria Bistrița 23 12 3 8 40-21 27
5. C.FJL Timiș. 23 12 1 W 31-27 25
6. Victoria Călan 23 11 2 10 26-29 24
7. Ind. sîrmei 23 W 3 10 32-28 23
6. Gaz metan 23 9 4 10 37-27 22
f. U. M. Timiș. 23 8 6 9 27-29 22

M. Minerul M. N. 23 11 0 12 33-37 22
M. Sticla Turcia 23 8 6 9 18 22 22
12. Metalurgistul 23 9 3 11 22-13 21
13. Rapid Arad 23 9 3 11 20-37 2!
14. C.I.L. Sighet 23 8 4 11 28-33 20
15. Mureșul Deva 23 8 4 11 31-37 20
16. Dacia Orâștie 23 8 3 12 20-26 19
17. Victoria Cărei 23 6 4 13 19-35 16
Î8. Unirea Tomn. 23 5 5 13 20-39 15

ETAPA VIITOARE (18 aprilie) : 
Rapid Arad — Gloria Bistrița (0—4), 
Dacia Orăștie — Unirea Tomnatic 
(0—4), C.I.L. Sighet — Minerul Mol
dova Noua (1—5), Victoria Cărei — 
C.F.R. Timișoara (0—2), Victoria Călan 
— F.C. Șoimii Sibiu (0—2), Sticla 
Turda — Mureșul Deva (1—1), U. M. 
Timișoara — F.C. Baia Mare (0—1), 
Metalurgistul Cugir — Ind. sîrmei C. 
Turzii (0—5), Gaz metan Mediaș — 
F.C. Corvinul Hunedoara (0—2).

repriză reflectind în mare mă
sură raportul de forțe din te
ren.

După pauză, în echipa olim
pică au fost operate șase modi
ficări : Iorgulescu în locul lui 
Răducanu, Sameș și Anghelini 
i-au înlocuit pe Dinu și, respec
tiv, Gheran ; Dudu Georgescu 
ți Mulțescu au luat locul ltd 
Iordănescu și Boloni, iar în *- 
tac M. Răducanu l-a înlocuit pe 
Crișan. Jocul selecționabililor • 
cîștigat acum ca eficacitate; este 
drept că și replica adversarilor 
a mai scăzut întrucâtva — ți. 
drept urmare, superioritatea Be- 
lecționabililor s-a concretizai 
prin încă trei goluri toate rea
lizate de Zamfir în minutele 
59, 66 și 84. Scor final, 5—1. 
rezultat care scoate în evidență 
dispoziția de joc a olimpicilor 
noștri și posibilitățile lor sub 
raportul finalizării.

A fost, după părerea noastră, 
un antrenament reușit în bună 
măsură, în urma căruia condu
cerea tehnică va trage, fără 
Îndoială, ți concluziile cores
punzătoare ta ce privește for
mația definitivă pentru partida 
de miercuri. Problema care pare 
încă nerezolvată ți după testul 
de ieri cu Dinamo este aceea 
a primei linii de atac, ta ca
drul căreia prezența lui Năstase 
nu ni s-a părut suficient de 
convingătoare.

Evident, pină la meciul cu 
Olanda au mai rămas, totuși, 
două zile de pregătire, timp ta 
care colectivul tehnic al selec
ționatei noastre olimpice v® 
găsi, sperăm, formula cea mai 
bună de echipă, pe care să o 
alinieze miercuri după-amiază, 
cu începere dc la ora 16,30, pe 
stadionul „23 August".

Precizăm că Iotul fotbaliștilor 
olandezi este așteptat să soseas
că în cursul după-amiezii de 
astăzi, pe calea aerului, în Ca
pitală.

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ yf LA 18 APRILIE 1976

SC, prof C. Costinescu • „Am sus-
In ținut în Albania două jocuri,
se Primul în ziua de 3 aprilie, la

rtul Tirana, cu „17 Nandori**, înche-
un iat cu rezultatul de 1—1. Pentru

bu- echipa noastră a marcat Aelenei.
toU’ Cel de al doilea joc l-am disputat
uri, în compania formației Labinoti,
ca- la Elbasan, cu care am terminat

ide- de asemenea Ia egalitate, o—0.
ce“. a fost un turneu util ,care ne-a

permis să ne pregătim în bune 
RT condițiuni, în această pauză corn- 
IA. petițională“.
în

»ort 
eu

• A.S.A. TG. MURES — 
,,U“ CLUJ-NAPOCA 4—1 (1—1). 

. După un joc plăcut, gazdele au 
obtinut o victorie clară, prin 
'olurile marcate de Naghi (min.

44, 78 si 87), si Gligore (min. 55). 
Pentru oaspeți a înscris Cîmpea- 
nu II (min. 4). Marți, la Cluj- 
Napoca, va avea loc partida 
revanșă.
• JIUL — U.T.A. 2—0 (2—0). 

Partida a avut loc sîmbătă, la 
Vulcan, si s-a încheiat cu victo
ria echipei Jiul, golurile fiind 
marcate de Roznai (min. 31) și 
Sălăjan (min. 43). (B. Staicu, 
eoresp.).
• F.C. BIHOR ORADEA — F.C.

OLIMPIA SATU MARE 1—0 (0—0).
După un joc plăcut în repriza a do
ua dar anost în cea dinții, F. C. 
Bihor a obținut victoria datorită golu
lui înscris de Kun II în min. 60. 
(llie Ghișa-coresp. județean).

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
U REZULTATE EXACTE LA
CONCURSUL PRONOSPORT, Er- 

TAPA DIN 11 APRILIE 1376

I. Bologna — S*a.mpdoria 1
U. Cagliari — Lazio 1

UI. Como — Torino 2
IV. Juventus — Aseoii 1
V. Milan — Florentina 1

VI. Napoli -- Internaziocnale 1
VII. Roma — Perugia 2

VIM. Verona -- Cesena X
IX. Celuloza — Petrolul 1
X. S.N. Oltenița — Din. Slat. 1

Fond de cistiguri: 358.258 lei.

XT. Metalul Buc,. — St. roșu X
xn. Min. Motru — Prog. Buc. X

xni. C.F.R. Tim. — U.M. Tim. 1

NUMERELE EXTRASE I.A 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 

11 APRILIE 1976
FOND GENERAL DE CÎȘ- 

TIGURI : 595.726 lei din care 
21.155 lei report categoria 1.

Extragerea I î 59 67 39 30.
Extragerea a II-a : 13 28

44 75.
Extragerea a IlI-a t 5 11

17 27.
Plata cîștigurilor de la a-

ceasta tragere se va face ast
fel : în municipiul București 
de la 24 aprilie pină la 11 iu
nie 1976, în țară de la 28 apri
lie pină la 11 iunie 1976, prin 
mandate poștale începînd de 
la 28 aprilie 1976.

Tragerea specială
PRONOEXPRES

EXPRES

SE ACORDĂ CÎȘTIGURI ÎN 
AUTOTURISME.BANI SI EXCURSII



CORNEL ROMAN SI MARCEL NUȚU, 
CAMPIONI BALCANICI LA JUDO

CORNEL ROMAN
SOFIA, 11 (prin telex, de la 

corespondentul Agerpres, C. 
Amariței). Sîmbătă și dumini
că s-au desfășurat în sala „So
fia" din capitala Bulgariei în
trecerile ediției 1976 a Cam
pionatelor balcanice de judo.

Comportîndu-se foarte bine, 
reprezentanții României au 
obținut un bilanț frumos, cu
cerind 2 medalii de aur, 3 de 
argint șl 2 de bronz. Titlurile 
de campioni balcanici au fost 
realizate de Marcel Nuțu, la 
categoria 63 kg și respectiv, 
Cornel Roman, la 70 kg. Iată 
acum primii trei clasați la fie
care categorie de greutate : 
63 kg : 1. MARCEL NUȚU
(România), 2. Ștefan Pop 
(România), 3. Vitmaer (Iugo
slavia) și Tonev (Bulgaria) ; 
70 kg : ' 1. CORNEL ROMAN 
(România), 2. Demir (Turcia), 
3. Loghin Lazăr (România) și 
Neiciov (Bulgaria) ; 80 kg : I. 
Obadov (Iugoslavia), 2. Toma 
Mihalache (România), 3. Jele- 
zov (Bulgaria) și Sekulici (Iu
goslavia) ; 93 kg : 1. Juvela
(Iugoslavia), 2. Baicetici (Iu
goslavia), 3. Constantin Știrbu 
(România) și Pencev (Bulga
ria) ; peste 93 kg: 1. Lukici 
(Iugoslavia), 2. Iacob Codrea 
(România), 3. Aidemir (Turcia) 
și Kovacevici (Iugoslavia). în 
clasamentul general pe echi-

REUNIUNEA COMITETULUI
DIRECTOR F. I. L. T.

MADRID (Agerpres). — Co
mitetul director al Federației 
internaționale de tenis, întru
nit la Palma de Mallorca, s-a 
pronunțat în favoarea inclu
derii tenisului în programul 
Jocurilor Olimpice. Această 
problemă va fi examinată din 
nou, cu prilejul adunării ge
nerale a F.I.L.T., ce va avea 
loc în luna iulie, la Monte 
Carlo.

La C. E. de haltere

GERD BONK (R.D.G.) - CAMPION LA SUPERGREA
BERLIN, 11 (prin telefon). 

Cea de a 35-a ediție a C.E. de 
haltere s-a încheiat duminică 
după-amiază în sala Werner 
Seelenbinder din capitala R.D. 
Germane. Peste 6 000 de spec
tatori au asistat la confrunta
rea de la categoria supergrea, 
considerată cea mai importantă 
dispută a „europenelor". Din 
păcate însă, recordmanul mon
dial la stilul „aruncat", Vasili 
Alexeev, nu a luat startul cu 
toate că a fost prezent în sa
lă, motivîndu-și absența prin 
faptul că a venit la Berlin 
numai pentru a-și studia ad
versarii — H. Placikov (Bul
garia) și G. Bonk (R.D.G.), pe 
care îi va întîlni la J.O. de 
la Montreal.

Și la ultimele categorii s-au 
înregistrat recorduri mondiale, 
ceea ce a confirmat valoarea 
ridicată a actualei ediții a 
competiției.

Iată clasamentele Ia ultime
le categorii : semigrea (90 kg) 
— 19 concurenți : „smuls" —
1. D. Rigert (U.R.S.S.) 177,5 kg,
2. A. Saidulaev (U.R.S.S.) 160 
kg, 3. M. Broillet (Elveția) 
160 kg ; „aruncat" — 1. D. Ri
gert 220 kg (la a patra încer
care, în afară de concurs, 
220,5 kg — record mondial), 2. 
A. Saidulaev 200 kg, 3. G. 
Rehuș (Ungaria) 195 kg (a ra
tat trei încercări la „smuls"). 
Clasament general : 1. D. Ri
gert 397,5 kg — record mon
dial (v.r. 395), 2. A. Saidulaev 
360 kg, 3. P. Petzold (R.D.G.) 
350 kg, 4. M. Broillet 350 kg,
5. S. Reiss (R.F.G.) 345 kg, 6. 
C. Iacovu (Grecia) 342,5 kg.

MARCEL NUȚU

pe, România a ocupat locul 
secund, după Iugoslavia.

In cadrul Congresului care 
a avut loc la Sofia, s-a hotărlt 
ca următoarea ediție a între
cerilor să se desfășoare. la 
București, între 7 și 11 apri
lie 1977.

Noi succese internaționale ale gimnasticii noastre

ECHIPELE ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE 
ÎN MECIURILE CU

Așa cum era de așteptat, 
dubla întîlnire internațională 
de gimnastică dintre reprezen
tativele, feminină și masculină, 
ale României și R.P.D. Coreene 
s-a încheiat cu succesul meri
tat al selecționatelor țării noas
tre. Anca Grigoraș, Gcorgeta 
Gabor, Rodiea Sabău, Marilena 
Neacșu, Paula Ion și Cristina 
Itu și-au etalat cu siguranță 
și măiestrie buna pregătire, 
realizînd un spectacol de o bună 
ținută tehnică. Formația oaspe, 
o adevărată revelație, a obținut 
un punctaj remarcabil, care-i 
permite să spere că se va nu
măra printre echipele ce vor 
evolua la Montreal. In disputa 
masculină, echilibrul forțelor a 
fost mai evident, dar în perma
nență cu avantaj de partea echi
pei române, în care au evoluat : 
Ștefan Gall, Mihai Borș, Liviu 
Mazilu, Ion Checicheș, Gheor- 
ghe Păunescu și Radu Brane a. 
La individual compus abia ulti
mul aparat a decis soarta pri
melor locuri, Ștefan Gali și Kim 
Son Gin clasîndu-se la egali
tate pe locurile I—II. Din echi
pa R.P.D. Coreene o excelentă 
impresie au lăsat Kim Son Gin 
și Cioi Kong Bok, cu exerciții 
de ridicată valoare tehnică.

Iată rezultatele cu care s-a 
încheiat această dublă întilnire

Categoria grea (110 kg) — 19 
concurenți — „smuls": 1. V. 
Hristov (Bulgaria) 185 kg — 
record mondial de juniori și 
seniori, 2. J. Zaițev (U.R.S.S.) 
172,5 kg, 3. J. Ciezki (R.D.G.) 
170 kg ; „aruncat": 1. V. Hris
tov 230 kg, 2. J. Zaițev 227,5 
kg, 3. J. Ciezki 225 kg. Cla
sament general : 1. V. Hristov 
415 kg, 2. J. Zaițev 400 kg, 3. 
J. Ciezki 395 kg, 4. P. Pervu- 
sin (U.R.S.S.) 385 kg, 5. H. 
Losch (R.D.G.) 382,5 kg, 6. T. 
Rutkowski (Polonia) 382,5 kg. 
... 18. I. Szalma (România) 325 
kg (pe stiluri 140 — 185). Ca
tegoria supergrea (+110 kg) — 
7 concurenți — „smuls" : 1. II. 
Placikov (Bulgaria) 195 kg, 2. 
J. Heuser (R.D.G.) 180 kg, 3. 
G. Bonk (R.D.G.) 180 kg, 4. P. 
Pavlasek (Cehoslovacia) 180 kg; 
„aruncat" : 1. G. Bonk 252,5 kg 
— record mondial (v.r. 247,5 
kg —■ al lui Alexeev), 2. H. 
Placikov 232,5 kg, 3. J. Heuser 
230 kg. Clasament general : 1. 
Gerd Bonk 432,5 kg —'’■«a ega
lat recordul mondial deținut 
de Placikov, 2. H. Placikov 
430 kg, 3. J. Heuser 410 kg, 4. 
P. Pavlașek 402,5 kg, 5. J. 
Nagy (Cehoslovacia) 395 kg, 6. 
J. Lepă (Finlanda) 370 kg, 7.
5. Asp (Suedia) 345 kg.

Clasament general (neoficial) 
pe națiuni : 1. U.R.S.S. 93 p, 
2. Bulgaria 75 p, 3—4. Polonia, 
R.D.G. 65 p, 5. Ungaria 50 p,
6. Cehoslovacia 50 p, 7. R.F.G. 
26 p, 8. Finlanda 16 p, 9. Sue
dia 13 p, 10. România 12 p (au 
participat 26 de națiuni).

Ion OCHSENFELD

SPORTUL
La J. O. de la Montreal 

HANDBALISTII ROMÂNI ÎN GRUPĂ
CU POLONIA, CEHOSLOVACIA, UNGARIA, S.U.A.

SI CÎSTIGĂTOAREA* J ■

Ieri la prînz, în orașul 
Banja Luka (Iugoslavia) a avut 
loc tragerea la sorți pentru 
cele două grupe ale turneului 
olimpic de handbal masculin. 
Desfășurată în prezența repre
zentanților federației interna
ționale și a numeroși tehni
cieni din lumea întreagă, tra
gerea la sorți, efectuată după 
criterii valorice (clasamentul 
ultimului campionat mondial), 
a determinat următoarea alcă
tuire :

GRUPA A — R.F. Germa
nia, Iugoslavia, U.R.S.S., Da
nemarca, Japonia, Canada ;

GRUPA B — ROMANIA. 
Polonia, Cehoslovacia, Ungă-

R.P.D. COREEANĂ
de gimnastică, disputată timp de 
două zile în sala Dinamo din 
Capitală : feminin — echipe : 
ROMANIA 389,25, R.P.D. CO
REEANA 385,40 ; individual 
compus : Anca Grigoraș 78,85, 
Georgeta Gabor 78,35, Ciong 
San Suk 77,80, Cio Iun Hi 77,40, 
Marilena Neacșu 77,55, Kim Zu 
Ten 77,20, Paula Ion 77,10; mas
culin — echipe : ROMANIA 
570,45, R.P.D. COREEANA 
569,30 ; individual compus : Ște
fan Gali și Kim Son Gin 115,75, 
Mihai Borș 115,35, Cioi Kong 
Bok 114,00, Ho Iun Hen 113,50, 
Liviu Mazilu 112,45.

Pregătiri pentru C. M. la popice

ROMÂNIA A CÎȘTIGAT CU 3-1 
iNTlLNIREA AMICALĂ CU R.D. GERMANĂ

SAAFELD, 11 (prin telefon). 
Reprezentativele de popice ale 
României, care se pregătesc 
pentru „mondialele" de la Vie- 
na (15—22 mai), au evoluat în 
R.D. Germană, susținînd o du
blă întîlnire amicală în compa
nia selecționatelor țării gazde. 
Sportivii români au avut o com
portare bună la Saafeld, cîști- 
gînd în trei din cele patru dispu
te : la echipe — femei : R.D. 
Germană — România 2489—2570 
p d ; la bărbați : R.D. Germană 
— România 5432—5349 p d. Tur
neul individual a revenit Elenei 
Goncear, respectiv lui Iosif Tis- 
mănar. în jocurile pe echipe re
prezentanții noștri au obținut 
următoarele rezultate (în ordi
nea intrării pe piste) : Vasilica

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • La Austin (Texas) : 

100 m — Preston (S.U.A.) 10,07 ; lun
gime — Owusu (Ghana) 7,94 m ; înăl
țime — Joy (Canada) 2,21 m.

AUTO • Campionatul S.U.A. pen
tru mașini de serie : 1. Yarborough 
(Chevrolet) cu medie orară 155,250 
km ; 2. Aiisson (Mercury) și 3. Parsons 
(Chevrolet).

BASCHET • Argentina cîștiga a 7-a 
oară campionatul Americii de Sud, 
învingînd în finală Brazilia cu 82—80 
(35—33).

BOX • La Cagliari, pentru cam
pionatul european profesionist la cat. 
semimijlocie : Scano (italia) b.k.o. 2 
Thomas (Anglia).

CICLISM • In prima etapă a cursei 
de amatori de la Avignon (160 km) : 
1. Nowicki în 4h 29:03 ; 2. Zawada, 3. 
Mytnik (toți Polonia), 4. Hartnick 
(R.D.G.) • „Marele premiu al ora
șului Fribourg" a revenit francezului 
Perret.

HANDBAL • in fi nala Cupei cupe
lor : Granollers Barcelona — G. W. 
Dankersen (R.F.G.) 26—24 (după
prelungiri) • Turneul feminin de la 
Bratislava a fost cîștigat de Spartak 
Kiev — 6 p. urmata de Ruch Chorzow 
și Inter Bratislava cu cite 3 p. Ulti
mele rezultate : Ruch — Start Bra
tislava 17—13 și Spartak — Inter 
21—16.

MOTO • In cursa pe 200 mile de la 
Imola (Italia) : 1. Baker (S.U.A.) — 
(Yamaha) medie orara 154,175 km. Fa
voritul J. Ceccoto, accidentat în prima

ZONEI AFRICANE!
ria, S.U.A. și câștigătoarea zo
nei africane.

In fiecare grupă se va juca 
sistem turneu, numai tur, du
pă care, pe baza clasamentu
lui, vor avea loc partidele fi
nale astfel i primele clasate 
pentru locurile 1—2, cele de 
pe pozițiile secunde pentru 
locurile 3—4 și așa mai de
parte.

Iată datele și ordinea parti
delor pe care le vor disputa 
handbalistii români i 18 iulie, 
ora 20,30 ROMANIA — UN
GARIA la Montreal ; 20 iulie, 
ora 19 ROMANIA — S.U.A. la 
Quebec ; 22 iulie, ora 20,30 
ROMÂNIA — câștigătoarea zo
nei africane, la Sherbrooke ; 
24 iulie, ora 19 ROMANIA — 
CEHOSLOVACIA, Ia Sherbo- 
oke ; 26 iulie, ora 20,30 RO
MANIA — POLONIA la Que
bec.

Partidele finale sînt progra
mate în zilele de 27 și 28 iu
lie la Montreal.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
• în mal multe orașe de pe

Coasta de Azur au Început În
trecerile competiției de handbal 
„Cupa țărilor latine-, rezervați 
echipelor de tineret. In primul 
meci, echipa României a Între
cut cu 33—10 (10—4) formația
Portugaliei. Cel mai bun jucător 
al echipei române a fost Drăgă- 
nită, autorul a 11 goluri. Alte 
rezultate : Frânt* — Belgia 22—13 
(10—4) : Spania — Mexic 30—3 
(16—1) • Italia — Maroc 15—15 
(4—6). Aseară, echipa României a 
învins pe cea a Canadei cu M—ÎS 
(9—5).
• Concursul IntematlonM de

Pințea 455, Ana Petrescu 438, 
Elena Goncear 415, Elena Tran
dafir 447, Florica Neguțoiu 450 
și Mariana Constantin + Elena 
Lupoae 365 ; Marin Grigore 
940, Gheorghe Dumitrescu 870, 
Petre Purge 890, Gheorghe Sil
vestru 924, Ilie Băiaș + Alexan
dru Cătineanu 822 și Iosif Tis- 
mănar 903. Din formația țării 
gazdă cele mai mari rezultate 
le-au obținut Preller 442 la fe
mei și Meissner 949 la bărbați. 
Primii trei clasați la turneul in
dividual : FEMEI : 1. Elena
Goncear 449, 2. Ana Petrescu 
445, 3. Elena Trandafir 444 ; 
BĂRBAȚI : 1. I. Tismănar 969 
—■ recordul sălii, 2. Meissner 
(R.D.G.) 968, 3. Westerhoff
(R.D.G.) 941.

manșa, a abandonat • „Marele pre
miu al Elveției* la motocros (clasa 
500 cmc) ; 1. Wolsink (Olanda — 
Suzuki).

NATAȚIE • La Minsk, în „Cupa 
celor 6 națiuni* : 200 m liber (f) — 
Enit Brighitta (Olanda) 2:03,90 : 100 
m liber — Martebella (Italia) 53,0 ; 
200 m bras (f) — Marina Kotcevaia 
(U.R.S.S.) 2:39,90 ; 200 m bras — 
Ruling (Suedia) 2:24,50.

SCRIMA • In turneul de sabie de 
la Miinchen : 1. Nowara (Polonia) 4 
v, 2. Bieckowski (Polonia) și Hoeltje 
(R.D.G.) • Concurs de selecție în
U.R.S.S. pentru J.O. La sabie : 1.
Krovopuskov 5 v, 2. Nazlimov, 3. Vino
kurov.

TENIS • Ilie Nâstase a fost învins 
în „sferturi*, la Houston, de H. Solo
mon cu 6—1, 4—6, 3—6. In semifinale: 
Solomon — Gerulaitis 0—6, 6—2,
6— 4 ; Rosewall —Dibbs 6—3, 4—6,
7— 6. 9 Finala la Johannesburg :
Parun — Drysdale 7—6, 6—3. • Re
zultate din turneul de la Nisa : Cau- 
jolle — Panatta 7—5, 6—2 ; Kodes — 
Kary 6—4, 6—1 ; Hrebec — Jauffret 
6—4, 6—7, 8—6 : Barazzutti — Taroczy 
6—4, 3—6, 6—3 ; Franulovici — Hrebec 
5—7, 6—1, 6-2.

VOLEI • La Bratislava, în turneul 
final feminin al Cupei cupelor : 1.
Slavia Bratislava 6 p, 2. Ț.S.K.A. Sofia 
5 p. Ultimele rezultate : Slavia — 
Munster 3—0, Ț.S.K.A. — US Lyon 
3—0.

COMPORTARE EXCELENTĂ 
A TRĂGĂTORILOR ROMÂNI 

LA BELGRAD
BELGRAD, 11 (prin telefon). 

Sîmbătă și duminică cei mai buni 
trăgători ai noștri au participat 
la Concursul internațional de la 
Belgrad. Reuniunea s-a bucurat 
de prezența pe standuri a multor 
ținbași de valoare din R. A. Egipt, 
R. D. Germană, Iugoslavia, Sue
dia și Ungaria. în proba de pistol 
viteză, sportivii noștri au repurtat 
un frumos succes, clasîndu-se în 
următoarea ordine pe primele trei 
Locuri : 1. V. Atanasiu 594 p,
2. C. Ion 594 p, 3. A. Gered 593 p. 
Marcel Roșea a ocupat locul 5 cu 
591 p, Stan Marin locul 7 cu 589 p, 
iar pe locul 9 s-a clasat Dan Iuga 
cu 567 p.

Proba de 60 f.c. seniori a reve
nit iugoslavului D. Pesut cu 596 p. 
el fiind urmat de B. Harstein 
(IR. D. Germană) cu același punc
taj- Pe locul 4, Romulus Nicolescu 
— 596 p, iar pe locul 5, Gh. Vasi- 
lescu — 595 p. Tată și rezultatele 
celorlalți sportivi români : I. Co
drean, u 591 p, N. Rotaru 591 b» 
Șt. Caban 590 p, E. Satala 590 p, 
M. Oneică 586 p și I. Olărescu 
585 p. Proba de pistol liber, des
fășurată duminică, ne-a adus sa
tisfacția unul nou și val- ros re
cord național. Autor : Dan Iuga 
cu 565 p (v.r. — 563 p). Campio
nul nostru s-a clasat pe locul 3 în 
această probă cîștigată de excep
ționalul H. Volmer (R. D. Germa
nă) cu 577 p ! Excelent este și 
noul record național (1784 p) în
registrat la senioare, în proba de 
60 f.c., pe echipe, de către Vero
nica Tripșa, Georgeta Cheosac si 
Mariana Feodot.

spadă pe echipe desfășurat ia 
Tauberbischofsheim (R.F.G.) a 
fost cîștigat de selecționata El
veției, urmată de echipele Sue
diei, României, R.F. Germania A. 
R.F. Germania B, Franței și Ceho
slovaciei.
• In turneul de șah de la Las 

PaLmas (Insulele Canare), după 
« runde în clasament conduc 
marii maestri Efim Gheller 
(U.R.S.S.) și Bent Larsen (Dane
marca) cu cîte 4</a puncte. Ma
rele maestru român Florin 
Gheorghiu se află pe locul 6 cu 
3 puncte si o partidă întreruptă. 
Rezultatele din runda a 6-a : 
Gheorghiu — Teșkovski — remi
ză : Larsen — Bellon 1—0 ; Byr
ne — Sigurjonsson — remiză. în- 
tr-o rundă anterioară, Fl. Gheor
ghiu remizase cu E. Gheller.

• Maria Filatova (U.R.S.S.), 
cu 38,45 puncte la individual 
compus, a cîștigat concursul in
ternational de gimnastică de la 
Riga, secundată de coechipiera sa 
Elena Davîdova, cu 38,1 puncte. 
Ttnăra gimnastă româncă Lumi
nița Mllea s-a clasat pe locul 7, 
cu 36.5 puncte, din 27 de con
curente. In concursul, special ne 
aparate, Luminița Milea a ocu
pat locul 3 la paralele. La mas
culin. în concursul pe aparate 
Vladimir Safronov (U.R.S.S.) s-a 
situat pe primul loc la sol si 
sărituri.

• în penultima zl a turneului
de polo ne apă pentru juniori 
de la Sofia, echipa României a 
Învins cu 4—2 (0—0, 1—1. 1—L
2—0) formația Poloniei. Alte re
zultate : Bulgaria — Grecia 12—4 ; 
Ungaria — Bulgaria B 10—2.

în ultima zi : România — Bul
garia B 9—0, U.R.S.S. — Grecia 
10—5 si Polonia — Bulgaria 7—r 
Clasament final : 1. U.R.S.S. 12 
2. România 8 p, urmate de 
garia, Polonia, Bulgaria A. BuL-?^r 
garia B si Grecia.

campionatul mondial 
de liodici 

0 NOUĂ VICTORIE 
A ECHIPEI POLONEZE: 6-4 

CU R. D. GERMANA
în sala „Rondo" din Katowi

ce au continuat jocurile din 
cadrul grupei A a campiona
tului mondial de hochei pe 
gheață, competiție în care s-a 
înregistrat o nouă surpriză i 
sîmbătă seara selecționata 
S.U.A., confirmînd jocul cura
jos din prima etapă, a învins 
puternica formație a Suediei 
cu 2—0 (1—0, 0—0. 1—0).

Iată și alte rezultate • Fin
landa — R.F. Germania 5—2 
(0—1, 3—1. 2—0), U.R.S.S. — 
R.D. Germană 4—0 (1—0, 1—0, 
2—0). prin golurile realizate 
de Mihailov, Harlamov, Ka
pustin și Jlutkov.

Ieri, reprezentativa Poloniei 
a realizat o altă importantă 
victorie întrecînd echipa R.D. 
Germane cu 6—4 (3—0, 2—2, 
1—2), prin punctele marcate 
de Jobsczyck (2), Jerzemski, 
Kokoszka. Marczinczak și Zi- 
entara. respectiv Stasche (2), 
Slapke și Patschinski. In alt 
meci, U.R.S.S. — Finlanda 8—1 
(1—0. 3—1, 4—0).
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