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MECI DECISIV AL FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
pc stadionul ’

«.sr- cu SELECȚIONATA OLIMPICĂ A OLANDEI

IN INTIMPINAREA ANIVERSARII PARTIDULUI 
Șl A ZILEI DE 1 MAI

• ,11 “-Ie României alcătuit
pe ideea fortificării ofensivei 
• Optimism ți încredere în ob
ținerea rezultatului necesar ca
lificării la Montreal.

Mîine, pe stadionul „23 Au
gust”, România întîlnește O- 
landa în preliminariile J. O. 
de la Montreal. Este ultimul 
meci în grupa a IV-a europea
nă, un joc decisiv al fotbaliș
tilor noștri cărora — așa cum 
am socotit fiecare după „Ro- 
osendaal" — pentru calificarea 
la a XXI-a ediție a Olimpiadei
— le este necesară o victorie 
la șapte goluri diferență ; sau
— obiectivul minimal — un 
succes la șase goluri, ceea 
ce ar conduce la un nou joc 
cu echipa Franței, pe teren 
neutru, pentru departajarea di
rectă.

Este posibilă o victorie la 
asemenea scoruri ?

Noi credem că da, optimis
mul nostru fiind generat, în 
primul rînd, de recenta evolu
ție a fotbaliștilor noștri în pri
ma manșă a meciului cu olim
picii olandezi, cind ei au fruc
tificat numai o parte din nu
meroasele mari ocazii create 
la poarta partenerului de în
trecere, în condițiile unui joc 
în deplasare.

însăși formula de echipă a- 
leasă de antrenori indică do
rința unui succes confortabil,
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Stadionul „23 August", mîine, ora 16,30
5> Arbitri : RICHARD CASHA — Christopher Ripard și Ri- 
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Meciul va fi transmis în întregime de posturile noastre 
de radio și televiziune.

Vorbind despre spiritul de echitate care 
trebuie să guverneze întrecerea sportivă, 
despre etica sportului ca fenomen social 
cu pregnantă prezență în societatea moder
nă, nu putem ignora rolul de prim ordin, 
complex al arbitrului, omul chemat să ve
gheze la buna desfășurare a competiției, 
să o conducă.

Arbitrul reprezintă una din componen
tele de bază ale sportului, el avînd nu 
numai rolul de a da decizii in raport cu 
regulamentele tehnice ale concursurilor sau 
ale meciurilor la care oficiază ci și în 
raport cu regulile de conduită sportivă, ale 
„fair-play“-ului.

Decurg, de aici, nu numai obligațiile 
acestor veritabili „judecători sportivi" de 
a cunoaște perfect regulamentele sportului 
respectiv (condiție sine qua non a activi
tății lor), ci și acelea de a fi — în egală 
măsură — persoane obiective, imparțiale, 
oameni pătrunși de imperativele echității, 
ale spiritului cavaleresc caracteristic între
cerii sportive. Hotărîrile arbitrului sportiv 
trebuie, de aceea, să tindă nu numai spre 
respectarea strictă a regulamentelor teh
nice ci și spre instaurarea pe terenul de 
sport a spiritului de cinste, de respect re
ciproc intre adversarii aflați in lupta pen
tru victorie. Este de la sine înțeles că sim
patiile personale, favoritismul n-au ce căuta 
în „bagajul" arbitrului, că principala sa 
preocupare, atunci cind intră pe un teren 
de sport, trebuie să fie aceea de a con
tribui din plin la reușita întrecerii sub 
toate aspectele (nivel tehnic, spectaculo
zitate, sportivitate), de a veghea la întro
narea principiului etic fundamental al spor
tului. „CEL MAI BUN SA ÎNVINGĂ".

ARBITRUL, FACTOR EDUCAȚIONAL 
DEPRIM ORDIN ÎN MIȘCAREA SPORTIVĂ

Exercițiu de tehnică individuală cu Cheran, Hajnal, Dinu și Zamfir 
in prim plan. (Aspect de la antrenamentul de ieri dimineață al lo
tului olimpic de fotbal) Foto ; I. MIHAlCĂ

la scorul dorit, printr-un joc 
ofensiv, de construcție. O for
mație în care — față de „11“- 
le aliniat la Roosendaal — con
ducerea tehnică l-a preferat, 
de pildă, pentru postul de fun
daș lateral stingă pe Hajnal, 
mureșanul (purtător al tricou-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2—3)
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REZULTATE 
DIVIZIEI A

Patinoarul „23 August* din 
Capitală a găzduit, ieri, parti
dele inaugurale din cel de al 
treilea tur al primei grupe va
lorice, a Diviziei A la hochei, 
în cadrul căreia își dispută în- 
tîietatea cele mai bune formații 
din țara noastră.

Primul meci, urmărit cu in
teres de public, a opus echi
pele Steaua București și Du
nărea Galați. în ciuda faptului 
că aproape jumătate din întîl- 
nire a fost lipsită de aportul 
a doi jucători de bază (Nistor 
și Cazacu, aflați la examene), 
Steaua a obținut o victorie 
netă : 10—0 (3—0, 3—0, 4—0). 
Am reținut evoluția mai mult 
decît bună a căpitanului for
mației învingătoare, neobositul 
Dezideriu Varga (autor a două 
goluri, unul de toată frumuse
țea), precum și a mai tineri-

Iată deci, că arbitrul sportiv este, trebuie 
să fie, nu un simplu tehnician al discipli
nei respective ci, mai mult decît atît, un 
propagandist al frumuseții sportului, un 
educator direct al tinerilor chemați să se 
Întreacă „în luptă dreaptă", cum spune ro
mânul, sub supravegherea sa, sub ochiul 
său avizat, competent și nepărtinitor. Apare 
deci limpede că el însuși, arbitrul, are da
toria ca prin întreaga sa atitudine și com
portare, pe teren dar și în afara lui, prin 
felul cum apare în ochii sportivilor, să 
fie un exemplu demn de urmat, o pildă 
de corectitudine și cinste.

A fi onest și incoruptibil, a fi drept și 
curajos, a sluji dezinteresat sportul, a nu 
cunoaște alte interese decît cele ale eticii 
sportive, iată trăsături de caracter și de 
comportare fundamentale, definitorii pen
tru arbitrul de sport, fără de care el de
vine inapt de a exercita acest rol.

Să nu uităm totodată, că arbitrul are 
misiuni de educator, cu larg conținut și 
ecou social, nu numai în rîndul tinerilor 
angrenați direct în competiție, ci și asu
pra maselor largi de spectatori, prezenți în 
tribunele sălilor și stadioanelor. Deciziile 
sale trebuie, de aceea, să educe publicul 
larg în spiritul respectului legilor sportive, 
al obiectivitătii, al manifestării disciplinate 
și decente, al recunoașterii deschise a su
periorității sportivului mai bine pregătit.

Comportîndu-se 
țara noastră pot 
carea tineretului 
larg, îndeplinind 
sportiv de prim 
siune cetățenească și patriotică.

în acest mod, arbitrii din g:
contribui direct la edu- g:
sportiv și a publicului gj

astfel nu numai un rol gț
ordin ci si o nobilă mi- g:

I

HUNEDOARA : 
MANIFESTĂRI CU 

CARACTER CULTURAL- 
SPORTIV

C.J.E.F.S. Hunedoara și cei
lalți factori cu atribuții în miș
carea sportivă au inițiat, in 
întîznpinarea zilelor de 1 și 8 
mai, un amplu program de ac
țiuni. Primul vicepreședinte al 
Consiliului județean pentru e- 
ducație fizică și sport, tov. 
Viorel Jianu, ne-a oferit cîteva 
amănunte :

„Am prevăzut, pe lingă com
petițiile de masă specifice, o 
serie de acțiuni mixte, cu ca
racter cultural-educativ. Astfel, 
seria manifestărilor dedicate 
celor două evenimente se va 
incheia cu o ștafetă purtată de 
tineri pe motorete „Mobra", 
după ce ei vor fi străbătut a- 
proape întreg județul, aducind 
mesaje din locurile intrate in 
istorie. De asemenea, la Deva 
și la Hunedoara vor avea loc 
festivaluri cultural-sportive la 
care vor participa cite zece mii 
de tineri". Referindu-se la în
trecerile sportive, interlocutorul 
a relevat cîteva : „Localitățile 
urbane din județul nostru — 
Deva, Hunedoara, Petroșani. 
Călan, Lupeni, Petrila, Hațeg. 
Brad, Orăștie, Simeria, Vulcan 
și Uricani — vor fi cuprinse in 
ampla competiție atletică «Cro
sul celor 12 orașe» ; figurează, 
de asemenea, pe agenda noas
tră, organizarea de întreceri Ia 
volei, handbal, tenis de masă și 
popice, dotate cu «Cupa 8 Mai». 
In vederea atragerii și a tine
rilor care își desfășoară activi
tatea in localitățile rurale, 
ne-am gindit să organizăm ma

SCONTATE LA RELUAREA
DE HOCHEI
lor săi coechipieri Gheorghiu, 
Ioniță și Hălăucă.

Cu toate că a luptat cu multă 
ambiție, reușind în unele pe
rioade să echilibreze întrecerea 
și să realizeze chiar cîteva re
marcabile acțiuni ofensive, gă- 
lățenii n-au putut face față 
ritmului și forței de joc a echi
pei învingătoare. Au marcat : 
Gheorghiu — 2, Herghelegiu — 
2. Varga — 2, Hălăucă — 2, 
Bucur și Ungureanu. Au con
dus : N. Presneanu și O. Barbu.

în cel de al doilea meci al 
cuplajului de ieri, meci mult 
mai echilibrat și mai disputat 
decît cel din deschidere, Dina
mo București a învins S.C. 
Miercurea Ciuc cu 9—5 (3—1, 
3—4, 3—0). De notat că în re
priza a doua, scorul a fost de 
două ori egal : 4—4 (min. 37) 
și 5—5 (min. 39). Punctele au 
fost înscrise de Bantaș (2), Pa
nă (2), Costea (2), FI. Sgîncă 
(2) și Pisaru pentru Dinamo, 
Texe (2), Borbat, Solyom și Bașa 
în favoarea echipei din Miercu
rea Ciuc.

Au condus cu scăpări, Gh. 
Mureșan și FI. Gubernu.

Călin ANTONESCU

Programul zilei de azi, de la ora 16 : Dinamo — Dunărea Galați, de la 
ora 18.30 : Steaua — S.C. M. Ciuc. Miercuri este zi liberă.

Stelistul Gheorghiu, autor

• Luni dimineața, pe patinoa
rul artificial ,,23 August" din Ca
pitală, în cadrul penultimei eta
pe a campionatului rezervat ju
niorilor mari : S. C. Miercurea 
Ciuc — Metalul Rădăuți 16—1 
(6—0, 3—1, 7—0), C. S. Șoolar Buc. 
— Sc. sp. Odorhei 16—1 (5—0. 5—0. 
6—1). Astăzi, de la ora 10. meciul 
derby dintre C.S. Școlar Buc. — 
S.C. Miercurea Ciuc.
• După cum ne relatează cores-

nifestări cultural-sportive în 
cinci centre : Geoagiu, Iliad 
Baia de Criș, Beriu și Sarmize- 
getusa. Aici se vor desfășura 
întreceri sportive, precum și 
concursuri corale, de dansuri și 
recitări de versuri dedicata 
partidului".

BUZĂU : BOGAT 
PROGRAM 

COMPETIȚIONAL
In județul Buzău, după cum 

ne informează prof. Nicu Dra- 
gu, secretar al C.J.E.F.S., au 
fost alcătuite programe cart 
cuprind interesante inițiative. 
Dintre acestea am notat doar 
citeva :

• Se află in plină desfășu
rare întrecerile campionatului 
municipal de șah pentru toate 
categoriile de virată, dotat cu 
cupe omagiale.

• In comunele Ziduri, Blă- 
jani, Ciolan, Săhăteni, Vadul

(Continuare in pag. 2—3)

In cadrul unei festivi
tăți care a avut loc sim- 
bătă dimineață, echipa 
reprezentativă de hochei 
a României a fost felici
tată călduros pentru re
marcabilul succes repur
tat recent in Elveția. Pre
ședintele F.R.H., Nicolae 
Bozdog, a evidențiat spri
jinul permanent pe care 
partidul și statul îl acordă 
dezvoltării mișcării spor
tive. In continuare, Dio- 
nisie Balint, secretar al 
C.C. al U.T.C., membru 
al Biroului F.R.H., a in- 
minat căpitanului echi
pei, Eduard Pană. DI
PLOMA DE ONOARE A 
C.C. AL U.T.C. acordată 
hocheiștilor pentru cali
ficarea in grupa A a CM.

In încheiere, tov. ge
neral It. Marin Dragnea, 
președintele C.N.E.F.S., 
i-a felicitat pe hocheițti 
pentru rezultatele repur
tate in acest sezon, ex- 
primindu-și convingerea 
că ei vor reprezenta cu 
cinste culorile țării și în 
viitoarele mari compe
tiții.

a două goluri, in acțiune.
Foto : V. BAGEAC

pondentul nostru din Miercurea 
Ciuc, V. Pașcanu, meciul decisiv 
din campionatul juniorilor mid 
dintre Sc. sp. Miercurea Ciuc — 
Dunărea Galați s-a încheiat cu 
6—3. Clasamentul : 1. Sc. sp. M. 
Ciuc 8 p.. 2. Dunărea Galati 4 P-. 
3. Sc. sp. Gheorghenl 0 p.
• „Cupa speranțelor" a luat 

sfîrslt cu următorul clasament i 
1. Liceul Miercurea Ciuc 10 P» 
a. Dunărea 7 p, 3. Steaua « p.



FESTIVAL SPORTIV LA ORADEA
Municipiul Oradea a fost gaz

da unui reușit festival sportiv 
organizat în intîmpinarea Con
gresului U.G.S.R. de Consiliul 
județean al sindicatelor și Co
mitetul județean U.T.C., în co
laborare cu C.J.E.F.S. și In
spectoratul școlar județean. Cî
teva mii de tineri și tinere 
s-au întrecut la nu mai puțin 
de 17 ramuri sportive, demon- 
strînd și cu acest prilej intere
sul care există față de_ ac
tivitatea sportivă de masă.

Iată cîteva dintre echipele 
cîstigătoare : FOTBAL —
I.T.O. Crișana Oradea (8—7 în 
finală cu Voința jr.) ; VOLEI 
— Alumina Oradea (b) și Olim
pia Oradea (f) ; OINĂ — Glo
ria Simbăta ; HANDBAL —

Constructorul Oradea (b) și 
Tricoul Oradea (f) ; TENIS 
DE MASA — Sinteza Oradea 
(b) și Eternit Oradea (f) *, TE
NIS — Sănătatea I Oradea ; 
BASCHET — Școala sportivă 
Oradea (f) ; CICLISM — Rapid 
Oradea ; LUPTE — Școala 
sportivă Oradea; POLO — Cri
șul Oradea (jr. I) ; POPICE — 
Constructorul II Oradea ; HAL
TERE — Rapid Oradea.

în întrecerile individuale s-au 
distins I. Vasile (haltere — 
trei recorduri județene), I. 
Szoke (șah, Confecția Oradea), 
Otilia Astalos și Al. Țeoran la 
triatlon, Charota Galii și Iosif 
Maioroș (ambii de la Olimpia 
Oradea) la tir etc.

Hie GHIȘA, coresp. județean
■

ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSARII PARTIDULUI
SI A ZILEI DE 1 MAI

(Urmare din pag. I)

Pașii și altele se desfășoară, în 
aceste zile, întreceri la- fotbal, 
volei, șah, tenis de masă, la 
care participă, pe lîngâ elevii 
școlilor generale aflați în va
canță, numeroși cooperatori.

• Zilele trecute, în sala aso
ciației sportive Chimia din Bu
zău s-a desfășurat concursul de 
popice, organizat de C.J.E.F.S., 
în colaborare cu Consiliul jude
țean al sindicatelor. El a reunit 
la start un mare număr de iu
bitori ai popicelor, băieți și 
fete. Competiția a fost dedicată 
apropiatului Congres al U.G.S.R.

• Pionierii și școlarii din co
muna Ghergheasa participă la 
o atractivă acțiune cicloturisti
că. Ei și-au propus să străbată, 
pe biciclete, sub conducerea 
prof. Virgil Florescu. circuitul 
Făurci — Brăila — Galați — 
Făurei. (V.TJ

ALBA : NUMEROASE 
ACȚIUNI OMAGIALE
• Pionierii și elevii din ju

dețul Alba sînt prezenți, acum, 
în preajma zilelor de 1 și 8 
mai, la numeroase excursii și 
drumeții, unele organizate în

împrejurimile localităților în 
care învață, altele pe trasee 
mai îndepărtate : București
(Muzeul de istorie a partidu
lui). Cimpina-Doftana, Porțile 
de fier, nordul Moldovei etc.

• O acțiune specifică jude
țului se desfășoară sub gene
ricul „Vatră strămoșească, plai 
înfloritor" cu participarea re
prezentanților tuturor unităților 
de pionieri. Scopul: cunoașterea 
trecutului de luptă al poporului 
și a noilor obiective social-eco- 
nomice.

• Schimbul de experiență 
între elevii din județ continuă 
sub forma unor duminici cultu
ral-sportive care angrenează 
școli din mediul urban și ru
ral. Iată și cîteva dintre ele : 
elevii din orașul Aiud s-au în
trecut cu cei din comunele Ră- 
deșli, Gîrbova și Lopodea, cei 
din Cugir cu colegii lor din Și- 
bot, în timp ce școlari din mu
nicipiul Alba Iulia au fost oas
peții celor din Ighiu, Șard, Bu- 
cerdea și Barabanț.

• Continuă acțiunea de 
caje turistice în munții 
seni și munții Sebeșului 
pentru 1976 este de 250 
precum și de amenajare a unor 
poteci turistice. (T. ST.).

mar- 
Apu- 
(cifra 
km),

la

Divizia

baschet

A

masculin
de anulclasamentul

rezultat la Încheierea
Față de 

trecut, cel 
turului secund al campionatului 
național de baschet masculin 
prezintă cîteva modificări, si a- 
nume promovarea în grupa 1—6 
a echipei Farul, trecerea în gru
pa 7—12 a formației I.E.F.S., a- 
vansarea Universității Cluj-Na
poca de pe locul 4 pe 3 și ce
darea a trei poziții (de pe 3 pe 
I) a reprezentantei Universității 
din Timișoara (aceasta din urmă 
evînd, insă, o motivație obiec
tivă prin descompletarea masivă 
a lotului său de bază).

Iată clasamentul înaintea tur
neelor finale (grupa 1—6 intre 
7 și 11 mai la București, grupa 
7—12 între 6 și 10 mai la Bra
sov) ;

ECHIPA LIC. 35, CAMPIOANĂ 
ȘCOLARĂ Șl DE JUNIORI

PLOIEȘTI, 12 (prin telefon). 
Turneul final al campionatului 
republican de baschet pentru 
școlari și juniori, desfășurat în 
sala Victoria din localitate, s-a 
încheiat cu victoria reprezentati; 
vel Liceului nr. 35 din București 
(antrenor G. Chiraleu), care a 
realizat această performanță pen
tru a opta oară consecutiv. Cla
sament final : 1. Lie. 35 10 p ; 
2. Se. sp. Constanta 8 d : :
Șc. sp. Cluj-Napoca 7 p, 4. Șc. 
sp. Timișoara 7 p. 5. Dinamo 
București 7 p. 6. Lie. „Bolyai" 
Tg. Mureș 5 p. Formația cam
pioană : V. Căpușan, FI. Ermu- 
rache, A. Netolitzki, D. Sipoș, 
R. Popovici, N. Dă eseu, P. Bră- 
nișteanu, S. Budișteanu, V. Cio
chină, M. Marinache. Coșgeterul 
turneului final : FI. Ermurache 
(Lie. 35) 133 p. cel mai tehnic
jucător : V. Căpușan (Lie. 35), 
trofeul fair-play : R. Tecău (Șc. 
sp. Constanța). (I. Cornea-co- 
resp.)

3.

Prima 
stagiunii, 
s-a încheiat cu 
al iepei Hapca. 
bil progres de 
nată de Traian 
te, reuniunea a ___  _________
de două rezultate care au dat 
loc la discuții. Primul s-a dato
rat descalificării lui Joben — 
decizie injustă după părerea 
noastră, aidoma cu cea a majo
rității spectatorilor — sub mo
tivul că ar fi trecut potoul în 
alură neregulamentară. Rezulta
tul a fost hotărît de arbitri după 
aproape cinci minute de consul
tări ! Apoi, am Înregistrat vic
toria lui Artizan cu un timp care

alergare principală a 
„Premiul de Aprilie*', 

un succes facil 
aflată în sensi- 

cînd este antre- 
Dinu. Din păca- 
fost punctată și

CAMPIONII CELOR MAI TINERI
SĂRITORI IN APĂ

La bazinul „23 August" din 
Capitală s-au desfășurat fina
lele campionatelor republicane 
de sărituri în apă pentru copii. 
Iată

„1
(Șc.

medaliații întrecerilor : 
m“, băieți A : I. Miclea 

sp. Sibiu) 253,20, R. Soha-

CAMPIONATUL DIVIZIEI
DE VOLEI

In grupa a

A

__ _ doua valorică a 
campionatului Diviziei A de vo
lei continuă întrecerile. Iată re
zultatele :

FEMININ : seria I : Știința 
Bacău — Olimpia 3—2 (—12, —12, 
3, 4, 7), Universitatea Timișoara
— Universitatea Craiova 2—3 
(15. 11, —8, —10. —10) ; seria a 
Il-a : Universitatea Cluj-Napoca
— C.S.M. Sibiu 1—3 (—4. —12, 11, 
—10), Farul Constanta — C.S.U. 
Galați amînat.

MASCULIN î seria I : I.E.F.S.
— Delta Tulcea 3—2 (10. —14, —11,
10, 8). Universitatea Craiova 
Viitorul Bacău 3—2 (13, —3,
—7, 5) ; seria a Il-a : Rapid 
Tractorul Brașov 3—0 (9, 13, 6), 
Universitatea Cluj-Napoca — 
C.S.U. Galați 3—2 (—8. 18, —13,
12, 9).

(Corespondenți : I. Iancu, C. 
Crețu, I. Pocol. G. Rosner, N. 
Drăgănoiu).

© Etapa din 18 aprilie a gru
pei a doua valorice a campiona
tului de volei, masculin și femi
nin, se amină pentru 25 aprilie.

PARTIDE INTERNAȚIONALE
Selecționata feminină studen

țească a Kievului și-a continuat 
turneul în țara noastră, jucînd 
la Brașov. Voleibalistele oaspete 
au învins cu 3—1 (14, 8. —6, 10) 
selecționata de tineret a Româ
niei și cu 3—1 (7, 10, —11, 6) o 
selecționată divizionară. (C. 
GJRUIA-eoresp. județean).

TURNEE PESTE HOTARE
• Reprezentativele masculină 

și feminină, de tineret ale țării 
noastre, vor lua parte. între 15 
și 19 aprilie, la un turneu inter
național care va avea loc la 
Berlin.
• Echipa de junioare a Ro

mâniei va participa. între 16 și 21 
aprilie, la turneul internațional 
de la Sulchow (Polonia).

ciu (Progresul) 235,10, M. Dră
goi (Progresul) 210,80 ; băieți 
B : A. Apostol (Progresul) 
155,10, FI. Nițu (C. S. Școlar) 
149,55, D. Lucaciu (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 147,20 ; fete A : 
briela Covaci (C.S.M.) 
Anca Bereș (C.S.M ) 
Carmen Bădescu
283.45 ; fete B : Isabela
(C. S. Școlar) 179,40, 
Popa (Șc. sp. Sibiu) 
Cristina Timar (C.S. 
145,00 ; „3 M", băieți A : 
186,75, Sohaciu 170,65, 
164,85 ; băieți B : Nițu 
Apostol 98,30, Lucaciu ,
fete A : Bădescu 259,95, Covaci 
221,50, Bereș 218,50 ; fete B : 
Popa 119,70, Bercaru 113,70, 
Luiza Nicolaescu (Progresul)
111.45 ; PLATFORMA, băieți A: 
Drăgoi 165,35, Sohaciu 159,55, 
Fl. Iliescu (C.S. Școlar) 134,65 ; 
băieți B : Nițu 102,30, Apostol 
90,25 Lucaciu 74,10 ; fele A : 
Bădescu 148,75, Covaci 138,85, 
Bereș 133,55 ; fete B : Bercaru 
73,25, Nicolaescu 63,55, Timar 
56,90.

Ga-
289.45,
285.45, 

(Progresul)
Bercaru 
Daniela 

153,80, 
Școlar) 
Miclea 
Drăgoi 
129,50, 
92,90 ;

4, a

„CUPA F. R. P.“
LA PATINAJ ARTISTIC

UN SINGUR PUNCT NECLAR: 
CINE VA CUCERI TITLUL?

punctelor acu- 
echipe, In mod

1. STEAUA 44 42 2 4078-2878 86
2. Dinamo 44 42 2 4361-2876 86
3. „U- Cj-Np. 44 27 17 3445-3223 71
4. Farul 44 23 21 3604-3615 67
5. Rapid 44 23 21 3061-3123 67
6. »U“ Timiș. 44 22 22 3089-3149 66
7. I.E.F.S. 44 20 24 3274-3538 64
8. I.C.E.D. 44 19 25 3272-3518 63
9. Poli. Iași 44 18 26 3309-3589 62

10. C.S.U. Bv. 44 16 28 3357-3739 60
11 A.S.A. 44 6 38 2876-3713 50
12. Poli. Buc. 44 6 38 2957-3722 50

Ca urmare a
mulate de cele 12 
normal situația în unele din po-

zițiile „cheie" ale clasamentului 
este clarificată : A.S.A. Bucu
rești și Politehnica București nu 
mai pot evita retrogradarea, iar 
Universitatea Cluj-Napoca va in
tra în posesia medaliei de bronz. 
O singură problemă (de fapt, cea 
mai importantă) a rămas de e- 
lucidat și anume aceea a cîștl- 
gătoarei titlului de campioană a 
României. Răspunsul îl vom afla 
în seara zilei de 11 mal. după 
disputarea întilniril 
Steaua, programată la 
sporturilor (ora 17,45).

„Cupa federației** la baschet feminin 
TREI CANDIDATE LA LOCUL l

Competiția de baschet femi
nin dotată cu „Cupa federației* 
a continuat cu meciurile etapei 
a 9-a. Rezultate și unele amă
nunte :

PROGRESUL 1 
UNIVERSITATEA 
CA 39—65 (20—28). 
vervă de joc. cu 
și Agneta Farkaș__________ _
marcabilă, și-au depășit net ti
nerele lor adversare. Cele mai 
eficiente : Moraru 16, Prăzaru 
15. Anca 11 de la „U", respectiv 
Sandu 14, (G. Rosner-coresp.).

RAPID — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 60—56 (34—29). Meci foarte 
disputat, 2 LJ.' “ _
aparținut rapidisțelor, mai bine 
pregătite fizic. _ 1
ente : Gheorghe 21, Vasilescu 17 
de la Rapid, respectiv Tita 24. 
(N. Ștefan-coresp.).

C.S.U. GALAȚI — C.S.U. TG. 
MUREȘ 56—44 (31—15). O între
cere de slabă factură tehnică. 
(T. Siriopol-coresp. județean).

VOINȚA BUCUREȘTI — CRI
ȘUL ORADEA 45—59 (23—30).
Cu o apărare mai agresivă, o- 
rădencele au dominat permanent. 
Cele mai eficiente ; Sălăjan 24

BUCUREȘTI — 
CLUJ-NAPO- 
Oaspetele, în 

Floarea Anca 
în formă re-

în care Inițiativa a

Cele mai efici-

FRUMOS... DAR
se apropie de cel al Iul... Opor
tun. Iar adversarii ' ' 
ce au arătat, abia 
acorda 40 de metri 
Asemenea concluzii 
te că nu pot fi acceptate. Luarea 
unor măsuri este mai mult de- 
cît recesară 1

REZULTATE 
I — Oportun 
Oaza simplu 
cursa n — Sacou (D. 
30,8. Rețeta, simplu 9. event 24, 
ordinea 44 ; cursa III — Mellsa 
(N. Gheorghe). 37,1, Viorica. Iola, 
simplu 1, event 15. ordinea 3, 
ordinea triplă 47 ; cursa IV — 
Artizan (Tr. Marinescu), 31.1, 
Ornament, simplu 4. event 10,

Iul. cu ceea 
— abia l-ar 
Iul... Colnic ! 
bizare fireș-

TEHNICE • cursa 
Iorga), 31,7, 

ordinea 37 j 
Arsen e),

(C. 
3,

Dinamo — 
Palatul

de la Crișul. respectiv Anmacof 
14. (M. Dogaru-coresp.).

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 73—49 (30—20)., Cele
mai eficiente : Dumitru 20, Ca
potă 19 de la I.E.F.S.. respectiv 
Colțescu 15, Salcu 14.

In clasament conduc Universi
tatea Cluj-Napoca, I.E.F.S. și 
C.S.U. Galați, singurele echipe 
care au înregistrat doar cîte o 
înfrîngere. Toate trei candidează 
cu șanse sensibil apropiate la 
cucerirea locului I.

ION BOBILNEANU

Ultima competiție de patinaj 
artistic a sezonului, dotată cu 
trofeul „Cupa F.R.P.", deschisă 
micilor sportivi între 8—12 ani, 
s-a încheiat pe patinoarul ,,23 
August" din Capitală. Cu un plus 
de valoare tehnică în conținutul 
programului liber ales si dove
dind mai multă siguranță în exe
cutarea figurilor impuse, micii 
concurenți de la C. S. Școlar 
București au dominat copios pro
bele rezervate copiilor. De ase
menea, la „speranțe" (patinatori 
pînă la 8 ani), clujenii au con
firmat așteptările, remareîndu-se 
prin ținută si precizie în caligra
fierea figurilor obligatorii. In
tr-un cuvînt, cei aproape 50 de 
participant! la întreceri sînt ele
mente talentate care, supuse 
unei atente pregătiri, vor putea 
progresa continuu.

CLASAMENTELE FINALE î
„speranțe" (f) — 1. Utte Schmidt 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 70,70 p ; 2. 
Elena Maria Hie (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 61,39 : 3. Heana Barbu 
(Dinamo Brașov) 58,95 ; (b) — 1. 
St. Lang (C.S.M. Cluj-Napoca) 
67,91 ; 2. D. Cristian (C.S. Școlar 
Buc.) 55,34 ; 3. V. Radu (Dinamo 
Brașov) 46,72 ; copii H (f) — 1. 
Dana Elefterescu 58,11 ; 2. Eleo
nora Fometescu 51,82 : 3. Mihaela 
Balea (toate trei de la C.S. Șco
lar Buc.) 49,09 ; (b) 1. G. Popa 
(C.S. Școlar "
Chirilă (Șc. 
D. C uliță 
38,57 ; copii 
Nicu 71,82 ;
(ambele de __ _ _ ______
61,62 ; 3. Nina Mogodan (Șc. Sp. 
Galați) 55,32 ; (b) — 1. D. — • - 
70,90 ; 2. T. Suciu (ambii de la 
C.S. Școlar Buc.) 66,64 ; 3. M. 
Negrea (Dinamo Brașov) 60,46. 
Echipe : 1. C.S. Școlar Buc. 64 p; 
2. Dinamo Brașov 22 p : 3. C.S.M. 
Cluj-Napoca 13 p.

G.
Buc.) 58,99 ; 2. D.
Sp. Galati) 41,08 ; 3. 
(C.S. Școlar Buc.)
I (f) — 1. Viorica

2. Alina Samarian 
la C.S. Școlar Buc.)

Tăutu

Tr. IOANIȚESCU

PE RINGUL
TeofiloparticipareIncertă

fnfringeressverăa
a lui

suferit o

MICUL EC

internațional

„CENTURII
PREZENTE REMARCA

PE

Turneul 
al României „Centura de aur", 
competiție care, cu fiecare nouă 
ediție, își cîștigă tot mai mul
tă popularitate în boxul amator 
mondial, se află acum în fața 
unui nou start. Cea de-a V-a 
ediție se va disputa între 19 
și 25 aprilie, la Palatul spor
turilor din Capitală. Luni, la 
deschiderea festivă a acestei 
prestigioase întreceri, vor fi 
prezenți sportivi din 17 țări 
din patru continente (Europa, 
Asia, Africa și America). Cei 
mai buni pugiliști români vor 
primi replica unor boxeri (ci
frele dintre paranteze repre
zintă numărul sportivilor parti- 
cipanți) din : Cehoslovacia (3), 
Cuba (11), R.P.D. Coreeană 
(10), R.A. Egipt (5), Franța (3), 
Ghana (10), Iran (11), R. P- 
Mongolă (7), Maroc (7), Nige
ria (11), Olanda (3), Siria (11), 
Tunis (3), Turcia (5), U.R.S.S. 
(5), Venezuela (11). Federația 
română de specialitate va ali
nia la startul competiției un 
număr de aproximativ 50—60 
de concurenți, printre care și 
pretendenții la titularizare în 
echipa pentru J.O. de la Mont
real.

Datorită varietății stilurilor 
boxerilor înscriși — în rindul 
cîrora se află cîteva valori cer
te ale boxului amator mondial 
— turneul de la București con
stituie pentru toți participanții 
o veritabilă repetiție înaintea 
Jocurilor Olimpice. Parcurgerea 
listelor de înscriere scoate în 
evidență nume ale unor spor
tivi de clasă internațională. De 
pildă, în rîndul boxerilor Ve
nezuelan! vor fi prezenți vice-

campionul 
cane, Alfred 
Pedro Gama 
Alfredo Lem 
ediției trec 
„Centura de 
pion mondial 
semigreul Er 
Echipa Cubei 
torii boxeri, 
riilor: Hector 
Duvalon, Ra 
novevo Grin 
liente, Andr 
Pozo, Luis F. 
dro Montoya 
Participarea 
dial și olimp 
son este in 
anunțată i 
multiplul ca 
suferit zilele 
înfrîngere în 
soțki (U.R.S. 
la Minsk

Dintre cel 
site la F.R.B 
cezul R. Kh 
cii N. Erogl 
nunur 
(semimijlocie 
tă curiozitate 
giliștii din 
care, anul t 
excelentă ini 
de aur“. De 
ția Ghanei c 
me binecun 
ciul Amon 
cu bronz la 
Kuleho — 
de finală al 
campionul 
(U.R.S.S.) et 
prezențe re 
„Centurii de

Venezueleanul Alfredo Lemus (stingă), pe c 
tindu-și titlul mondial in compania cubanezul 
va fi din nou prezent la București, pentru a 
ciștigată anul trecut. Foto.:

DIN TOATE SPORTURILE
RftY MIERCURI SEARA, de la oro 
DUA 19, |a sa|a Casei de cultura 
Grivita Roșie, se va disputa prima 
semifinală a campionatului municipal 
rezervat juniorilor bucureșteni. Cea 
de-a două semifinală va avea loc du
minică, de la

CICLISM
primei etape 
pentru tineret

ora 10, in aceeași sală.
PROBA A DOUA, cursa 
pe circuit, din cadrul 

a „Cupei orașelor" — 
și juniori, organizată de

ÎNVINGĂTOR IN CONCURSUL
DE DIRT-TRACK DE LA BRAILA

BRAILA (prin telefon). în 
pofida timpului rece, peste 
7 000 de spectatori au asistat 
duminică dimineața, pe Stadio
nul municipal din localitate, la 
un interesant concurs de dirt- 
track. La start s-au aliniat

CU LIPSURI!
ordinea 19, triplu cîștigător 85 ; 
cursa V — Pigmeu (I Oană), 32,4, 
Serpentin, Ola, simplu 2. event 9 
ordinea 14, ordinea triplă 159 ; 
cursa VI—Hapca (Tr. Dinu), 27,5, 
Heliodor, simplu 4, event 7. ordi
nea 48, triplu cîștigător 49 ; cursa 
VII — Tușiera (Gh. Tănase). 33,8 
Reactor, Ricoșeu, simplu 2, e- 
vent 9, ordinea 21. oridnea tri
plă 121 ; ------ ------ -
CS. Onache),
3. event 
austriac, 
38 655 a 
chete cu 
cal a lei

Report 19 339 lei.
Niddy DUMITRESCU

alergători 
și Brăila. _____ ______
cliștilor din grupa A au fost 
dominate copios de sportivul 
Ion Bobîlneanu (Voința Sibiu), 
care a cîștigat detașat con
cursul cu 12 puncte, urmat în 
ordine de Cornel Voiculescu 
(Metalul București) cu 7 
puncte și Alexandru Pîs (Vo
ința Sibiu) 7 p.

Spre satisfacția publicului, 
disputele din grupa B s-au 
încheiat eu victoria tînărului 
alergător Ion Dragu (C. S. 
Brăila), care a acumulat 6 
puncte. îl urmează în clasa
ment Gh. Dumitru (Metalul 
București) cu 5 p și Ion Piți- 
goi (Metalul București) 4 p.

D. CRISTACHE — coresp.

din București, Sibiu 
întrecerile motoci-

Comisia de ciclism a C.M.E.F.S. Bucu
rești s-a desfășurat pe strada Cîmpi- 
nei, soldîndu-se cu următoarele rezul
tate. Juniori I + tineret : 1. Gh. Ba- 
talâ (Constanța), 2. C. Ologu (Praho
va), 3. V. Drăgan (București) ; juniori 
II : 1. I. Deleanu (Cluj-Napoca), 2. 
Gh. Lăutaru (București), 3. I. Vintilă 
(Prahova). Etapa a ll-a a competiției 
va avea loc în zilele de 8—9 mai, la 
Ploiești.
HAMDRAI DIVIZIA B, etapa a 
HANUDAL xi-a : FEMININ, Seria 
I : Știința Constanța — Universitatea 
lași 7—8 I, Confecția Călărași — Voin
ța București 14—8 I, Știința Bacău — 
Hidrotehnica Constanța 14—12, Voința 
lași — Viitorul Vaslui 9—10, 
Gloria Buzău — Vulturul Ploiești 
6—11 I Seria a ll-a : Nitramonia Fă
găraș — U.T. Arad 10—7, 13 Decem
brie Timișoara — C.S.M. Sibiu 12—111, 
Sparta Mediaș — Argeșana Pitești 
14—14, „U“ Cluj-Napoca — Textila 
Sebeș 15—8, Oltul Sf. Gheorghe — 
Voința Sighișoara 5—3 ; MASCULIN, 
Seria I : Comerțul Constanța — Oltul 
Sf. Gheorghe 12—14, Petrochimistul 
Brazi — Tractorul Brașov 22—30, Relo- 
nul Să vin ești — Sparta c București 
23—15 ; Seria a ll-a : Independența 
Sibiu — Timișul Lugoj 19—16, C.S.M. 
Reșița — Nitramonia Făgăraș 16—12, 
Știința Petroșani — Știința Tg. Jiu 
17— 15, Gloria Arad — Cuprom Baia 
Mare 24—23, Voința Sebeș — C.S.U. 
Tg. Mureș 6—0.
Dl ICDV REZULTATE IN ETAPA A 
KUUDY XIII-A A DIVIZIEI B: seria 
I : Minerul Lupeni — Dacii I.P.A. Sibiu

7—3 (7—3), El 
C.F.R. Brașov 
pentru acte d 
tivilor craiove 
chimistul Pite 
Ploiești — R
(3—36) ; seria 
gidia — Arhi 
C.S.M. Suceai 
(neprezentare) 
Rapid C.F.R. 
Constructorul 
68—3 (30—3) 
teanâ) : Cons 
I.T.C. — Oii
Farul II 18—6, 
dări 12—12. 
VOLEI gE 
rești — Voinf
— G.I.G.C.L 
roșie — Conf 
zentare). Peni 
București 3—0 
Constructorul 
Ciuc — Mara 
diala S. Mar 
masculin : R 
tructorul Brăi
— C.S.U. Pit 
rești — Mari 
Consîanța — 
Dinamo Brâi! 
Metalul Hun 
3—1, C.S.M. 
rești 1—3, C. 
Iul Ploiești 
sîrmei C. Tur
— Medicina 
TENIS £ 

putut începe 
turul Diviziei 
programul va 
starea vremii.

Colnic 
simplu 
Pariul 
de lei.
25 ti-

cursa VIII —
32,7. Galen.

16, ordinea 18. 
ridicat la suma 
fost cîștigat de

44 combinații la Sase
439 fiecare combinație.

• în concursul de dirt- 
track desfășurat la București, 
primele trei locuri au fost o- 
cupate în ordine de : Ion Bo- 
bilneanu (Voința Sibiu), Ion 
Marinescu' și Cornel Voiculess- 
cu (ambii Metalul București).

• MARȚI 13 APRILIE, ora 17.05 : Hochei pe g 
R.F.G. (rezumat înregistrat de la Katowice). Corn 
topol.
• MIERCURI 14 APRILIE, ora 11.15 : Hochei 

— Suedia (rezumat). Comentator : Călin Antonescu 
România — Olanda (meci retur în cadrul prelimin 
siune directă de la stadionul „23 August". Comenta
• JOI 15 APRILIE, ora 17,05 : hochei pe gheață 

/rezumat)
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SELECȚIONATA

OLIMPICA

A OLANDEI

MIINf, IA WRAIOVICf, PARTIDA-REWR

A SOSIT ASEARĂ ÎN CAPITALĂ
• Oaspeții efectuează astăzi un antrenament •Față de jocul-tur, 

o singură noutate în formația oaspe : portarul Tent
De aseară jucătorii selecționa

tei olimpice a Olandei se află 
la București. 
,,țara lalelelor' _ .
la aeroportul Otopeni. la bordul 
unui avion al companiei TAROM 
care i-a adus pe ruta Amster- 
dam-Viena-București. Primele a- 
mănunte de la sosire ne-au 
furnizate de M. MEULEMAN, 
ședințele federației olandeze 
amatori : „Am deplasat la 
curești un lot de 16 jucători, a- 
celași care a “ 
pentru meciul tur de la Roosen
daal. acordînd în continuare cre
dit unei formații tinere care, 
chiar dacă nu ne-a satisfăcut 
săptămina trecută, sperăm ca 
viitorul apropiat să obțină 
zultatele scontate. Este vorba 
portarii Bakhuys și Tent și 
jucătorii de cîmp “ 
der, Hokke, 
Nijs. Horst, Karstens. 
Peters, Cordewener. I 
si Graaf, ultimul selecționat îna
intea meciului cu România de 
la Roosendaal, deoarece Van

„Olimpicii" din 
au sosit aseară

fost 
pre- 

de 
Bu-

fost convocat si

in 
re
de 
de 

Gel- 
De

Tent 
Buvens. 

Meyer, Drent, 
Nijssen, 

Ent, Linde

Veenendaal a trecut la echipa 
profesionistă F.C. Amsterdam**.

La un 
reîntîlnit 
în holul 
trenorul 
municât __ _
nament de acomodare pe stadio
nul .,23 August4* marți diminea
ță la ora 19,30. în privința ulti
mei partide din grupă, antreno
rul selecționatei olimpice a Olan
dei ne-a declarat : „Cunoaștem 
valoarea adversarilor noștri. Toc
mai de aceea vom face totul să 
avem o bună evoluție. Ar fi ab
surd să nu recunoaștem că aici 
la București nu vom putea face 
altceva decît să limităm scorul. 
Știm că românilor le este nece
sară o victorie confortabilă, că 
vor trebui să înscrie 7 goluri 
pentru a obține calificarea pen
tru Montreal. Sigur că jocul 
nostru va avea tendințe defen
sive, dar nu vom neglija nici 
incursiunile pe contraatac. de 
care sînt capabili rapizii noștri 
jucători. In general, nu intențio-

ceas după sosire, i-am 
pe fotbaliștii olandezi 

hotelului Dorobanți. An- 
ARIE DE VROET a co
că va efectua un antre-

nez să aduc modificări formați
ei folosite în partida de la Roo- 
sendaal. Aceasta, bineînțeles, cu 
condiția că pină la ora jocului 
nu se '
lități. O singură noutate.
nume portarul Tent _ _ ___  _
preferăm lui Bakhuys si Drent, 
ambii în zi slabă în întîlnirea 
de la Roosendaal**. Căpitanul se
lecționatei Olandei CEES KARS
TENS a ținut să precizeze : „E- 
chipa noastră este foarte tînără, 
în plină formare. Vrem să ară
tăm publicului bucureștean că 
știm să practicăm un fotbal vi
guros. în permanentă mișcare, 
întîlnim un adversar superior de 
la care avem ce învăța. Asta nu 
înseamnă însă că sîntem dina
inte învinși și, mai cu seamă, 
la scorul de care selecționata 
României are nevoie ca să_ poată 
obține calificarea, 
plouă des. așa că. 
nu va reprezenta 
pentru noi**.

Ne-am despărțit 
olandezi, lăsîndu-i 
primire camerele 
Dorobanți, nu fără a reține că, 
în întîlnirea de miercuri, ei 
sînt deciși să lupte din răspu
teri pentru a reprezenta cum se 
cuvine reputatul fotbal olandez.

Gheorghe NERTEA

vor produce indisponibi- 
și a- 

pe care îl

Și în Olanda 
terenul umed 
un handicap

de jucătorii 
să-si ia in 

de la hotelul

CEHOSLOVACIA - ROMÂNIA (juniori)
IN PRELIMINARIILE

NERATOVHCE, 12 (prin tele
fon). Miercuri, pe stadionul din 
această mică localitate situată 
lingă Praga, este programată 
partida retur dintre reprezenta
tivele de juniori ale Cehoslova
ciei și României din cadrul pre
liminariilor turneului U.E.F.A. 
După cum se știe, primul meci, 
disputat la Pitești cu două săp- 
tămîni în urmă, s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate (1—1) 
care a 
lificare 
plecînd 
marcat 
dublu, 
rilor cehoslovaci le este sufi
cient, în partida de mîine, chiar 
și un rezultat de 0—0, pe cînd 
formația noastră se 
obligată să mizeze 
„cartea-ofensivei", să 
joc cit mai aproape 
rea indiscutabilă a

diminuat șansele de ca- 
ale echipei noastre, 
de la faptul că un gol 

in deplasare echivalează 
Cu alte cuvinte, junio-

TURNEULUI O.f.f.A

MECI DECISIV
(Urmare din pag. î)

lui cu nr. 11 în primul meci 
cu 
un 
viziune (comparativ cu Ănghe- 
lini), absolut necesare atît în 
faza de preparare a atacurilor 
cit și la finalizarea lor. în plus, 
Hajnal, nu trebuie uitat, are 
și șut bun, datorită căruia a 
reușit să marcheze goluri pre
țioase în mecurile pe care e- 
chipa noastră națională le-a 
susținut, la București, cu re
prezentativele Italiei și U.R.S.S.

Pentru meciul de mîine, e- 
chipa noastră olimpică mai 
prezintă modificări și în cele
lalte linii : la „mijloc" reintră 
Dumitru, în linia de atac apa
re Zamfir (Steaua), ultimul fi
ind dornic să justifice încrede
rea antrenorilor. Apelînd la 
Zamfir, Ștefan Covaci mizează 
desigur, pe un trio omogen în 
frontul sting de atac al echi
pei care mai cuprinde In a- 
ceastă zonă alți doi steliști, pe 
Iordănescu si Marcel Kăducanu.

DE LA EI ȘI, FIREȘTE, DE 
LA TOȚI CQMPONENȚII SE
LECȚIONATEI NOASTRE O- 
LIMPICE SE AȘTEAPTĂ 
MÎINE O COMPORTARE LA 
ÎNĂLȚIME, PE 
REALELOR LOR _________
TĂȚI, PROBATE ȘI CU ALTE 
PRILEJURI.

Este necesară, cum spuneam, 
o victorie confortabilă. Dar pe 
lingă invitația la un Joc ofen
siv, adresată selecționatei noas
tre olimpice, apare util și un 
apel Ia un Joc lucid, de pru
dență în momentul in care 
formația noastră se va afla în 
situație de apărare. „ll“-le

Olanda) posedînd, evident, 
plus de tehnicitate și clar-

MĂSURA 
POSIBILI-

Loto-Pronosport informează
LA 18 APRILIE 1976 TRAGEREA
SPECIALA PRONOEXPREX BOX-

EXPRES

AL JUCĂTORILOR NOȘTRI
nostru olimpic posedă apără
tori experimentați, de nădej
de, în persoana portarului Ră- 
ducanu, a dinamoviștilor Dinu, 
Gabriel Sandu si Cheran. 
„SPATELE*4 ECHIPEI TRE
BUIE ASIGURAT, INSA, ÎN 
PERMANENȚA PRIN APOR
TUL TUTUROR COECHIPIE
RILOR LOR, CARE — ESTE 
ABSOLUT NECESAR — SA-ȘI 
ÎNDEPLINEASCĂ OBLIGAȚI
ILE DE MARCAJ, DE STRIC
TA SUPRAVEGHERE A AD
VERSARILOR DIRECȚI.

Deși a cedat pe propriul te
ren (cu 0—3, în prima man
șă), reprezentativa olimpică a 
Olandei nu trebuie să fie su
bestimată. Fotbaliștii oaspeți, 
așa cum a reieșit și în timpul 
partidei de la Roosendaal, au 
o statură atletică, posedă o 
remarcabilă pregătire fizică, 
ceea ce le permite să facă față 
unui tempo ridicat pe parcur
sul celor 90 de minute. în plus, 
indiferent de adversarul 
față, fotbaliștii olandezi 
dispută șansele cu deplină 
biție și sportivitate.

După antrenamentele pe _ 
le-am urmărit, sînt toate indi
ciile că echipa noastră a pre
gătit cu maximum de atenție

acest meci 
cul-școală 
în compania 
bucureșteni, luni dimineața se- 
lecționabilii au participat la 
un antrenament de recuperare, 
axat pe folosirea sporturilor 
complimentare. După-amiază, 
ei au efectuat un antrenament 
cu caracter tehnico-tactic, cău- 
tînd să pună la punct ceea ce 
nu le-a reușit pe deplin în jo- 
cul-școală. fn sfîrșit, astăzi di
mineață, lecția de pregătire 
are drept unic scop stabilirea 
problemelor i' 
de acțiunile 
nalizare.

In tabăra 
o atmosferă 
încredere în 
lor existente 
O calificare pe care o așteaptă 
cu Justificate speranțe toți iu
bitorii fotbalului din țara noas
tră.

din 
își 

am

care

DIVIZIA C
SERIA I

decisiv. După jo- 
susținut duminică 

dinamoviștilor

de amănunt legate 
de atac și de fi-

noastră domnește 
bună, o deplină 
realizarea șanse- 
pentru calificare.

CLASAMENTUL GRUPEI
1. Franța 4 3 0 1 11— 5 6
2. România 3 2 0 1 4— 4 4
3. Olanda 3 0 0 3 4—10 0

In caz de egalitate de puncte după
ultimul joc, departajarea se va face 
la golaveraj (prin scădere) ; 
egalitatea persistă, atunci va 
foc un meci de baraj, pe teren neutru.

daca 
avea

va vedea 
totul pe 
etaleze un 
de valoa- 
majorității 

componenților ei : precaut 
apărare, ,,tăios" și eficace 
atac pentru a marca cel puțin 
un gol care să 
șansele calificării, 
acest spirit s-au 
ultimele pregătiri 
nostru conduse de 
Constantin Ardeleanu și 
mitru Nicolae-Nicușor.

în 
în

reechilibreze 
De altfel în 

desfășurat și 
ale lotului 

antrenorii 
Du-

Lotul a sosit la Neratoviee 
luni la amiază, după ce 
prealabil a făcut o vizită 
două ore cu autocarul prin ora
șul Praga. Meciul este progra
mat la ora 15 (16, ora Bucureș- 
tiului) și va fi condus de o bri
gadă^ de arbitri din R. D. Ger
mană, avindu-1 la centru pe J. 
Mannig.

în echipa noastră, față de cea 
care a jucat la 28 martie la 
Pitești, vor surveni, după toate 
probabilitățile, următoarele mo
dificări : Șunda va juca fundaș 
central lingă Toader, iar linia 
de mijloc va fi compusă din 
Badea, Trandafirescu, Șt. Popa. 
In față, pe extrema dreaptă, va 
fi folosit băcăuanul Chitaru. 
Ușor accidentați sînt Lupău și 
Cămătarii.

Antrenorii formației gazdă, 
Anton Kessely și Frantisek 
Ceika, anunță aceeași formație 
care a evoluat la Pitești, cu 
Jarolim, autorul golului din 
partida tur, titular.

în jurul meciului de miercuri 
există aici un interes deosebit 
și se crede că stadionul din lo
calitate. cu o capacitate de 
10 000 de locuri, va fi plin.

în 
de

Laurențiu DUMITRESCU

ACTUALITĂȚI •
O AZI, „U** CLUJ-NAPOCA — 

A.S.A. Stadionul Municipal din 
Cluj-Napoca va găzdui, astăzi, 
partida revanșă a dublei întîl- 
niri dintre echipele „U“ Cluj- 

și A.S.A. Tg. Mureș. în 
joc, disputat duminică, 
a revenit mureșenilor cu

Napoca 
primul 
victoria 
4—1.

• SELECȚIONATA ROMAN — 
SKELEFTES A.I.K. (Suedia). As
tăzi, la Roman, se va desfășura 
o atractivă întîlnire. în care o 
selecționată locală va primi re
plica echipei suedeze Skeleftes 
A.I.K. Partida va începe la ora 
16,30 (M. Chiriac-coresp.).

• SELECȚIE ORGANIZATA 
DE CLUBUL VOINȚA BUCU
REȘTI. în perioada 12—16 apri
lie, clubul Voința organizează 
zilnic, de la ora 10, selecție pen
tru copii. Se pot prezenta copiii 
născuți între anii 1960—1963. Se
lecția va avea loc pe stadionul 
Voința, din Șoseaua Pipera nr. 
38 (capătul tramvaiului 5).
• UNIVERSITATEA CRAIOVA

— F.C.M. REȘIȚA (AMICAL) 
3—1 (0—0). Au marcat : Strîm-
beanu (min. 46), Nedelcu (min. 
58) și Dașcu (min. 80). respectiv 
Munteanu (min. 84 din 11 m). 
(T. Costin-coresp.).
• MECIURILE DE JUNIORI, 

LA ORA 14. Partidele etapei in-

REZULTATELE ETAPEI
SERIA A IV-. SERIA A Vll-a

ACTUALITÂ'JT
termediare din campionatul re
publican de juniori, programate 
miercuri 14 aprilie, vor începe 
la ora 14. pentru a da posibili
tatea tinerilor jucători să urmă
rească întîlnirea dintre echipele 
olimpice ale României și Olandei.
• A FOST SUSPENDAT PE 

DOUA ETAPE jucătorul Unchiaș 
(Politehnica Iași) pentru atac 
violent asupra unui adversar, în 
meciul cu Universitatea Cluj- 
Napoca.

• SPORTUL STUDENȚESC A 
REVENIT DIN ITALIA ȘI A 
plecat LA sofia. Echipa stu
denților bucureșteni s-a înapoiat 
în cursul după-amiezii de ieri dij. 
turneul întreprins în Italia si a 
plecat imediat, tot pe calea aeru
lui, la ~ “ 
susține 
dublei 
cadrul 
lia, „Sportul4 
bune, printre care scor alb 
Cesena (la 8 aprilie), 
actualei ediții _ _______
primei divizii. în rest : 4—2 (1—1) 
cu Ravenna, 4—1 (3—1) cu Cecina 
si 2—2 (0—0) cu Piombino for
mații din divizia C. Golgeterii 
turneului : Roșu și M. Sandu 
(cîte trei goluri) ; au mai înscris ; 
Oct. Ionescu (2), Tănăsescu și 
Cazan — cite un gol.

Sofia unde, miercuri, va 
Drimul meci din cadrul 

partide cu Akademik, în 
„Cupei Balcanice". In Ita- 

a realizat rezultate 
cu 

_______ revelația 
a campionatului

M.

a
SERIA A X-a

Minerul Gura Humorului — Progresul 
Fălticeni 1—0 (0—0), Victoria Roman 
— Foresta Moldovița 3—1 (2—0), 
Danubiana Roman — Avîntul Frasin 
1—0 (0—0), Doma Vatra Domei — 
Laminorul Roman 0—0, Foresta Fălti
ceni — Metalul Rădăuți 3—0 (2—0), 
Metalurgistul lași — Spicul Țigănași 
1—0 (0—0), A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc — Constructorul lași 1—0 
(0—0), Constructorul Botoșani — 
Cristalul Do>rohoi 2—0 (0—0).

Pe primele locuri în clasament, după 
etapa a XX-a : 1. MINERUL GURA 
HUMORULUI 29 p (33—14), 2. A.S.A. 
Cîmpulung 28 p (38—20), 3. Foresta 
Fălticeni 24 p (26—15)... pe ultimele : 
15. Spicul Țigănași 14 p (17—31), 16. 
Metalurgistul lași 12 p (20—30).

Pertu! Constanța — Autobuzul Fău- 
rei 2—0 (1—0), Unirea-Știința
Eforie Nord — Voința Constanța 3—0 
(0—0), Marina Mangalia — Dunărea 
Cernavodă 2—0 (2—0), Chimia Brăila 
— Electrica Constanța 0—0 , Progresul 
Brăila — Dunărea Tulcea 1—0 (0—0), 
Gloria Murfatlar — Granitul Babadag 
0—0, Minerul Măcin — Ancora Galați 
4—1 (3—0), I.M.U. Medgidia — Viito
rul Brăila 3—0 (1—0).

Pe primele 
CONSTANȚA 
greșul Brăila 
Medgidia 25 

15.

Mineru! Cavnic — Foresta Bistrița 
3—1 (2—1), s-a jucat la Baia Mare, 
C.I.L. Gherla — CUPROM Baia Mare 
2—1 (0—1), Progresul Năsăud — Mi
nerul Baia Sprie 0—1 (0—0), Construc
ții montaj Cluj-Napoca — Tehnofrig 
Cluj-Napoca 0—1 (0—0), Bradul Vișeu 
— Unirea Dej 0—2 (0—0), Minerul 
Borșa — Dermata Cluj-Napoca 2—0 
(1—0), Minerul Băița — Minerul 
Rodna 2—3 (0—2), Cimentul Turda — 
Minerul Băiuț 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
CAVNIC 29 p (45—20), 2. Unirea Dej 
25 p (37—17), 3. CUPROM Baia Mare 
24 p (38—24), 4. Minerul Rodna 24 p 
(37—30)... pe ultimele : 15. Construcții 
montaj Cluj-Napoca 14 p (26—35), 16. 
Progresul Năsăud 9 p (16—56).

Minerul Lupeni — MEVA Drobeto 
Tr. Severin 4—1 (2—1), Metalul Dro
beta Tr. Severin — A.S. Victoria Cra
iova 2—0 (0—0), Unirea Drobeta “ 
Severin — Progresul Băilești 
(0—1), Chimistul Rm. Vilcea — Unirea 
Drăgășani 0—0, C.F.R. Craiova — 
Metalurgistul Sadu 2—1 (2—0), Du
nărea Calafat — Cimentul-Victoria Tg. 
Jiu 0—I (0—0), Minerul Rovinari — 
Lotru Brezai 2—1 (2—0), Dierna Orșo
va — Constructorul Craiova 2—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
LUPENI 28 p (37—8), 2. Cimentul Tg. 
Jiu 26 p (25—15), 3. Metalul Drobeta 
Tr. Severin 25 p (33—19)... pe ultime
le : 15. MEVA Drobeta Tr. Severin 14 
p (23—32), 16. Unirea Drobeta 
Severin 13 p (26—42).

Tr.
1—1

locuri : 1. PORTUL
33 p (45—13), 2. Pro- 
26 p (23—11), 3. I.M.U.

_ p (26—14)... pe ultime
le : 15. Voința Constanța 12 p
(11—37), 16. Granitul Babadag 11 p 
(14—45).Cu ocazia a două dintre cele 

mai importante evenimente din 
viața boxului românesc — semi
centenarul F R. Box și tradițio
nala competiție' internațională 
„Centura de aur44. care se va 
desfășura începînd din 19 aprilie 
a. c. — A. S. Loto-Pronosport 
organizează la 18 aprilie a. c. 
tragerea specială Pronoexpres 
Box-Expres.

Bogata și variata listă a cîștl- 
gurilor de la această tragere cu-* 
prinde autoturisme Dacia 1300 șl 
Skoda S 100, excursii în U.R.S.S., 
R. D. Germană, Paris. Grecia șl 
cîștiguri în bani.

Cîștigurile vor fi acordate pe 
24 categorii.

Se atribuie cîștiguri suplimen
tare din fond special.

Nu lăsati în ultima zi procu
rarea biletelor.

Nu uitați ! Numai variantele de 
15 lei participă 
gerile.

CÎȘTIGURILE 
NOEXPRES DLN 
Extragerea I 
25% 
Cat.

la toate extra-

TRAGERII PRO- 
7 APRILIE 1976 î

Cat. 1 : 1 variantă 
— autoturism „Dacia 1300“ ;

----- 2 : 1 variantă 25% a 28.033 
lei și 2 variante 10°/? a 11.213 lei ; 
Cat. 3 : 6,15 a 8.205 lei : Cat. ‘ 
35,70 a 1.413 lei ; “ “ " ’
547 lei ; Cat. 6 : 
Report categoria 
Extragerea a Il-a 
variante a 4.580 
42,85 a 1.186 lei ; Cat.
a 60 lei ; Cat. “ . . . „ _.
lei : Cat. F : 2.372,10 a 40 lei. Re
port categoria A : 381.262 lei. Auto
turismul „Dacia 1300“ de la ca- 
teg. 1, jucat 25%, a fost obținut

I de VASILE STOICA, din corn. 
I Vulcana-Pandelea, județul Dîmbo- 
" vita.

I
I
I
I

SERIA A V-a
Tr.

SERIA A ll-a

Petrolul Moinești — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 2—1 (O—0), Ozana Tg. 
Neamț — Hușana Huși 2—1 (1—1), 
Bradul Roznov — Locomotiva Adjud 
4—0 (2—0), Cimentul Bicaz — Relo- 
nul Săvinești 0—2 (0—1), Minerul 
Comănești — Rulmentul Bîrlad 1—1 
(1—0), Petrolistul Dărmănești — Letea 
Bacău 0—1 (0—0), Textila Buhuși — 
Constructorul Vaslui 1—1 (1—0),
Oituz Tg. Ocna — Tractorul Văleni 
4-0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PETROLUL
MOINEȘTI 35 p (55—9), 2. Relonul 
Săvinești 33 p (57—12), 3. Letea Ba
cău 32 p (72—18)... pe ultimele : 14. 
Cimentul Bicaz 10 p (16—30), 15. Pe
trolistul Dărmănești 10 p (26—56), 16. 
Tractorul Văleni 9 p (24—65).

Tehnometal București — Șoimii 
TAROM București 3—2 (1—1), Elec
tronica București — T.M. București 
1—0 (0—0), Azotul
I.C.S.I.M. București 
Triumf București — 
București 4—0 **
București — IPRECA Călărași 
(1—0), Sirena București — 
București 1—0 (0—0), Olimpia Giurgiu 
— Rapid Fetești 3—2 (2—2), Avîntul 
Urziceni — Unirea Tricolor București 
0—0.

Pe primele locuri : 1. TEHNOMETAL 
BUCUREȘTI 30 p (35—18), 2. Unirea 
Tricolor București 27 p (27—13), 
Azotul Slobozia 25 p (27—20)... pe 
trmele : 15. Olimpia Giurgiu 14 
(22—33), 16 Rapid Fetești 14
(22—41).

T.M.
Slobozia — 
2—0 (0—0), 

Flacăra roșie 
(1—0), Automatica
- - ------ - 3—0

I.O.R.

SERIA A Vl-a

SERIA A Vlll-a

0—0, 
Bocșa 
Mare 

(0-0).

SERIA A lll-a

3. 
ul-

P
P

de

4 :
Cat 5 : 92,20 a 

3464,55 a 40 lei.
lei. 

ÎL 10
C :

1 : 339.192 
Cat. B : 
lei ; Cat.

~ D : 1927,40 
E : 106,80 a 200

I.R.A, Cîmpina — Olimpia Rm. Sărat 
1—1 (0—0), Petrolistul Boldești — Pe
trolul Berea 1—0 (1—0), Petrolul Te- 
leajen Ploiești — Caraimanul Bușteni 
3—1 (1—0), Chimia Buzău — Carpațl 
Nehoiu 3—0 (2—0), Chimia Brazi — 
Luceafărul Focșani 2—1 (2—0), Fo-
resta Gugești — Avîntul Mîneciu 1—0 
(0—0), Chimia Mărășeștl — Poiana 
Cîmpina 3—2 (2—2), Carpațl Sinaia 
— Victoria Florești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA RM. 
SARAT 28 p (38—22), 2. Poiana Cîm- 
pina 26 p (38-—17), 3. I.R.A. Cîmp-ina 
26 p (29-—15)... pe ultimele : 15. 
Chimia Buzău 13 p (23—34), 16. Car- 
pați Nehoiu 10 p (14—41).

Chimia Gâești — ROVA Roșiori 
Vede 2—0 (1—0), Oțelul Tirgoviște 
Viitorul Scornîcești 4—1 (1—1), Vultu
rii Cîmpulung Muscel — Flocora-auto- 
mecanica Moreni 2—I (0—1), Electrica 
Titu — Vagonul Caracal 0—0, Recolta 
Stoiconești — F.O.B. Balș 4—0 (2—0), 
Constructorul Pitești — Cimentul Fieni 
0—1 (0—1), Progresul Corabia — Pe
trolul Tirgoviște 1—0 (0—0), Voința
Caracal — Cetatea Tr. Măgurele 0—3 
(Voința s-a retras din campionat).

Pe primele locuri : 1. ROVA ROȘIO
RI DE VEDE 32 p (37—13), 2. Flacăra 
Moreni 30 p (37—14), 3. Vulturii Cîm
pulung Muscel 28 p (39—14)... pe ultî-

P
Cimentul^ Fieni 14 p

P

mele : 14. 
(19—33), 15. 
(15—34), 16. Voința 
(6—52).

Vagonul Caracal 14

Caracal 4

C.F.R. Simeria — Aurul Brad 
Știința Petroșani — Metalul 
2—0 (2—0), Unirea Sînnicolau 
— Ceramica Jimbolia 1—0 
Gloria Reșița — Vulturii textila Lugoj 
1—0 (1—0), C.F.R. Caransebeș — 
Minerul Ghelar 3—1 (1—0), Minerul
Teliuc — Minerul Anina 1—0 (0—0), 
Electromotor Timișoara — Constructo
rul Timișoara 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AURUL BRAD 
28 (33—9), 2. Vulturii textila Lugoj 25 
p (22—6), 3. Minerul Anina 23 p 
33—17)... pe ultimele : 13. Știința Pe
troșani 15 p (1fî—19), 14. Metalul Bocșa 
15 p (23—33). 15. Metalul Oțelul Roșu 
14 p (21—30).

SERIA A Xl-a
Metalul Aiud — Chimica Tîrnăveni 

1—0 (1—0), Vitrometan Mediaș — 
Avîntul Reghin 1—0 (1—0), 
Ocna Mureș — Lacul Ursu 
5—0 (4—0), I.M.I.X. Agnita — I 
Sighișoara 4—1 (2—0), Unirea 
lulia — Constructorul Alba lulia 1—0 
(0—0), Inter Sibiu — U.P.A. Sibiu 
4—4 (2—4), C.I.L. Blaj — Metalul 
Copșa Mică 2—1 (2—0) — s-a jucat 
la Cug'r, Textila Cisnădie — Textila 
Sebeș 8—0 (4—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMICA TiR- 
N A VENI 31 p (44—8), 2. Metalul Aiud 
31 p (50—15), 3. Inter Sibiu 28 p 
(39—16)... pe ultimele : 15. Vitrometan 
Mediaș 9 p (11—31), 16. Lacul Ursu 
Sovata 8 p (12—62).

Soda 
Sovata 

Metalul 
i Alba

SERIA A IX-a

Armătura Zalău — Voința Oradea 
2—1 (2—0), Bihoreana Marghita — 
Recolta Salonta 4—0 (3—0), Construc
torul Satu Mare — Gloria Arad 1—3 
(0—1), Minerul Bihor — Minerul Sun- 
cuiuș 0—0, Oașul Negrești — Rapid 
Jibou 2—0 (1—0), Constructorul Arad 
— Strungul Arad 0—1 (0—1), Gloria 
Șimleu Silvaniei — Voința Cărei 2—2 
(0—1), Dinamo M.I.U. Oradea — So
meșul Satu Mare 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ARMATURA 
ZALĂU 33 p (46—13), 2. Strungul Arad 
31 p (44—17), 3. Bihoreana Marghita 26 
p (50—27)... pe ultimele : 15. Mine
rul Suncuiuș 11 p (17—36), 16. Cons
tructorul Satu Mare 7 p (20—57).

SERIA A Xll-a
Oltul Sf. Gheorghe — Metalul Tg. 

Secuiesc 5—1 (2—0), A.S. Miercurea
Ciuc — I.C.I.M. Brașov 1—2 (1—0), 
Carpați Brașov — Progresul Odorheiul 
Secuiesc 1—1 (1—0), Minerul Bălan
— Minerul Baraolt 2—0 (2—0), C.S.U. 
Brașov — Viitorul Gheorgheni 1—2 
(1—1), Utilajul Făgăraș — Precizia 
Săcele 2—1 (1—0), Torpedo Zărnești
— Unirea Sf. Gheorghe 0—0, Fores
tierul Tg. Secuiesc — Chimia Or. 
Victoria 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. OLTUL SF. 
GHEORGHE 30 p (40—15), 2. Progre
sul Odorheiul Secuiesc 25 p (41—18), 
3. Viitorul Gheorgheni 24 p (32—23), 4.
C.S.U. Brașov 24 p (29—21)... pe ulti
mele : 15. Minerul Bălan 15 p 
(19—35), 16. Metalul Tg. Secuiesc 12 
p (17-43).

Rezultatele ne-au fost transmise de corespondenții noștri voluntari.



La finele saptăminii, la Bacău

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

DE GIMNASTICA ALE ROMÂNIEI

SPORTUL IN LUME
4 p. PESTE RECORDUL MONDIAL LA TIR SPORTIVI ROMANI

Activitatea competițională a 
gimnasticii noastre marchează 
pentru sfirsitul acestei săptămîni 
o competiție de prestigiu si de 
tradiție pentru federația romana 
de specialitate : a XlX-a ediție 
a Campionatelor internaționale 
„Gheorghe Moceanu* ale Româ
niei. Pentru prima oară în isto
ria acestei întreceri concursul 
este programat în afara Capita
lei. si anume în orașul Bacău, 
oare și-a cîștigat dreptul de a fi 
gazda unei competiții de aseme
nea amploare în urma organi
zării impecabile a finalelor cam
pionatelor maeștrilor din 
brie trecut.

Programate sub semnul 
selor pregătiri ce se fac 
treaga lume în vederea

octom-

nastele si gimnaștil care nu peste 
mult timp vor fi chemați să ne 
reprezinte la Jocurile Olimpice. 
Se scontează pe participarea ma
rii majorități a componenților ' 
turilor olimpice.

Așadar, publicul băcăuan 
avea trei zile de gimnastică, 
neri, de la ora 17, slnt progra
mate exercițiile impuse, attt la 
feminin ctt și la masculin. Slm- 
bătă, de la ora 15,30, se vor des
fășura exercițiile liber alese pen
tru gimnaste. Duminică dimi
neața, de la ora 10,30, vor avea 
loc finalele pe aparate.

lo

Vi

BELGRAD (prin telefon). — 
Noul record național de 1784 p 
(v.r. 1 773 p, stabilit în 1975, de 
echipa clubului Dinamo), reali
zat în capitala Iugoslaviei de 
Veronica Tripșa, Georgeta Chio- 
sac și Mariana Feodot, la proba 
de armă standard, 60 f culcat, 
pe echipe, este superior recor
dului mondial cu 4 p. Diferența 
pune într-o lumină favorabilă 
performanța trăgătoarelor noas
tre. De altfel, și in întrecerea 
individuală, concurentele ro
mânce s-au clasat pe primele

inten- 
în in- 

_____ ________ Olim
piadei de la Montreal, întrecerile 
de la Bacău reunesc gimnaste și 
gimnaști din opt țări : Bulgaria? 
Belgia, Canada, Ungaria, Polonia, 
R.F. Germania, U.R.S.S. și Româ
nia.

Pentru loturile tării 
concursul de la Bacău va con
stitui o nouă verificare a poten
țialului atins în prezent de gim-

C. E. DE RUGBY
• Echipa de juniori a României pkacâ astâzl

noastre. in franfa • A lost alcătuit lotul de seniori

trei locuri : 1. Veronica Tripșa 
596 p, 2. Georgeta Chiosac 594 
p, 3. Mariana Feodot 594 p. în 
schimb, juniorii prezenți la 
Belgrad s-au comportat slab. 
La aceeași probă, M. Dorian 
(582 p) și G. Tătaru (578 p) s-au 
clasat pe locurile 8 și, respec
tiv, 12, iar Tatiana Ilovicl (574 
p) a ocupat locul 13.

Pușcașii români au tras sub 
posibilități în proba de armă 
liberă 3x40 f. Rezultatele loc 
nu pot îngrijora. însă, deoarece, 
pină în momentul de față, ei 
s-au antrenat în sală, la Foc
șani, în timp ce temperatura 
din timpul concursului de la 
Belgrad, desfășurat în aer liber, 
a fost foarte scăzută. Clasa
mentul probei : 1. B. Hartsteln 
(R. D. Germană) 1 170 p ...7. 
Șt Caban 1150 p, 8. I. Codrea- 
nu 1148 p, ...11. R. Nicolescu
I 142 p, 12. E. Satala 1133 p,
II L Olărescu 1 132 p.

PESTE HOTARE
• In concursul de lupte gre- 

eo-romane pentru tineret, desfă
șurat la Varșovia, o comportam 
bună a avut luptătorul român 
Ion Dralca, învingător la cate
goria 82 kg. Dintre ceilalți con- 
curențl români s-au mal eviden
țiat 
fan 
(100

Nicolae Zamfir (43 kg), Ște- 
Negrlșan (57 ' 
kg.). clasați

kg.) si I. Savin 
pe locul 2.

in cadrul_ __ ____ concursului de
natațle pentru juniori de la Plov
div. înotătorul român Alexandra 
Szabo a 
bras cu

cîștigat proba de 100 na 
timpul de 1:10,5.

în internațional 
desfășurat la

concursul 
de sărituri în apă 
Varșovia, tînărul sportiv român 
Alexandru Bag iu s-a clasat p« 
locul 3 la platformă, cu 373,75 pu 
Locul tntli a revenit polonezului 
Magukh. în aceeași probă, la 
feminin. Anca Făgețean s-a cla
sat pe locul 5.

POLOISTII ROMANI
PE LOCUL 3

LA AMERSFOORT
ÎA luat sfirșit turneul internațio

nal de polo de la Amersfoort 
(Olanda). Echipa României a avut 
o comportare meritorie ocupind 
locul 3 în clasamentul general. 
Iată rezultatele înregistrate în or
dinea partidelor desfășurate : 
Ungaria — România 5—3 (2—0, 1—1,
1— 1, 1—1), România — iugoslavia 
6—3 (2—1, 2—0, 1—1, 1—1), Olanda
— România 5—3 (1—0, 1—1, 1—1,
2— 1), România — Cuba 9—5 (2—1, 
2—1, 3—1, 2—2), și România — 
Spania 9—5 (1—1, 3—1, 1—1, 4—2). 
Alte rezultate : Ungaria — Cuba 
6—2. Olanda — Iugoslavia 8—4, 
Olanda — Spania 8—5. Iugoslavia
— Spania 14—4, Ungaria — Olanda 
T—3, Iugoslavia — Cuba 8—6, Un
garia — Spania 7— 4, Olanda — 
Cuba 11—6, Ungaria — Iugoslavia 
5—4, Cuba — Spania 7—7. Clasa
ment final : 1. Ungaria 16 p, 2 
Olanda 8 p, 3. România 6 p. 4. 
Iugoslavia 4 p, 5. Cuba 1 p, 6. Spa
nia 1 p.

Miine începe în Franța, în 
orașul Albi și în alte localități 
aflate în împrejurimile aces
tuia, campionatul european de 
rugby pentru juniori, aflat la 
cea de-a opta ediție. Participă 
echipele Franței, *
Spaniei, Olandei, 
mania. Marocului, Italiei și Bel
giei. Ziua inaugurală 
mează meciurile : 
R. F. Germania 
România — Maroc 
Jauery), Spania — 
Carmaux) și Italia — Belgia (la 
Castres). în cazul unei victorii, 
în partida cu Maroc, reprezen
tativa noastră urmează să în- 
tîlnească vineri formația învin
gătoare din întilnirea Spania — 
Olanda.

Antrenorii Constantin Vasile 
și Alexandru Șiefu au încheiat . 
ieri pregătirile echipei Româ
niei și vor face astăzi deplasa
rea în Franța, cu speranța unei 
comportări onorabile, împreună 
cu următorii jucători : 
Cindea, Merca, Dima, 
Codoi, Capșa, Vlădilă, 
Vpicu, Horvath, Țuică, M. Niță, 
Ștefiuc, Staicu, Radulescu, Ko- 
nig, V. Niță, Mărculeseu, Măr-

ROMANIEI,
R. F. Ger-

progra-
Franța — 

(la Gaillac), 
(la Saint 

Olanda (la

Gligor, 
Marin, 
Bujor,

delega-gineanu. Conducătorul
ției este antrenorul emerit Vio- 
rel Moraru. Din țara noastră va 
oficia ca
Udrea.

arbitru, Constantin

★
în vederea apropiatelor întC- 

niri, din cadrul campionatului 
european, de seniori, cu Italia 
(24 aprilie, la Parma) și Spania 
(2 mai, la București), a fost 
format lotul național de rugby. 
Iată-i pe cei 23 de componenți, 
în ordinea posturilor pe care le 
ocupă în teren : funda? — Si- 
mion (Grivița Roșie); treisfer- 
turi aripă — Constantin, Alde» 
(ambii Dinamo) ; centri — Mo- 
trescu, Varga (ambii Farul), 
Nica (Dinamo), Andrei Ilari ion 
(Sportul studențesc); mijlocași 
deschidere — Bucos (Farul), D. 
Alexandru (Steaua) ; mijlocași 
grămadă — Paraschiv (Dinamo), 
Sucîu (Steaua) ; înaintași — 
Murariu, Poslolachi, Munleanu, 
Cioaree (toți Steaua), Dumitru, 
Maiancu (ambii Universitatea 
Timișoara), Bor? (Dinamo), 
Stoica, Ortelecan (ambii Știin
ța Petroșani), Dărăban (Farul), 
Dinu și Scarlat (ambii Grivița 
Roșie).

înaintea C. M. de scrimă-tineret de la Poznan

ULTIMELE PREGĂTIRI CU GINDUL LA MEDALII
Pregătirile febrile de la „Flo- 

reasca 11“ prefigurează — chiar 
și pentru cei neavizați — un 
■moment de vîrf în scrima ro
mânească. într-adevăr, tinerii 
noștri trăgători fac ultimele 
retușuri, tactice mai ales, în 
vederea Campionatelor mon
diale ale „speranțelor". Nici o 
planșă (din cele 10 instalate) nu 
cunoaște odihna. Se lucrează 
non-stop, la toate armele, cu 
multă sîrguință, cu dorința ne
mărturisită de a avea la C.M. 
o comportare la înălțimea școlii 
românești de scrimă.

Surprinde plăcut optimismul 
multor scrimeri, în primul rind 
al acelora care vor să se an
gajeze în disputa directă pentru 
medalii. După comportarea ex
celentă din „Cupa Prietenia"; 
sabrerul Mihai Frunză dorește 
să se... repete și săptămîna vi
itoare, la Poznan. „Concurez la 
un loc pe podium ! Cred, 
semenea, într-o evoluție 
a colegilor mei de armă, 
telimonescu și Nuță. Mai 
dacă doi dintre noi ajung 
nală, atunci perspectiva 
medalii de aur va fi foarte a- 
propiată...".

în ciuda unei ușoare leziuni 
la genunchi, căpătată recent la 
Budapesta, Marcela Moldovan 
se pregătește și ea cu ambiții 
sporite. Concursul internațional 
din capitala Ungariei (locul 3 — 
performanță foarte bună, pe 
podium alături de „olimpicele" 
țării gazdă, Rejto și Kovacs) 
i-a redat Marcelei Moldovan 
încrederea în forțele ei: „Merg, 
oricum, la o medalie. Dar în
trecerea se anunță dură, epui
zantă. Cine va rezista fizic, îna
inte de toate, păstrează șansele 
cele mai mari Ia poziții de 
frunte". Celelalte sportive din

de a- 
bună 
Fan- 

mult: 
în fi- 
unei

C. M. DE
La Katowice, în cadrul cam

pionatului mondial de hochei 
pe gheață (grupa A), selecțio
nata Cehoslovaciei a întrecut 
duminică seara cu 3—1 (0—0,
2—0, 1—1) echipa Suediei. Go
lurile învingătorilor au fost în
scrise de Chalupa, Novy și Mar-

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA

Marcela Moldovan (cu fața) la 
pentru „mondiale"...

lotul țării noastre : Marta Gri- 
ga și Adriana Băcioi. Antrenor: 
Ștefan Haukler.

Conștiincios, spadasinul Er
win Kerekes suportă un supli
ment de antrenament. Oboseala 
i se citește pe față, dar conti
nuă cu dirzenie. Pe de altă 
parte antrenorul Nicolae Mari
nescu nu face nici un fel de ra
bat pregătirii : „Lucrăm în 
maniera... pentatloniștilor, adi
că ceva mai mult decit prevăd 
lecțiile. Avem de rezolvat două 
probleme grele — absența lui 
Constantin Nicolae și Florin 
Săvuiescu. Accidentați și încă 
ncrestabiliți, ei vor fi inlocuiți 
cu Mihai Popa și Teodor Băla
ii eseu. Trebuie să-i aducem la 
o valoare cit mai apropiată de 
aceea a lui Kerekeș. Altfel...".

Unele incertitudini s-au ivit 
și în cazul probei de floretă

HOCHEI
tinec, iar pentru Suedia, Jax. 

Luni, în primul meci : Polo
nia — R. F. Germania 3—5 
(1—2, 1—1. 1—2). Au înscris
Kokoszka și Goralczyk (2) 
pentru gazde, respectiv Koe- 
berle (2), Kuehnhackl, Phillip 
și Kretschmer.

unul din ultimele antrenamente
Foto : Vasile BAGEAC

masculină. Singurii aflați pînă 
acum în vederile federației simt 
Eugen Roșu - - -
de-al treilea 
între Florin 
Mălușan.

și Sorin Roca. Cel 
titular va fi ales 
Nicolae și Ernest

Tiberiu STAMA

ITALIA (etapa a 25-a). S-au 
înregistrat rezultata scontate, 
astfel că situația în lupta pen
tru cucerirea titlului a r.îmas 
neschimbată. Duelul Torino — 
Juventus este tot mal pasionant, 
urmînd ca duminica viitoare 
(care poate fi decisivă) Torino 
să primească vizita lui Florenti
na. iar Juventus si evolueze, tn 
deplasare, la Napoli. Dar lată re
zultatele șl autorii golurilor: 
Bologna — Sampdoria 1—0 (Ma- 
selli). Cagliari — Lazio 2—1 (Pl- 
raa șl Vlrdls, respectiv Wilson), 
Como — Torino o—1 (Graziani), 
Juventus — AscoM 2—1 (Bettega 
șl Altafinl, respectiv Gola ; me
ciul s-a jucat pe teren neutru 
la Bergamo), Milan — Fiorentina
2— 1 (Benettl — 2. respectiv
Caso), Napoli — Inter 3—1 (Po- 
gliana. Savoldl șl Massa, respec
tiv Esposito autogol), Rom, — 
Perugia 1—X (Santarini — auto
gol și Agroppl pentru Perugia, 
respectiv Cordova), Verona — 
Cesena 2—2 (Urban sl Pontl, res
pectiv Busatta și Mascetti). Cla
samentul : 1. Torino 3* p, 2. Ju
ventus 37 p. 3. Milan 34 p. 4. 
Napoli 31 p, 3. Inter 30 p, Gol
geteri î L Pullcl (Torino) 15, 2. 
Graziani (Torino) 14, 3—4. Calionl 
(Milan) șl Bettega (Juventus) 
12. (CESARE TRENTINI)-

B. p. GERMANIA (etapa a 27-a) : 
F. C. Kaiserslautern — Bayern 
Miinehen 4—3. Eintracht Braun
schweig — Borussia MOnchen- 
■gladbach 0—0 ; Hertha — Hano- 
vra 1—0 ; Eintracht Frankfurt pe 
Main — S.V. Hamburg 1—0 ; 
F. C. KOln — Rotwelss Essen
3— 2 ; Karlsruhe — Kickers Of
fenbach 2—1. Clasament : 1. Bo
russia Monchengladbach 36 p, 2. 
S.V. Hamburg 34 p.

ANGLIA (etapa a 39-a) : Aston 
Villa — Liverpool 0—0. Queen’s 
Park — Middlesbrough 4—2, E- 
verton — Arsenal 0—0. Manches
ter City — Derby 4—3. Ipswich
— Manchester United 3—0. Tot
tenham — Leeds 0—0. Clasament :
1. Queen’s Park 55 p. 2. Liver- _ 
pool 54 p, 3. Manchester United' 
50 p (două jocuri mal puțin).

GRECIA (etapa a 24-a) : A.E.K. 
Panathinalkos 0—1 ; Atromitos 
Apollon 1—1 ; Heraklls — 

Ethnlkos 6—1 ; Olymplakos Pireu
— Arts 2—1 ; P.A O.K. — Panton- 
ios 4—0. Clasament : 1. A.E.K. 39 
p. ; 2. P.A.O K. 39 p. ; 3. Olympla- 
kos Pireu 32 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 24-a) : 
Vardar Skoplie — Velez Mostar
1— 0 ; Vojvodina — Buducnost
2— 0 ; O.F.K. Belgrad — Olimpia 
LlubUana 1—1 ; Sarajevo — Dyna
mo Zagreb 1—1 ; Steaua Roșie 
Belgrad — Radnickl Kraguevac 
0—0 ; Borac Banja Luka — Partizan 
Belgrad 0—1 ; Hajduk Split — 
Radnickl Nl? 1—0 ; Celik Zenlca
— Zelezniclar 2—1. Clasament : 
L Steaua Roșie Belgrad 36 p. ;
2. Partizan Belgrad 36 p ; 3. 
Hajduk split 33 p.

ELVEȚIA (etapa a 19-a) : F.C. 
Basel — Neuchatel 0—0 ; Wlnterr-

thur — Chem o is 1—1 ; Grasshop
pers zOrich — Lausanne 1—1 3 
Servette Geneva — Lugano 1—0 3 
Young Boys — FC. Zurich 0—2 3 
Sion — St. Gall 2—2. Clasament: L 
F. C. ZUrich 32 p. ; 2. Servette 3* 
p.; 3. Grasshoppers 27 p.

PORTUGALIA (etapa a 27-a) 0 
Benfica Lisabona — C.U.F. 5—1 3 
Bdenenseș — Leixoes 4—0 ; Bra
ga — Sporting 2—1 ; Farense — 
Boavista 1—4 : Unio Tomar — 
Atletico 2—0 ; F. c. Porto 
torn 
Guimaraes 
Benfica 46 
3. Sporting

OLANDA 
Eindhoven ...........
N.A.C. Breda — Eindhoven 2—0 3 
Twente Enschede — M.V.V. Miaas- 
tricht 5—0 ; Telstar — N.E.C. Nij
megen 1—1 ; Ajax Amsterdam — 
Go Ahead 4—1 ; F. C. den Haag
— F. C. Utrecht 0—0 ; Sparta —: 
Feyenoord 0—2. Clasament : U1 
P.S.V. 42 p. ; 1 Feyenoord 42 pu

UNGARIA (etapa a 21-a) : Fe— 
rencvâros — DiosgyUr 1—0 ; Vi-■] 
deoton — Raba Eto 3—0 : Kapos- 
vâr — Csepel 1—1 ; Vasas — < 
M.T.K. 4—1 ; Bekescsaba — Szol« 
2—1 ; Zalaegerszeg — Uj pestă .
Dozaa 2—1 ; Salgotarjan — Hon- 
ved 0—0 ; Haladâs — Tatabănya 
2—1. Clasament : 1. Ferencvăro» 
35 p ; 2. Videoton 31 d ; 3. Hon- 
ved 29 p.

TURCIA (etapa a 24-a) : Fener
bahce — Bursas por 3—1 ; Trab- 
zonspor — Zonguldakspor 1—0 3 
Galatasaray — BaHkesirspor 2—0 3 
Eskisehlrșpor — Goztepe 3—0 7 
AnkaragdcU 
Altay — Boluspor 1—1. 
meat: 1. Trabzonspor_34 p. ; 
Fenerbahce 33 p. ; * 
32 p.

BELGIA (etapa 
cing Malines — F. 
Ostende — Racing 
beek 1—5 ; Standar 
Malines 3—0 ; 
Bruges 3—3 ; 
Beveren 0—2 ; 
erschot 3—0 ; Waregem 
Lierse 3—1. Clasament : 
Bruges 49 p ; 2. Lokeren 42 pî 
3. Anderlecht 42 p. (ultimele două 
cu cîte un joc mai puțin).

SPANIA (etapa a 30-a) : Beți?
— Santander 3—0 ; Espanol — 
F. C. Barcelona 3—0 ; Valencia — 
Atletico Bilbao 0—0 : Real Madrid
— Salamanca 1—0 ; Zaragoza — 
Elche 2—0 ; Gijon — Sevilla 1—03 
Las Palmas — Atletico Madrid 
2—0. Clasament : 1. Real Madrid 
44 p ; 2. Atletico Madrid 39 p 3 
3. F. C. Barcelona 37 p.

BULGARIA (etapa a 22-a) 0 
Dunav Ruse — Lokomotiv Plov
div 2—1 ; Akademik — Cerno 
More Varna 3—0 ; Beroe Stara 
Zagora — Sliven 0—0 ; Mlnior 
Pernik — T-S.K.A. Sofia 1—0 3 
Trakia Plovdiv — Spartak 1—0 3 
Slavia Sofia — Levski Spartak 
Sofia 1—2 ; Lokomotiv Sofia — 
Plrln 0—0. Clasament : 1. Levski 
Spartak 33 p ; 2. Ț.S.K.A. 29 p»

, r. r'orcO — Ea—
2—1 ; Vitoria Setubal

Clasament : 
Boavista

1—0. 
p-; ».
36 p.
(etapa

li
43 P.

Goztepe
Besiktas 1—1 2 

Clasa* 
2.

3 Galatasaray

a 33-a) : Ra- 
C. Liege 4—13 
White Molen- 
Liege — F. Cj 

Anvers — F. C. 
Cercle Bruges — 
Anderlecht — Be- 

S. KJ 
F. C.1.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • Crosul de la Mila

no a fost cîștigat de columbianul 
Victor Mora — 22 km în lh 01:42,4.

BASCHET • In turneul masculin 
de la Szombathely : Ungaria — 
seL Vien-a 82—72 ; Franța — Vasas 
71v65.

BOX • O mare surpriză în fina
lele turneului de la Minsk : Igor 
Vîsoțki (U.R.S.S.) b.k.o 3 Teofilo 
Stevenson (Cuba), la cat. grea. La 
cat. mijlocie mică, Serghei Kas- 
perovicl (U.R.S.S.) b p. Ion Moca- 
iw (România). Ceilalți cîștigători : 
Fiklistov, Knznețov, Pereț, Gluș- 
cenko, Radnikov (toți U.R.S.S.) și 
Aldama (Cuba).

CICLISM • Cursa Paris—Rou
baix (270 km) a revenit belgianu
lui M. Demeyer — 6h 37:41, urmat 
de Moser (Italia) — același timp. 
Eddy Merckx s-a clasat al 6-lea, 
la 1:36.

HANDBAL • La Banja Luka, în 
finala C.C.E. (m) : Borac —
KFUM Fredericia (Danemarca) 
17—15 (11—7). Golgeteri : Radeno- 
vicl (6) și Karalici (3) • In Cupa 
țărilor latine la Paris : Portugalia

— Maroc 10—14, Belgia — Mexic 
27—2L

NATAȚTE • înotătorii sovietici 
au cucerit „Cupa celor 6 națiuni* 
desfășurată la Minsk. Ultimele re
zultate : 200 m liber — Garduccia 
(Italia) 1:57,38 ; 200 m mixt — 
Nurling (Suedia) 2:13,30 ; 100 m 
delfin — Nash (Anglia) 58,91 ; 200 
m fluture (f) — Tamara Selofasto- 
va (U-R.S.S.) 2:20.56 ; 100 m liber 
(f) — Enith B rig i th a (Olanda) 
58.39.

ȘAH • După 12 runde, in tur
neul de la Vinkovici conduce Sax 
(Ungaria), cu 8 p (1), urmat de 
Hort (Cehoslovacia) 8 p, Balașov, 
Polugaevski (ambii U.R.S.S.) și 
Tringov (Bulgaria) 71/» p (1) •
In turneul se la Vmjacka Banja, 
după 4 runde, lider al clasamen
tului este iugoslavul Raioevici — 
3 p (1), urmat de compatriotul său 
Șahovici 3 p.

RUGBY • La Dublin, în campio
natul european (FERA), gr. A : 
Polonia — Olanda 12—3 (6—3).

TENIS • Comitetul director

SCURT*PE SCURT
al F.I.L.T., reunit la Palma de 
Mallorca, a hotărît ca „Turneul 
campionilor- să se dispute în a- 
cest an pe terenurile din incinta 
Astrodomului din Houston (Texas). 
A fost examinată o nouă formulă 
de disputare a „Cupei Davis*, eșa
lonată pe o durată de două săp
tămâni, cu participarea a 4 echipe.' 
• In „Trofeul Avis“, la Keahou— 
Kona (Hawaii), J. Newcombe l-a 
învins pe R. Ramirez cu 6—1, 3—6,
5— 7, 3—2, scor la care Ramirez s-a 
accidentat • Finala de la Houston 
a fost cîștigată de H. Solomon, în
vingător cu 6—4, 1—6, 6—1 asupra 
lui K. Rosewall • Semifinale la 
Nisa : Kodes — Franulovici 6—4,
6— 3 ; Barazzuttl — Caujolle 4 6, 
5—2. 6—2. In finală Barazzuttl — 
Kodes 6—2, 2—6, 5—7, 7—6, 8—6.

VOLEI • Ruda Hvezda Praga a 
cîștigat „Cupa campionilor euro
peni* (m), totalizind 6 p, în tur- 
neul desfășurat la Eupen (Belgia). 
Pe locurile următoare, LevsKi 
Spartak Sofia 5 p, Van Houten 
Herrlen (Olanda) 4 p și Steaua 
Roșie Belgrad 3 p.
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