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în ziua de 14 aprilie a avut 
Ioc Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, prezidată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român.

La lucrările plenarei — pe 
lingă membrii și membrii su- 
pleanți ai Comitetului Central 
— au luat parte membrii Co
misiei Centrale de Revizie, iar 
ca invitați șefii și adjuncții 
secțiilor C.C. al P.C.R., unele 
cadre de conducere din minis
tere, instituții centrale și orga
nizații de masă.

Plenara a avut următoarea 
ordine de zi :

— Programul național de 
perspectivă pentru amenajarea 
bazinelor hidrografice.

— Propuneri privind efec
tuarea recensămîntului popu
lației și locuințelor.

— Efectuarea recensămîntu
lui animalelor domestice.

— Raportul cu privire la e- 
fectivul, compoziția și structura 
organizatorică a partidului.

— Raportul cu privire la ac
tivitatea desfășurată de orga
nele de partid, de stat și de 
organizațiile de masă în vede
rea înfăptuirii politicii de ca
dre a partidului.

— înființarea Camerei legis
lative a consiliilor populare.

— Planul de măsuri privind 
aniversarea a 100 de ani de Ia 
proclamarea independenței de 
stat a României.

— Planul de măsuri privind 
evocarea împlinirii a 70 de ani 
de la răscoala țăranilor din 
1907.

Unele probleme ale vieții in
terne de partid.

Pe marginea problemelor în
scrise la ordinea de zi au luat 
cuvîntul tovarășii : Angelo Mi- 
culescu, Ion Florea, Emil Pe- 
trache. Ion Sârbu, Ștefan Mo- 
cuța, Petre Blajovici, Barbu 
Zaharescu, Iulian Ploștinaru, 
Ion Velișcu, Laurean Tulai, 
Ștefan Pascu, Radu Păun, Ilie 
Verdeț, Vasile Vîlcu.

In încheierea lucrărilor Ple
narei a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

1. Plenara C.C. al P.C.R. a 
aprobat Programul național de 
perspectivă pentru amenajarea 
bazinelor hidrografice din Re-

ULTIMELE PREPARATIVE ÎNAINTEA 
CAMPIONATELOR EUROPENE DE LUPTE LIBERE

Duminică vor începe la Le
ningrad Campionatele europene 
de lupte libere, competiție de 
cumpănă înaintea Jocurilor O- 
limpice. Firește, în preajma în
trecerilor continentale, lotul re
prezentativ al țării noastre fa
ce pregătirile de rigoare.

în momentul sosirii noastre 
luptătorii tocmai își disputau 
finișul într-un cros de cîțiva 
kilometri. Unul cite unul sau 
în mici grupuri, ei se grăbeau 
să-și înscrie în „palmares" 
timpi cit mai buni.

— De fiecare dată — ne spu
ne antrenorul federal I. Crîsnic 
— cîțiva luptători s-au detașat : 
Stelică Morcov, Aurel Rențea, 
Petre Coman, Gigei Anghel, 
Enache Panaite și Vasile Iorga.

— Dar Șimon, cu cele peste 
120 kg ale sale, cum se 
descurcă ?

— în prima parte ii lasă în 
urmă chiar și pe unii de la ca
tegoriile mici. Spre final. însă, 
„rămîne de căruță". Nu pentru 
că n-ar mai avea „suflu", ci 
din cauza lunecușului, care îl 
determină la prudență maximă. 
Orice pas greșit l-ar putea fa
ce indisponibil pentru multă 
vreme...

...Trecem peste alte preocu
pări pentru îmbunătățirea pre
gătirii fizice și așteptăm mo
mentul cînd luptătorii intră 
în sala cu saltele, acolo unde 
se dă, de fapt, verdictul pentru 
participarea la „europene".

— Iorga l-a învins clar (13— 
7) pe Morcov, mai greu cu 10 
kg, Anghel a dispus la limită 
(9—8) de Brindușan, Pîrcăla- 

publica Socialistă România. 
După cum e cunoscut, progra
mul a fost dezbătut pe larg în 
adunări ale oamenilor muncii, 
precum și la Congresul consi
liilor populare județene și al 
președinților consiliilor popu
lare municipale, orășenești și 
comunale, din 4—6 februarie 
1976. Plenara a hotărît ca Pro
gramul să fie înaintat spre le
giferare Marii Adunări Națio
nale.

2. Plenara C.C. al P.C.R. a
hotărît efectuarea recensămîn
tului populației și al locuințe
lor, în intervalul 5—12 ia
nuarie 1977. Recensămîntul — > 
acțiune politică de mare în- I 
seninătate — va permite cu- I 
noașterea mai amănunțită a 
marilor transformări realizate I 
de la ultimul recensămînt în | 
structura populației și condi
țiile sale de locuit datorită I 
dezvoltării impetuoase a econo- I 
miei și culturii în perioada * 
respectivă. _

A fost aprobat, de aseme- I 
nea, pentru perioada 5—12 ia- • 
nuarie 1977, recensămîntul ani- _ 
malelor domestice, în vederea I 
fundamentării măsurilor tehni- | 
co-organizatorice privind dez
voltarea zootehniei și creșterea | 
producției animaliere în urmă- I 
torii ani, în conformitate cu 
planul cincinal. ■

3. Plenara C.C. al P.C.R. a I 
analizat și aprobat raportul 1 
cu privire la efectivul, compo- » 
ziția și structura organizatorică I 
a partidului la 31 decembrie I 
1975, precum și activitatea or
ganelor de partid, de stat și a I 
organizațiilor de masă pentru | 
înfăptuirea politicii de cadre a 
partidului.

Apreciind activitatea desfă- | 
șurată de organele și organi
zațiile de partid pentru trans- I 
punerea în viață a hotărîrilor I 
Congresului al XI-lea în aceste ■ 
domenii, Plenara C.C. al P.C.R. # 
a stabilit, totodată, unele mă
suri care să ducă la întărirea ■ 
in continuare a rindurilor par- I 
tidului și afirmarea tot mai ■ 
puternică a rolului său condu- 
cător în societate, la îmbună- I 
lățirea compoziției sale, prin | 
primirea în partid a celor mai
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bu a pierdut la scor (8—13) în 
fața Iui Cristian, Șimon a fost 
condus de tinărul Ianco și abia 
in ultima repriză a finalizat 
tușul I Nu vi se pare surprin
zător ? — îl întrebăm pe I. 
Crîsnic, la finele antrenamen
tului.

— Nici eu nu sînt încă mul
țumit de randamentul unora 
dintre luptători. Dar, la aceas
tă ediție a Campionatelor euro
pene ni se oferă ultimul prilej 
de verificare importantă înain
tea Olimpiadei.

— Ce lot se conturează pen
tru „europenele" de la Lenin
grad ?

— Pînă în prezent se pare 
că au șanse la selecție Aurel 
Rențea (cat. 48 kg), Ion Arapu 
(52 kg). Gigei Anghel (57 kg), 
Petre Coman (62 kg), Marin 
Pîrcălabu (74 kg), Vasile Iorga 
(82 kg), Stelică Morcov (90 kg), 
Enache Panaite (100 kg) și La- 
dislau Șimon (+100 kg). La ca
tegoria 68 kg nu avem concu
rent, deoarece Claudiu Zanier 
(Vulturii Textila Lugoj) nu s-a 
prezentat la lot...

— Care dintre ei vă dau 
speranțe într-o comportare 
meritorie ?

— Cred că Iorga, deși a fost 
operat cu cîtva timp în urmă, 
poate să obțină un loc fruntaș. 
O formă bună deține de astă 
dată și Panaite, care, dacă va 
beneficia de sorți favorabili, 
are șanse să ajungă în semifi
nale sau chiar în finale. Și Co- 
man se poate înscrie în lupta 
pentru un loc fruntaș.

fROtETARî OÎN TOATE TARILE, UNITLVO , portul 
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\ ROMANIA - OLANDA 5-1 (3-1)

în preliminariile olimpice la fotbal

Zamfir (cu nr. 11) a șutat, mingea îl lovește pe excelentul por
tar al echipei olandeze și, astfel, se irosește o altă ocazie de gol. 

Foto : S. BAKCSY

Ultima manșă a calificării 
pentru Montreal s-a încheiat 
cu eliminarea echipei noastre, 
în ciuda unei victorii nete ieri 
(5—1), după ce startul luat a- 
cum un an (6—1 cu Danemar
ca) anunța o simplă formalita
te, mai ales prin prisma valorii 
atribuite (oarecum superficial) 
adversarilor următori : Franța 
și Olanda olimpică. Fără îndo
ială că acest insucces general 
trebuie pus în primul rînd pe 
seama subaprecierii de ansam
blu a meciului de la Blois, 
care a prezentat publicului 
francez un 11 românesc deza
măgit de foarte recenta — pe 
atunci — irosirea șanselor sale 
în campionatul european.

Jocul de ieri nu poate fi tra
tat decît prin prisma acestei 
treptate împovărări psihice a 
unei echipe care, după Blois,

...Seara coborîse de mult 
cînd luptătorii antrenorilor 
Crîsnic și Bătrîn încheiau una 
din obișnuitele lor ședințe de 
pregătire pentru „europenele" 
de la Leningrad.

Costin CHIRIAC

Azi, la patinoarul ,,23 August'1

0 ETAPĂ INTERESANTĂ ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEi
Ciuc a cîștigat titlul la juniori —— S. C. Miercurea

Astăzi campionatul Diviziei A 
la hochei va programa la pati
noarul „23 August" prima dintre 
cele șase runde ale derby-urilor, 
prevăzute să aibă loc în această 
primăvară. în finalul competi
ției. Este vorba despre etapa în 
care au loc partidele Steaua — 
Dinamo (ora 18,30) și Dunărea 
Galați — S. C. Miercurea Ciuc 
(ora 16), ambele decisive în ceea 
ce privește clarificarea luptei 
pentru primele două locuri ale 
clasamentului final, ca și pentru 
stabilirea ocupantei locului III 
în ierarhia națională. Deocamda
tă, situația în clasament este ur
mătoarea : 1. Dinamo București
16 p (62—16) ; 2. Steaua 12 p
(53—25) ; 3. Dunărea Galați 4 p 
(22—53) ; 4. S. C. Miercurea Ciuc 
0 p (19—62). Deci, în ambele dispu
te, favoriții (Dinamo și Dună
rea) conduc cu 4 puncte, ceea 
ce înseamnă că dacă azi după- 
amiază victoria le va surîde din 
nou, ei au mari șanse de a cu
ceri tricourile de campioni — 

a încercat totul, fără să poată 
rezista tensiunii jocului aritme
tic al șanselor. Din acest punct 
de vedere, meciul de ieri e 
mult mai pufin criticabil decît 
antecedentele sale, în care se 
înscriu categoricul 0—4 din 
Fran(a, anemicul 1—0 în re
vanșă, la București, și chiar 
meciul de la Roosendaal, care, 
din declarațiile antrenorilor șî 
cronicarului, a oferit multe 
alte situații clare.

Ieri, echipa României, care 
a ratat un start spectaculos, 
mai ales în urma marii ocazii 
a lui Mulțescu, s-a văzut con
dusă pînă în minutul 20 l în 
această situație era aproape 
imposibilă răsturnarea calculu
lui aritmetic, în fața unei echi
pe care s-a bătut cu cerbicie 
pentru un scor cît mai mic.

Ce i-a lipsit ieri echipei 
noastre ? Păcatele sînt vechi. 
Ele țin de carențele jocului 
colectiv — vizibil mai ales în 
stilul celor trei vîrfuri, care, 
mizînd7’' aproape exclusiv pe 
calitățile lor individuale, n-au 
reușit să dizloce o apărare ho- 
tărîtă să reziste cu orice preț. 
Ele țin de vechea imprecizie 
a șutului pe poartă, afirmație 
paradoxală (poate) la un 5—1, 
dar care explică eficacitatea 
sub așteptări a unui atac cre
ditat cu 36 de șuturi, dar care 
are la pasivul său... două go
luri înscrise de fundași, un gol

loan CHIR1LĂ

(Continuare în pag, 2—3)

primii și, respectiv, medaliile de 
bronz — ceilalți.

Iată. însă, ce s-a întîmplat 
marți, în etapa premergătoare 
acestor derby-uri. în primul meci 
al cuplajului. Dinamo București 
care a forțat nota doar în prima 
repriză, cînd — este drept — și 
replica adversarilor a fost ceva 
mai puțin consistentă, a învins 
comod pe Dunărea Galați cu 
9—1 (6—0, 1—1, 2—4)). prin punc
tele înscrise de Tureanu (3) — 
în mare vervă în acest meci, în 
care a realizat cîteva faze mult 
gustate de public —, Pană, A- 
xinte. Dumitru, Pisaru, Moldo- 
veanu și Nuțescu — Dinamo. Cu- 
relaru — Dunărea. Au condus 
M. Presneanu și O. Barbu. Par- 
tida-vedetă a etapei a opus for
mațiile Steaua și S. C. Miercurea 
Ciuc. După evoluția promițătoare 
din meciul anterior, era de aș
teptat ca echipa din Miercurea 
Ciuc să dea o replică mal vigu
roasă hocheiștilor de la Steaua.

I
DC Illlilic, 1(1 Diicâu

Sportivi din 8 țări 
la „Internaționalele" 

de gimnastică 
ale României

De aproape doua decenii. 
Campionatele internaționale de 
gimnastică ale României, dota
te de cîțiva ani cu trofeul 
„Gheorghe Moceanu", polari
zează o dată pe an atenția iu
bitorilor de sport din țara 
noastră, competiția reunind 
tradițional și consecvent spor
tive și sportivi de reală valoa
re nu numai din Europa, ci și 
de pe alte continente.

întrecerea de anul acesta nu 
face excepție de la această re
gulă, deoarece listele de con
curs includ și de această 
data gimnaste și gimnaști 
din opt țări, cu prestigioa
se cărți de vizita, cu reale 
posibilități de a oferi un spec
tacol de ridicată valoare teh
nică inimosului public băcăuan, 
care și-a dovedit competența 
și dragostea pentru gimnastică 
cu ocazia finalelor maeștrilor 
din toamna anului trecut.

Mai întîi cîteva cuvinte des
pre participarea loturilor noas
tre olimpice. Atît la feminin 
cît și la masculin federația 
de specialitate din România va 
alinia numeroși gimnaști și 
gimnaste dintre cei care se pre
gătesc pentru apropiatul exa
men de la Montreal. In absen
ța Nadiei Comăneci și Teodo
rei Ungureanu (care au un 
program special de pregătire 
pentru J.O.), „capul de afiș" al 
„internaționalelor" din acest an 
este, fără îndoială, campionul 
mondial și european Dan Gre- 
cu, căruia i se vor alătura Mi
hai Borș, Nicolae Oprescu, Ște
fan Gali, Sorin Cepoi, Liviu 
Mazilu, Radu Branea, Gheor
ghe Păunescu, vicecampionul 
Poloniei Marian Piecza și alți 
sportivi de recunoscută valoa
re. Din lotul feminin al țării 
noastre nu vor lipsi Anca Gri- 
goraș, multiplă campioană a 
țării, Cristina Itu, Marilena 
Neacșu, Rodica Sabău, Paula 
loan. Se scontează, de aseme
nea, pe participarea Luminiței 
Milea și a Iulianei Marcu, din 
echipa Liceului de gimnastică 
din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej. Publicul băcăuan o va pu
tea urmări și pe medaliata cu 
bronz la C.E. de la Londra, 
Uta Schorn, din R.F. Germa
nia.

Mîine, în prima zi a pro
gramului — exercițiile impuse.

Aceste așteptări au fost confir
mate numai în primele 10 mi
nute, cînd portarul Netedu 
(Steaua) s-a opus cu succes u- 
nor atacuri viguroase ale echi
pei S. C. Miercurea Ciuc. In con
tinuare. Steaua s-a detașat clar, 
cîștigind cu 9—1 (3—0. 4—0, 2—1). 
Au marcat : Nistor (2), Gheor
ghiu (2), Hălăucă, lonifă, Mikloș, 
Cazacu și Ungureanu — Steaua. 
Csiszer — S. C. Miercurea Ciuc. 
Arbitri : Gh. Mureșan și C.
Zgincă.

• Tot marți s-au disputat șl 
ultimele jocuri în campionatul 
de juniori, victoria finală reve
nind echipei S. C. Miercurea 
Ciuc, învingătoare cu 14—1 (4—0, 
7—0, 3—1) în lata deținătoarei ti
tlului — Școlarul București. Pen
tru locurile 3—4 : Metalul Ră
dăuți — Șc. sp. Odorhel 11—2 
(2—0. 3—2, 6—0).

Călin ANTONESCU



ÎN ÎNTÎMP1NARTA ANIVERSĂRII PARTIDUIUI CARNET DE REPORTER

Șl A ZILEI
«CROSUL TINERETULUI"

întrecerile celei de a noua 
ediții a „Crosului tineretului" 
se află în plină desfășurare. 
Din numeroasele relatări primi
te la redacție, în aceste zile 
menționăm citeva :
• Asociația sportivă P.T.T. 

din Capitală a antrenat la star
tul „Crosului tineretului" a- 
proape 500 de concurenți 
(membri ai asociației, elevi ai 
Grupului școlar P.T.T.R).
• 300 de participant (califi

cați din peste 15 000 în fazele 
preliminare) s-au întrecut la 
Tg. Jiu. Primii au fost : Stela 
Dănău (Lie. agricol), D. Mihu 
(Fărcășești), Luminița Opriș și 
E. Haiducescu (ambii din Tg. 
Cărbunești), Margareta Iliescu 
(Tg. Cărbunești), I. Giorgi (Lie. 
pedagogic).
• Etapă municipală la Brăi

la. învingători : Rodica Cerve- 
moreț (Șc. gen. 3). N. Tranda- 
firescu (Șc. gen. 8), Elena Mă- 
năilă (Lie. N. Iorga), I. Vasile 
(Lie. N. Bălcescu), Luminița 
Piron (Lie. N. Iorga), Gh. Mi
les (Lie. N. Bălcescu), George- 
ta Manea (Lie. construcții), C. 
Scurtu (A.S. Brăila).
• întreceri în cadrul fazei 

municipale și la Sighet. Câști
gători — din 250 de tineri pre
zență la start — au fost : Rodi
tă Maxim, Gh. Popa, Ecaterina

CÎND LIPSEȘTE EXEMPLUL PERSONAL
Ample dezbateri pe teme educative

Recent s-a desfășurat la 
Cluj-Napoca Plenara C.J.E.F.S. 
consacrată modului în care a- 
cest organ s-a preocupat de 
traducerea în viață a sarcinilor 
care-i revin din Programul 
ideologic al partidului, din do
cumentele celui de al XI-lea 
Congres al P.C.R.

Din Raportul prezentat de 
către tov. Nicolae Mureșan, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S., 
ea și din luările la cuvînt au 
reieșit atît rezultatele notabile 
obținute în munca politico- 
educativă desfășurată în rîndul 
sportivilor și corpului de teh
nicieni, cit și numeroasele scă
deri care se mai manifestă încă 
în sfera eticii sportive.

Pornind de la considerentul 
că performanța nu se poate 
obține decît în condițiile unei 
munci responsabile și plină de 
devotament, iar sportul celor 
mulți nu-și poate îndeplini de-

I

9 IUBITORII SPORTULUI 
de la Șantierul naval din Byfi- 
ila au contribuit prin muncă 
obștească la amenajarea sta
dionului Marina, care are a- 
cum terenuri de volei, tenis 
șl handbal. • LA „CUPA 
MUNICIPIULUI BOTOȘANI" 
la box au participat forma
țiile de juniori (mici și mari) 
de la Nicolina Iași, A.S.A. 
Bacău și Metalul Botoșani, 
organizatoarea competiției. 
Ordinea în clasament a fost : 
1. Metalul 28 p, 2. NicoHina 
26 p, 3. A.S.A. 11 p. S-au e- 
videntiat pugiliștii C. Burla- 
cu (categ. 67 kg.), st. Prise- 
caru (63,5 kg) — ambii din 
Botoșani pi T. Ifrim (71 kg) 
din Iași. • LA URZICENI 
(jud. Ilfov) este în curs de 
desfășurare o întrecere șco
lară de fotbal. „Cupa vacan
tei* în care joacă opt echipe. 
Pînă acum, cea mai bună 
comportare au avut-o micii 
fotbaliști de Ia Școala genera
la nr. 1. • SALA SPOR
TURILOR DIN PITEȘTI a 
găzduit o competiție mascu
lină de volei dotată cu 
Congresului educației 
și culturii socialiste", ) 
au fost prezente opt 
ții. Trofeul a revenit 
Dacia Pitești. • <_____
LIUL ORĂȘENESC AL PIO
NIERILOR din Tg. Bujor 
(jud. Galați) a organizat 
„Cupa Bujorului" la mini- 
rugby (echipe formate din 
cîte opt jucători). Au parti
cipat formații pionierești " 
Măcin. Comarnic, Galați, 
tănești, Constanța și 
jor. După două zile 
pute, pe primul loc 
sat formația Școlii ___  __
din Fîrtănești (jud. Galați) — 
antrenată de prof. V. Secuia- 
nu. • PESTE 1 000 DE TI
NERI din Ploiești s-au între
cut pe bazele sportive din 
Parcul tineretului la cros, ci
clism. fotbal, tenis și ping- 
pong în cadrul ediției de vară 
a „Cupei tineretului". • SE
ZONUL DE CICLISM la Tg. 
Mureș a început cu disputa
rea cursei „Cupa primăverii",

i „Cupa 
politice 
la care 
forma- 
echipei 
CONSI-

din 
Fîr- 
Bu- 
dis- 
cla-s-a

generale

DE 1 MAI

Viland, I. Eremia, Maria Cova- 
cinschi și M. Smicală (elevi ai 
liceelor din localitate).

COMPETIȚIE ÎN PREMIERĂ

Calendarul sportiv al C. S. 
Arad s-a îmbogățit cu o nouă 
competiție, instituită cu prile
jul sărbătoririi celei de a 55-a 
aniversări a partidului. Este 
vorba de „Cupa C. S. Arad", 
la marș, la a cărei primă ediție 
au luat parte sportivi din loca
litate. precum și din Reșița, 
Hunedoara și Cimpulung-Mus- 
cel. Iată și primii ciștigători ai 
întrecerii : Claudiu Grosu
(Cîmpulung) și Tănase Brandl 
(C. S. Arad). Competiția va de
veni tradițională. (R. HARDUȚ 
— coresp.).

în plenara CJ.E.F.S. Cluj
zideratele decît în măsura în 
care el este slujit de spirite 
și inimi generoase, plenara și-a 
consacrat o bună parte a dez
baterilor modului în care spor
tivii, corpul de specialiști și 
activiști sportivi Înțeleg să-și 
facă datoria. în acest context, 
plenara a reliefat, pe lingă 
exemple care onorează locurile 
lor de muncă, cazuri de antre
nori care muncesc insuficient, 
nerespectindu-și propriul pro
gram de activitate, întârziind 
sau lipsind nemotivat de la 
procesul de antrenament și 
desfășurînd un proces instruc- 
tiv-educativ sub nivelul califi
cării lor profesionale, ca și ca
zuri de sportivi, între care 
mulți dintre componenții ambe
lor divizionare A de fotbal, care 
s-au sustras obligațiilor sportive, 
absentând de la antrenamente, 
ducînd o viață extrasportivă le
jeră și neangajîndu-se cu con-

'Di T

sp.

FA-

la care au luat startul 28 de 
alergători din Mediaș și Tg. 
Mureș. Pe primele locuri s-au 
clasat : N. David (Mureșul 
Tg. Mureș) — seniori 60 km, 
B. Gabor (Mureșul) — juni
ori mari 40 km și C. Augus
tin (Gaz metan Mediaș) — 
juniori mici 20 km. ® „CUPA 
ȘCOLII SPORTIVE" ia hand
bal băieți, competiție ce a 
avut loc nu de mult la Si
ghișoara, a revenit forma
ției Școlii sportive din locali
tate, care a dispus în finală 
cu 13—9 de Școala sportivă 
Ploiești. Premii speciale au 
primit St. Filip (Șc. sp. Si
ghișoara) — ca cel mai bun 
jucător, P. Dorin (Șc.
Ploiești) — ca cel mai bun 
portar și K. Schmidt (Faian
ța Sighișoara) — ca cel mai 
eficace jucător. • LA _ ' 
BRICA DE STICLA din Bis
trița, după o consfătuire or
ganizată de C.J.E.F.S. și Con
siliul județean al sindicatelor, 
și la care au participat con
ducerea unității, medici, pro
fesori de educație fizică și 
alte cadre de specialitate s-a 
hotărît să se introducă, în 
unele sectoare ale fabricii, 
gimnastica la locul de mun
că. • ANTRENORUL L. CHI- 
RA a înființat la A. S. Ful
gerul P.T.T.R. Baia Mare 
primul centru de juniori la 
popice din județul Maramureș 
unde își desăvîrșesc pregăti
rea 34 de țineri popicari, din
tre care 
riție în 
junioare 
acestea.
LEVI din Mediaș au partici
pat zilele acestea la acțiunea 
de înfrumusețare a bazelor 
sportive școlare, care a avut 
loc, printre altele la Liceul 
„Axente Sever", Liceul „Lud
wig Roth" și Grupul școlar 
petrol.

S.

16 fete. Prima apa- 
public a echipei de 
va avea loc zilele 
• NUMEROȘI fi

CORESPONDENȚI : N. COS- 
tin, T. Ungureanu. M. Tabar- 
cea, I. Fețeanu, E. Rășcanu, 
O. Băltcanu, I. Păuș, I. Tur
co, I. Toma, C. Ion și Z. Kîș- 
noveanu.

„UN BILET IN PLUS" LA... VIDRA
...Undeva, in lunca Sabaru- 

lui, la vreo 20 de kilometri de 
București. Intr-o comună bo
gată, Vidra, cu peste nouă mii 
de locuitori. Zi de primăvară 
friguroasă. In fața centrului de 
piine, cițiva tineri discută a- 
prins. In curte, sub un șopron, 
se vede atirnat un sac de box. 
La un moment dat, vinzătorul 
de piine iese și zice cu voce 
hotărită : „Hai, mă, treceți la 
sac, să văd cum loviți !“... In 
curtea cu numărul 204 din Vi
dra se făcea o nouă selecție 
pentru secția de box a asocia
ției sportive „Viitorul"...

...Iulian Păun, vinzătorul de 
piine, un bărbat de 36 de ani, 
chipeș, cu ochi senini, nu pare 
să fi fost boxer. A urcat, insă, 
în careul magic de la 17 ani, 
pe tind făcea naveta la Bucu
rești. A boxat la „Vulcan". Șase 
ani a fost boxer. Apoi s-a re
tras lingă părinți. Dar n-a pă
răsit boxul, nu putea să-l pă
răsească, îl iubea cu prea multă 
patimă. Și s-a decis să facă o 
echipă de box în comună. Ti
nerii Vidrei s-au îndrăgostit re
pede de „nobila artă", mulți nu 
o înțelegeau prea bine, dar de
monstrația făcută de echipa a- 
dusă din București de Iulian 
Păun a amplificat repede or
goliul adolescenței, iar la că
minul cultural au început să 
vină parcă toți băieții comu
nei. „Și știți cum sînt oamenii 
cîmpului ! zice Iulian Păun. Nu
mai vină și voință! Mi-a și

AL ANTRENORULUI
vingere și pasiune în lupta 
sportivă.

Se știe că cei mai mulți din
tre sportivi, mai ales cei de 
vârstă mică, își aleg ca model 
de viață, sau îi imită pe cei 
care le dezvăluie tainele unui 
sport și-i călăuzesc către de
prinderea lui. Cu atît mai mare 
este această influență când ea 
vine din partea unui profesor 
în care, înainte de toate, ve
dem un PEDAGOG. Dar, cu cît 
pretențiile formulate față de un 
pedagog sînt mai ridicate, cu 
atît mai adîncă este și decepția 
încercată când acesta oferă e- 
xemple negative. Așa cum au 
făcut-o profesorii Sanda Bota, 
Geza Berekmeri și Petru Deac, 
cadre care au manifestat aba
teri de ordin moral și o repro
babilă neglijare a procesului 
instructiv-eduoativ, abateri care 
au fost, recent, sancționate.

în aceeași idee ■— a ținutei 
morale a educatorului — au 
fost abordate și relațiile exis
tente între antrenorii de aceeași 
specialitate. S-a relevat astfel 
că aceste relații sînt uneori do
minate de neprincipialitate, ge- 
nerînd conflicte care eșuează 
trist (secțiile de haltere, tenis 
de masă, gimnastică, box, vo
lei și lupte).

Pe linia relevării concrete a 
tarelor manifestate în educație, 
raportul a înfățișat cazurile bo
xerilor Petre și Gheorghe 
Berchi „care au părăsit locurile 
de muncă, ducînd o viață pa
razitară, ajungând Ia săvârșirea 
unor acte nedemne", cazul com- 
ponenților echipei de polo a 
Școlii sportive din Cluj-Napoca 
care, „aflîndu-se în plină acti
vitate compeiițională, Ia Bucu
rești, s-au dedat Ia consum de 
alcool, la acte imorale, la dete
riorarea avutului obștesc". De 
aceste abateri nu se fac vino- 
vați doar făptuitorii, ci și „e- 
ducatorii" acestora, cei care 
i-au avut sub supraveghere ani 
de-a rîndul, „pedagogii" care 
nu s-au preocupat sau n-au a- 
vut dibăcia de a insufla ele
vilor lor sentimentul datoriei și 
al purității morale. Pentru că, 
așa cum sublinia în cuvântul 
său tovarășul Mihai Marina, se
cretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R., „educația nu se 
lipește muncii precum lipești 
o etichetă sau o formulă, ea 
trebuie inclusă in munca de zi 
eu zi, trebuie înglobată instruc
ției sportive, iar principalul 
responsabil de modul cum este 
educat sportivul este antrenorul 
sau profesorul lui".

Insistînd cu precădere asupra 
lipsurilor manifestate în înțele
gerea sensului social-politic al 
muncii educative în rîndul spor
tivilor și tehnicienilor, plenara, 
în cadrul căreia a luat cuvîntul 
și tov. Miron Olteanu, secretar 
al C.N.E.F.S., a făcut numeroase 
recomandări, precizînd totodată 
că, în climatul de înaltă exi
gență care caracterizează toate 
sectoarele activității sociale, a- 
tari sustrageri de la datorie 
apar ca niște pete negre care 
nu vor mai fi, sub nici o for
mă, tolerate.

Nușa DEMIAN 

spus că mă invidiază pentru 
așa material uman Nicolae Giju, 
fostul campion european, azi 
antrenor la juniorii Stelei. A 
venit cu echipa lui aici, la 
Vidra, și abia ne-a bătut cu 
21—19". Tineri din Vidra, trac
toriști, fierari la C.A.P., agri
cultori, elevi, nu fac insă box 
doar așa, să se afle în treabă. 
Fiecare visează să ajungă cam
pion național, așa cum a de
venit anul trecut Constantin 
Nicolae, la juniori mari. Cam
pionul național din Vidra a 
plecat la A.S.A. Cluj-Napoca, 
Nicolae Ogrezeanu a plecat la 
Autobuzul București, Florin Ru- 
daru la Grivița Roșie și Iulian 
Păun e tare mindru de asta. 
„Sînt conștient că nu pot face 
o echipă de seniori cu care să 
mă bat pentru primele locuri 
pe țară ! Dorința mea este să 
ridic juniori taientați, care să 
ajungă acolo, sus, iar eu să aud 
vorbindu-se : „Băiatul ăsta e 
din Vidra, dintr-o comună de 
lingă București !“ Cred că și 
anul acesta aduc un campion 
național, sau poate doi. Mă gin- 
desc la Voicu Aurel și la Ma
rin Pantofaru".

...Intrasem în sala căminului 
cultural din Vidra. Pe scenă era 
montat un ring. „Aici ne antre
năm, aici ținem și galele. Cînd 
avem meciuri, punem și tuburi 
cu neon. Vine lume, prăpăd, nu 
alta. La meciul internațional cu 
selecționata din Tolbuhin, cînd 
am ciștigat cu 21—19, sala a 
gemut de lume. Stăteau pe a- 
fără oamenii și se rugau pen
tru un bilet în plus... Vedem 
programul de antrenamente afi
șat : „18—20,30". „Doar joia și 
sîmbăta nu fac antrena
mente, atunci e film !“ Echi
pa din Vidra are 24 de bo
xeri legitimați, alți 10 sînt 
in curs de legitimare, și mulți 
alții speră să fie admiși in sală, 
de antrenor. Din ’73, după un 
curs de șase luni la I.E.F.S., 
Iulian Păun, vinzătorul de 
piine din Vidra, a devenit an
trenor. Și ambițiile sale sint 
mari, foarte mari, chiar dacă 
nu dispune de cele mai bune 
condiții de pregătire.

La un moment dat Iulian 
Păun a scos o hîrtie scrisă cu 
un creion gros. Avea acolo re
zultatele ultimei selecții. Mai 
găsise cițiva băiețandri pentru 
echipa care va reprezenta Vi
dra în campionatul județean. 
„Să nu-mi spuneți mie Iulică 
Păun dacă nu scot încă un cam
pion național de juniori !“ L-am 
întrebat, atunci, dacă n-ar fi 
mai bine să meargă la un club 
mai puternic, și el a privit pu
țin stinjenit de întrebare, dar 
a răspuns ferm : „Eu nu plec 
din Vidra ! Am aici rostul meu, 
soția, un băiat, o fată, părinții. 
Mi s-a propus să plec la oraș, 
undeva la Giurgiu sau la Ol
tenița, în județ, dar eu nu pă
răsesc Vidra, eu fac boxul din 
pasiune !“. A zis doar că speră 
să se rezolve problema cu sala 
promisă de mai marii comu
nei, și atunci va avea toate 
condițiile să scoată campioni. 
Apoi s-a scuzat că merge la 
eentrul de piine. La plecare 
l-am auzit spunindu-i femeii 
de serviciu a căminului cultu
ral : „Pregătește lemne pentru 
diseară. Avem selecție !“. Iulian 
Păun s-a îndreptat spre casa 
cu nr. 204, să mai vindă citeva 
zeci de piini și să mai aștepte 
băieți pentru selecție...

Mircea M. IONESCU

La deschiderea sezonului

PAȘI MAI HOTĂRÎTI SPRE CONSACRAR9 f
Ceea ce ar fi putut pârea o simplă 

„încălzire" în deschiderea sezonului 
de tenis în aer liber, acest „Criteriu 
de primăvară", cu 261 participanți, 
încheiat duminică, s-a dovedit pînă la 
urmă o probă de verificare deosebit 
de utilă și interesantă. Nu ne refe
rim numai la rezultatele înscrise în 
selecția echipei naționale pentru 
„Cupa Davis" — care urmează sâ fie 
anunțată pînă la sfîrșitul săptămînîi 
— ci și la concluziile generale pe 
care le generează.

In primul rînd, laureații, Stelistul D. 
Hărădău, cîștigător cu 7—5, 6—1, 2—6, 
6—4 în meciul decisiv cu colegul său 
de club V. Sotiriu, s-a arătat — ca 
și învinsul său, de altfel — foarte a- 
proape de randamentul maxim. Impor
tant este ca pentru el aceasta să 
nu însemne un punct definitiv ciștigat, 
ci tocmai un stimulent pentru autode- 
pășire în viitorul cel mai apropiat. V. 
Sotiriu a lăsat o bună impresie și 
părea chiar a se detașa în învingă
tor la acest ultim meci (a condus cu 
4—1 în primul set și eu 4—2 în al 
patrulea), dar insuficiența atacului 
său rămîne încă o frînă în valorifica
rea posibilităților ce le ore. In nota 
obișnuită, V. Marcu. Dincolo de aceas
ta, tînărul M. Tăbăraș, promițător.

La fete. Mariana Simionescu s-a 
distanțat cu ușurință în fața lotului 
prezent de competitoare. In același

ACTUALITATEA
CICLISTĂ

JUNIORII IN „CUPA F.R.C.*

Cu prilejul desfășurării ulti
melor trei etape ale competiției 
internaționale dotată cu „Cupa 
F.R.C.", organizatorii întreceri
lor au programat și alergări 
rezervate juniorilor I și H. 
Cursele acestora, care au prece
dat disputele colegilor lor mai 
mari, au avut, deci, loc, prima 
pe șoseaua București — Olte
nița (45 km juniori mari și 20 
km juniori mici), a doua,_ în 
circuit, pe bd. Leontin Sălă- 
jan (22,500 km și respectiv 
13,500 km), iar ultima, pe șo
seaua București — Ploiești, 
prin Buftea (60 km și 30 km).

întrecerile juniorilor au avut 
starturi bine populate (peste 
60 de concurenți la juniori 
mari și în jur de 40 la cei 
mici), au fost dinamice (s-au 
realizat medii orare intre 36 ți 
40 km), iar în ceea oe-i pri
vește pe juniorii mari, pline de 
neprevăzut. La juniori mari, 
prima etapă a fost cîștigată de 
Radu Ion (Metalul Plopeni), e- 
tapa a II-a de către A. Bobeica 
(Petrolul), în timp ce etapa a 
treia a revenit lui I. Mirea 
(Șc. sp. 2). în cursele juniori
lor mici, Ion Vintilă (Petrolul) 
s-a dovedit din nou imbatabil. 
El a ciștigat detașat toate cele 
trei etape, pe locurile următoa
re clasîndu-se în ordine, și de 
fiecare dată aceiași tineri : î. 
Gh. Lăutaru (Șc. sp. 1) și 3. 
Gh. Dănilă (Petrolul). O cu
riozitate neîntîlnită pînă acum 
la nici un concurs ciclist. Iată 
acum clasamentele finale ale 
„Cupei F.R.C." la juniori. Ju
niori mari : 1. Radu Ion (Me
talul Plopeni) 7 p, 2. V. Drăgan 
(Șc. sp. 1) 11 p, 3. A. Bobeica 
(Petrolul) 17 p ; juniori mici : 
1. I. Vintilă (Petrolul) 3 p, 2. 
Gh. Lăutaru (Șc. sp. 1) 6 p, 3- 
Gh. Dănilă (Petrolul) 9 p.

Șl ACUM, „CUPA OLIMPIA"
Vineri, sîmbătă și duminică 
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CONCURSUL REPUBLICAN
ȘCOLARE CU PROFIL D
J

Timp de o săptămână, sala 
Dinamo din Capitală a fost 
gazda concursului republican al 
unităților școlare cu profil de 
gimnastică, la întrecere luînd 
parte aproape 200 de gimnaste 
și 200 de gimnaști. La catego
riile a IV-a și a IlI-a compe
tiția s-a desfășurat și pe echi
pe, in timp ce la categoriile II, 
I și maeștri, ea a avut numai 
caracter individual. Specialiștii, 
care au urmărit concursul, a- 
preciază că, mai ales la catego
riile a IV-a și a IlI-a, nivelul 
întrecerii a fost bun, eviden
țiind atît o selecție corespun
zătoare, cit și o însușire corec
tă a unor elemente de dificul
tate. De asemenea, este de re
marcat buna organizare a aces
tei competiții, asigurată de 
Ministerul Educației și învăță- 
mîntului prin Inspectoratul 
școlar municipal București, 
care a beneficiat de aportul 
prețios al clubului Dinamo. Re
zultate tehnice : feminin — 
cat. a IV-a, echipe : Liceul de 
gimnastică Gh. Gheorghiu-Dej 
178,20 ; individual compus : 
Isabela Zamfir (Lie. gim. Gh. 
Gheorghiu-Dej) 36,80 ; cat. a

III- a, 
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dual ' 
(Lie. 
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constant progres, campioana noastră 
de junioare Lucia Romanov. încă sub 
valoarea sa reală, ludith Dibar-Gohn.

„Criteriul" a mai avut meritul să 
readucă în atenție o serie de alți 
jucători, tineri sau mai maturi, pe 
care-i considerăm capabili încă de a 
face pasul spre consacrare. Ne refe
rim, în special, la O. Vîlcioiu, C. 
Dumitrescu, A. Viziru, FI. Manea. Cu 
aceștia, se mai poate desigur încerca.

O mențiune și pentru dîrzele între
ceri aEe juniorilor, în care dinamoviștii 
bucureșteni culeg 4 titluri și împart 
unul, dintr-un total de opt. O serie 
întreagă de nume noi, pe care doar 
spațiul grafic ne împiedică a le con
semna aci, au intrat cu acest prilej

în obî 
ocupă

Pentr 
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de pe 
(Dinar 
tul dec 
rilor —

Și m 
munca 
rare a 
timp r 
bucure 
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Turcu.

DIVIZIA A DE TENIS
Marți (cu o întârziere de o zi) 

au început întrecerile campio
natului Diviziei A de tenis pe 
echipe. Citeva din rezultatele 
înregistrate. Dinamo Brașov — 
Politehnica Cluj-Napoca : 7—3
la băieți și 5—0 la fete ; 
Steaua — C.S.U. Construcții 
București : 8—2 la băieți și 3—2 
la fete ; Dinamo București — 
Dinamo Brașov : 8—2 la băieți

și 2-
I’oliti 
la 1 
au 1< 
Steai. 
nurii 
Bucu 
Bucu 
Prog 
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ȘCOALA SPORTIVA REȘIȚA,
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te din etapa 
: C.S.U. Pitești

• Tot în cadrul campionatului divi
zionar, Ștefan Nedelcu (Dinamo) a 
realizat în proba de pistol liber 562 p. 
Demn de menționat este și rezultatul 
Juniorului M. Gabriel (I.E.F.S.) la pis
tol viteza : 587 p.

86—74
— Rapid

DIVIZIA B, rezulta- 
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insolit : 
„ uitata" 

lobului sau 
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NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA

FOND 
GURI : 
720.454 lei report. 
EXTRAGEREA I : 11 20 37 30 34 45 
EXTRAGEREA a n-a : 25 10 8 41 5

de viteză pe 
spectaculoase 

circa 20 000 de 
56 de echipaje 

Cluj-Napoca,
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PETRE BONBOLOIU șl ION 
M1ȚOC, ambii din București.

Un aspect eh* la palpitanta 
întrecere 
garea pe 
Sălăjan) 
F.R.C.”

LOTO —PRONOSPORT INFORMEAZĂ

• Proba de 60 f.c. a întîlnirîi Se
lecționata Arad — Asociația sportivă 
Alecsa Dejovic din Sevojno (Iugosla
via) a revenit lui Mircea Ilea cu 592 
p. Dan Calalb (16 ani)s-a clasat pe 
locul secund, cu 589 p.

TENIS
organizata _ _____ ______ ,____
„Tot înainte", în memoria regretatu
lui animator și antrenor) s-a încheiat 
cu următorul clasament final : 1.
Dinamo 44 p, 2. Politehnica Cluj-Na
poca 41 p, 3. Dunărea Galați 38 p, 
4. Tot Înainte 20 p. Cîștigâtorii finale
lor de simplu : 8—10 ani : D. Dumitru 
(T. I.), Venus Nicolae (Dunărea) ; 
11—12 ani : C. Hnat (T.C.B.), Lumi
nița Sălăjan (Politehnica Cluj-Napo
ca) ; 13—14 ani : B. Toma (Șc. sp. 
nr. 2 Constanța), Marilena Toto-ran 
(Dinamo București). (S. IONESCU — 
coresp.)

pe echipe — 1. 
\ 3. Mo- 
fair-play: 

(P. ARCAN — coresp.

KIROVSK 
un con- 

alături de

„MEMORIALUL RADU 
SUVALCEA" (competiție 
de clubul bucureștean

T»A-
PRONOEXPRES DIN 14 
APRILIE 1976
GENERAL DE CÎSTI-

1.596.754 lei din care

• In etapa a doua a campionatului 
divizionar de talere, în proba de trap 
(100 talere) s-au înregistrat următoa
rele rezultate : seniori — 1. A. Mari
nescu (Steaua) 95/100, 2. V. Ispașiu 
(Olimpia) 92/100 3. M. Ispașiu
(Steaua) 90/100 ; la juniori (50 talere) 
a cîștigat B. Grigorescu (Olimpia) cu 
39/50. Gh. Sencovici (Dinamo) a 
realizat în proba de skeet punctajul 
maxim, rezultat absolut meritoriu. Pe 
locurile următoare s-au clasat, în or- 

e, D. Buduru (Steaua) 99/100, și 
Marinescu (Olimpia) 95/100.
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[ROMANIA - OLANDA 5-1 (3-1)

DECLARAȚII
DUPĂ MECI

în bazinul acoperit 
lului Parc din Mamaia au luat 
sfîrșit întrecerile campionatului 
național pe echipe al celor mai 
tineri înotători. După o dispu
tă antrenantă cu reprezentanții 
Școlii sportive din Brăila (an
trenor coordonator Felix Heitz), 
înotătorii Școlii sportive din 
Reșița (antrenor coordonator 
Ioan Schuster) s-au clasat pe 
primul loc, cucerind pentru a 
treia oară consecutiv trofeul 
pus în joc.

Ultima reuniune a competi
ției a programat curse de 200 
m mixt, probe în care compe
titorii urmau să dea adevăratul 
examen al pregătirii multilate
rale în toate cele patru proce
dee tehnioe. La categoria A 
(13—14 ani) s-au impus Maria
na Marin (Șc. sp. Reșița) cu 
2:36,7, cea mai talentată înotă
toare pe care a dat-o această

secție în ultimii ani și Dan 
Ținea (Crișul Oradea) cu 2:27,4. 
Ambii se anunța ca autentice 
speranțe ale înotului românesc. 
La categoria 11—12 ani. Irinel 
Pănulescu a obținut și cea de 
a 7-a victorie (în tot atîtea 
curse), stabilind cu 2:40,3 un 
nou record național (v. rec. 
2:41,9), în timp ce în disputa 
băieților — o frumoasă surpri
ză — a învins constănțeanul C. 
Mitrcnga în 2:48,5. In* sfârșit, 
câștigătorii la categoria C : 
Carmen Moser (Șc. sp. Reșița) 
3:06,0 și H. Dumitru (Șc. sp. 
Brăila) 2:59,3.

Clasamentul general 
chipe : 1. Șc. sp. Reșița 
2. Șc. sp. Brăila 3373 p. 
șui Oradea 2245 
Cluj-Napoca 2242 
București 2042 p. 
lăți 1047 p. (a.v.)

p. 4.
p, 5.

6. Lie.

pe e- 
3549 p. 
3. Cri- 
C.S.M. 
Șc. 54
4 Ga-

AUTO U T,M,$OARA »-<« de«fâ- 
1șurat prima etapă a cam

pionatului republican 
circuit. După întreceri
— la care ou asistat 
spectatori — ale celor 
din București, Brașov,
Balș, Satu Mare, Arad, Reșița, Pitești, 
și Timișoara pe primele locuri s-au 
clasat : Cornel Căpriță — București 
(clasa pină la 1050 cmc.) ; Doru Gîn- 
du — Balș (cl. pînă la 1150 cmc.) ; 
Ștefan lancovici — Pitești (cl. peste 
1300 cmc.) : Ludovic Bolint — Brașov 
(Dacia 1300, I) ; Eugen lonescu-Cris- 
tea — București (Dacia 1300, II). în 
clasamentul general : 1. Șt. lancovici, 
2. Eugen lonescu-Cristea, 3. Petre Ve- 
zeanu (București) ; .
F.O.B. Balș, 2. Dacia Pitești, 
torul Clui-Napoca. Cupa
Cornel Căpriță, 
județean)

BASCHET
18-a : masculin . ______ .
Universitatea Craiova 83—80 (32—36), 
Dinamo Oradea — Comerțul Tg. Mu
reș 74—82 (39—43), Știința Mediaș — 
Voința Timișoara 70—72 (36—32),
Constructorul Arad — Sănătatea Satu 
Mare 60— 51 (44—30), Știința Petro
șani — Olimpia Sibiu 48—68 (28—35); 
feminin : Sănătatea Satu Mare — 
Voința Oradea 82—55 (36—-25), Voința 
Tg. Mureș — Constructorul Arad 
70—45 (31—18), Știința Sf. Gheorghe
— Carpați Sf. Gheorghe 
(28—32), Medicina București 
II București 44—34 (20—15).
C<*LJ| PARTICIPlND LA

(în U.R.S.S.) la 
curs de probe alpine.

Cehoslovacia, Franța, 
_ Olanda, Polonia și

U.R.S.S., Al. Manta a avut o compor
tare bană, clasindu-se pe locul 
cund la slalom uriaș (locul I : Al. 
Sinetov — U.R.S.S. 3:07,2) cu 3:07,3 
și pe locul 4 la slalom special 
I. Hecko — Cehoslovacia 83,32) 
84,11. I. Cava și a ocupat locul 7 
ambele curse • EDIȚIA A 21-A A „CU
PEI MOGOȘA", disputată pe versantul 
nordic al Dealului Negru de lîngă 
Baia Mare, a întrunit 71 de concurenți 
din Brașov, Cluj-Napoca, București, 
Tg. Mureș, Vatra Dornei și Baia Mare. 
Clasament pe echipe : Dinamo Brașov 
88 p, C.S.M. Baia Mare 67 p, C.S.U. 
Oradea 49 p, Selecționata Vatra Dornei 
23 p. In cele două probe (slalom uriaș și 
special) s-au evidențiat : D. Cristea, 
D. Munteanu, Gh. Vulpe la seniori, 
Minodora Munteanu, Georgeta Băn- 
cilă la senioare, Vasile Tușan, Tiberiu 
Costin, Mihai Bârâ la juniori, lolanda 
Strebeli la ' 
coresp.).

Se acordă cîștiguri speciale din 
fond special.

Se atribuie : autoturisme Dacia 
1300 șl Skoda S 100, excursii la 
alegere In U.R.S.S., r.d. Germană, 
Paris—Valea Loirei șl Grecia

Variantele de 15 lei participă la 
toate extragerile.

Nu lăsat! In ultima zi procura
rea biletelor.

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 11 APRI

LIE 1976
(13 rezultate) = 3 va- 

29.855 lei
(12 rezultate)

Categoria 1 
riante 10% a 
Categoria 2 . __ ______ _ .
variante a 1.206 lei
Categoria 3 (11 rezultate) “
1152,75 variante a 140 lei

Câștigurile de 29.855 lei de la ca
tegoria 1, jucate 10%, au fost obți
nute de ION VOICU, din comu
na Purani, județul Teleorman,

CÎȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE PRONOEXPRES-OLIM- 

PIC DIN 4 APRILIE 1976

FAZA I : Categoria 1 : 1 va
riantă 25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 
2,60 variante a 15.000 lei din care 
o excursie în Italia sau Austria 
si Ungaria sau Uniunea Sovietică 
plus diferența în numerar ; cat. 
3 : 24,45 a 3.552 lei ; cat. 4 : 76,95 
a 1.129 lei î cat. 5 : 236,70 a 367 
lei ; cat. 6 : 7.557.35 a 40 lei.

FAZA a n-a : Categoria Aii 
variantă 50% a 50.000 lei si 1 
variantă 25% a 12.500 lei ; cat. B : 
23,65 a 3.817 lei ; cat. C : 130,45 a 
692 lei ; cat. D : 4.577,85 a 60 lei.
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(Urmare din pag. 7)

din penalty și o acțiune indi
viduală de excepție, cum a 
fost aceea a lui Zamfir.

Echipei noastre nu 1 se poate 
reproșa ieri lipsa efortului în 
joc. Ea a încercat să se depă
șească, să mărească tempoul, 
să revină mereu în atac, dar 
a greșît mult, și aceasta în 
primul rînd pentru că această 
tentativă de autodepășire, pe 
fondul unui campionat desfă
șurat într-un tempo scăzut, a 
sfîrșit prin a crea confuzia din 
fața porții lui Tent.

Ideea de joc concepută pen
tru acest meci a mizat pe ve- 
locitatea celor trei vîrfuri de 
atac, chiar cu riscul precarei 
medii de înălțime a celor trei, 
în fața unei apărări atletice, 
în cele din urmă, însă, lipsa 
de sudură a celor trei avea 
să-și spună cuvîntul în acțiu
nile individuale ; Crișan, Ră- 
ducanu și Zamfir au încercat 
treceri pe cont propriu, sorti
te eșecului în fața unor linii 
de apărare care s-au dublat 
foarte bine. Pe de altă parte, 
Dumitru și Iordănescu n-au 
manifestat dezinvoltura aștep
tată, din poziția lor de interi 
clasici ai WM-ului, cars le-a 
oferit destul spațiu de mane
vră. în fața rezistenței aspre a 
olandezilor, ideea de joc și-a

pierdut ultimele contururi. Au 
început clasicele centrări pe 
sus, în mod firesc nevalorifi
cate de cei trei atacanți scunzi. 
Mai mult decît atît, superiori
tatea detentei olandeze s-a vă
zut chiar și după introducerea 
lui Dudu Georgescu.

Așadar, fotbaliștii noștri au 
ratat posibilitatea de a traver
sa pentru a treia oară Ocea
nul, pentru o competiție ofi
cială, după Montevideo 1930 și 
Mexic 1970. Această a treia 
competiție, Olimpiada, era pri
vită, în lumea iubitorilor fot
balului, ca un binevenit prilej 
de a reîncărca bateriile unei 
echipe care s-a dispersat pe 
toate fronturile. Acum, cînd 
Montrealul cămine doar o ilu
zie a fotbaliștilor noștri, nu ne 
cămine decit să sperăm că ei 
vor ști să redobîndească ela
nul formafiei 1970 a lui Dinu, 
Dumitru și Răducanu, care s-au 
bătut, fiecare în stilul său, 
pentru a transmite celor mai 
tineri ceva din truda lor in
contestabilă, de-a lungul ani
lor. Dar, pentru asta, fotbaliș
tii noștri trebuie să fie con
vinși că TOTUL REÎNCEPE, 
FARA NICI UN RAGAZ, DU
MINICA ! în caz contrar, vi
itoarea încercare de autodepă
șire, pe fondul unui campionat 
lînced, va fi din nou sortită 
eșecului.

FILMUL JOCULUI
Stadion 23 August ; limp înnourat ; teren b-un ; spectatori, aproximativ 

30 000. Au marcat : MULTESCU (min. 20), HAJNAL (min. 25), IORDA- 
NESCU (min. 45 din 11 m), ZAMFIR (min. 64), DINU (min. 84), respectiv 
PETERS (min. 11). Raport de cornere : 19—2. Raportul șuturilor Ia 
poartă : 38—3 (pe spațiul porții : 22—-2).

ROMANIA : N. Răducanu — Cheran, G. SANDU. DINU, HAJNAL — 
Dumitru, Iordănescu — Crișan, Mulțescu (min. 57 D. Georaescu), M. 
Răducanu, ZAMFIR.

OLANDA : TENT — BUVENS, Gelder, Hokke, Meyer — Nijssen 
KARSTENS, Horst — Graaf, Peters, Cordewener.

A erbitrot : R. Casha, ajutat la linie de C. Ripord și R. Stagnono- 
varra — toți din Malta.

Cartonașe galbene : NIJSSEN și RĂDUCANU.

Primul minut, primul atac spre 
poarta lui Tent, care avea să facă 
o partidă excepțională. In min. 3, 
din poziție bună, Mulțescu a tri
mis pe lingă poartă, peste un 
minut Iordănescu ezită să suteze, 
din apropiere, iar în min. 6 Mul- 
tescu, singur la 6 m, trimite slab, 
ratînd din nou o mare ocazie. 
Neașteptat, la primul lor atac, 
olandezii deschid scorul : Meyer 
centrează de pe stingă, Răducanu 
ezită să iasă și PETERS, nemarcat 
de nimeni, trimite cu capul, în 
plasă : 0—1. Peste două minute, 
M. Răducanu șutează pe lîngă 
poartă. Jocul se desfășoară în
tr-un singur sens, spre buturile 
oaspeților. în min. 20, la capătul 
unei combinații prelungite, MUL
TESCU driblează la marginea ca
reului si de la 14—15 m sutează 
jos la colț, egalind : 1—1. în min. 
25 echipa noastră ia conducerea : 
Zamfir execută o lovitură de colț, 
Dumitru pasează lui HAJNAL, 
care din colțul sting al careului 
mare trimite un șut puternic, „la 
firul ierbii", și înscrie în colțul 
lung : 2—1. în min. 33 Iordănescu 
trimite cu capul pe lîngă poartă, 
ratînd o mare ocazie. Din cînd în 
cînd, oaspeții atacă periculos, însă 
intervențiile lui Dinu și G. Sandu 
rezolvă situații uneori dificile. în 
min. 40 si 43, Mulțescu si Iordă
nescu întîrzie șutul în două oca
zii favorabile. Scorul reprizei este 
stabilit in min. 45 : Mulțescu a 
pătruns în careu, aproape de linia 
de fund, Hokke l-a trîntit la pă- 
mînt si IORDĂNESCU a transfor
mat precis lovitura de la 11 m : 
3—1. Scor minim față de situațiile 
de gol pe care le-a avut echipa 
noastră.

Nici după pauză aspectul jo
cului nu se schimbă. Fotbaliștii 
olandezi se apără cu îndîrjire, 
trimit nenumărate mingi acasă, 
iar portarul Tent rezolvă ca prin 
minune situații critice. Asa a fă
cut-o în min. 46 și 47, la șuturile 
lui Răducanu și, respectiv, 
Zamfir. In min. 53, Mul- 
tescu a șutat greșit, iar 
peste un minut, șutul-bombă 
al lui Dumitru este deviat în cor
ner de portar. Dar atacurile e- 
chipei noastre sînt destul de pre
cipitate, confuze. In min. 61 oas
peții realizează al doilea șut al 
lor, ca, după două minute, D. 
Georgescu să trimită periculos, cu 
capul, însă Tent a fost din nou 
la post. In min. 64 ZAMFIR s-a 
angajat într-un dribling prelungit 
și si-a încheiat acțiunea cu un sut 
puternic, ridicând scorul la 4—1. 
Min. 65, moment decisiv, poate, 
pentru soarta calificării : Dumi
tru a șutat în muchea stâlpului 
din dreapta porții, Iordănescu s-a 
pregătit să reia de la 6 m, dar a 
fost faultat, Insă arbitrul n-a a- 
cordat lovitura de pedeapsă. în 
min. 66 si 67, portarul Tent si fun

dașul Buvens au salvat alte două 
goluri ia șutul iui Zamfir si la 
„capul" lui Dinu. Min. 84 : com
binație Hajnal—Zamfir—DINU, șut 
al ultimului, de la 20 m și 5—1. 
Min. 88 : unul din putinele contra
atacuri ale oaspeților : Horst șu- 
tează de la 40 m și Răducanu, 
ieșit imprudent, scapă mingea ca 
un copil, creînd emoții în tribune. 
Si, peste un minut, tot el îl lo
vește pe Meyer, gest pentru care 
a primit cartonaș galben.

Constantin ALEXE
CLASAMENTUL DEFINITIV AL GRUPEI

1. FRANȚA 4 3 0 1 11— 5 6
2. România 4 3 0 1 9— 5 6
3. Olanda 4 0 0 4 5—15 0

ȘTEFAN COVACI — vicepreședinte 
al F.R.F. și antrenor al echipelor na
ționale : „Consider că echipa noastră 
a realizat o partidă de bun nivel teh
nic, comparînd-o cu evoluțiile din par
tidele cu Franța (de la București) și 
de la Roosendaal. Ne-am creat nume
roase ocazii de gol, dar s-a dovedit 
încă o dată că nu avem încă atacanți 
pentru a le concretiza. Moștenirea de 
la Blois și-a spus cuvîntul, de aici și 
greșelile prezente în acest meci deci
siv. Remarcări : Dinu, G. Sandu, Du
mitru (o parte din joc), și Mulțescu, 
schimbat pentru că făcuse un hematom 
la faza de penolty".

DINU — căpitanul echipei : „Cu 
puțină șansă se putea remonta dife
rența de golaveraj și am fi fost, acum, 
calificați. Trebuie să recunoaștem însă 
că nu mai sîntem echipa puternică de 
acum 4 ani. Am încredere în antreno
rul echipei naționale, că el va putea 
realiza în timp o formație care să cu
leagă din nou aprecieri pe plan inter
national".

HAJNAL : „Am crezut în calificare, 
echipa a luptat pentru așa ceva, însă 
handicapul de 7 goluri a fost foarte 
greu de recuperat, mai ales din cauza 
tensiunii nervoase".

DUMITRU : „Am avut un șoc psiho
logic neplăcut, la primirea golului în 
min. 11. Plus acest portar care te de
zarma, nu alta, plus că încă nu ovem 
în atac forța necesară de a concreti
za".

M. MEULEMAN (președintele Fede
rației olandeze) : „Am asistat la un 
meci în care inima mi-a bătut, să-mi 
iasă din piept. Atît de palpitantă a 
fost lupta din teren. Sînt surprins cum 
românii au fost învinși de „olimpicii" 
francezi, cu 4—0 și abia i-au întrecut 
cu 1—0 la București. Scorul de 5—1 
nu reflectă nici pe departe raportul 
de forțe existent. In timp ce înainta
șii români au ratat foarte multe oca
zii, noi am avut în portarul Tent un 
om, pe care odată ajunși în Olanda, 
sînt sigur, îl vor solicita foarte multe 
echipe profesioniste".

KARSTENS (căpitanul echipei Olan
dei) : „Am terminat, în chip miracu
los, un meci pe care trebuia să-l pier
dem la un scor foarte mare. Am avut 
în Tent un portar care a scos mingi 
care păreau goluri sigure. Mi-au plă
cut toți jucătorii români și în special 
G. Sandu, Dinu, Mulțescu și Zamfir".

TENT (portar) : ,,Nu-mi amintesc, în 
scurta mea carieră, să fi prins o zi 
atît de inspirată ca aici, la București. 
Anticipam parcă totul, simțeam în ce 
colț al porții se îndrepta mingea. In
tr-o oarecare măsură m-ou ajutat și... 
înaintașii români care au întîrziat, de 
fiecare dată, o fracțiune de secundă 
suficientă pentru mine".

RICHARD CASHA (arbitru) : ,,A fost 
un meci de mare uzură fizică dar, mai 
ales, psihică. Cred că românii și-or fi 
atins scopul calificării dacă nu pri
meau acel gol care le-a tăiat foarte 
mult din elan. In ciuda mizei partidei, 
consider că jocul a fost sportiv. An» 
reținut excelenta comportare a porta
rului ' Tent și a românilor Dinu, G. 
Sandu, Hajnal și Crișan".

• UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA —• 
A.S.A. TG. MUREȘ 3—0 (2—0). Par
tida s-a desfășurat marți, antrenorii 
ambelor echipe utilizînd formațiile pro
babile care vor evolua duminică in 
campionat, la București și, respectiv. 
Bacău. Golurile au fost realizate de 
Coca (min. 16, min. 35) și Gligore 
(min. 65 — autogol). In min. 10, 
Fazeccș o fost eliminat din teren pen
tru atitudine ireverențioasă fată de 
arbitru. (I. LESPUC-coresp.).

In preliminariile Turneului l. E. F. A.

CEHOSLOVACIA - ROMÂNIA 3-1 (2-1)
NEKATOVICE, 14 (prin tele

fon).
In partida retur dintre echi

pele Cehoslovaciei și României, 
din cadrul preliminariilor tur
neului U.E.F.A., disputată pe 
stadionul din localitate, s-a ju
cat deschis, fazele au „curs" 
rapid spre cele două careuri, 
multe dintre ele încheindu-se 
cu șuturi la poartă. Cum era 
de așteptat, meciul a început 
în nota de dominare a forma
ției gazdă, dar scorul a fost 
deschis de echipa noastră (min. 
12), în urma unui frumos con
traatac, balonul circulînd pe 
traseul St. Popa — Chitaru — 
Lupău—Cămătaru, ultimul re- 
luînd în gol, pe lîngă Hazucha. 
După numai 3 minute, însă, 
Speriatu a fost surprins de un 
șut al Iui Scasny, expediat de 
la peste 25 m, și gazdele au e- 
galat. A urmat o perioadă de 
joc echilibrat. în finalul repri
zei, jucătorii cehoslovaci, mai 
incisivi, au luat conducerea prin 
Kotrba (min. 40), care a profi
tat de plasamentul greșit al a- 
părătorilor noștri.

în partea a doua a întîlnirii, 
cei care au dominat, aproape 
tot timpul, au fost juniorii noș
tri. care însă, deși au avut două 
mari posibilități de a înscrie 
(min. 50 : St. Popa, din poziție

excelentă, a șutat în portar; 
min. 68 : Lupău ■— pătruns în 
careu — a întîrziat să șuteze), 
nu au reușit să schimbe rezul
tatul. Și, în loc de 2—2, pe 
care echipa noastră l-ar fi me
ritat, iată că la o altă neatenție 
a apărării, gazdele au marcat 
prin Jarolim, chiar în momen
tul cînd arbitrul se pregătea să 
fluiere sfîrșitul meciului. Așa
dar, două goluri primite în min.' 
40 și 80. în ultimele clipe ale 
reprizelor, în momente de inex
plicabilă relaxare a jucătorilor 
din compartimentul defensiv. în 
urma acestui rezultat, juniorii 
cehoslovaci s-au calificat pen
tru Turneul final U.E.F.A.

A arbitrat : Gunther Mannig 
(R.D.G.).

CEHOSLOVACIA : Kazucha 
— Rapand, Striko, Fedorisin, 
Nemcicko — Scasny, Tabor, 
Kvajckaj — Kotrba. Barto 
(min. 51 Jarolim), Nemec (min. 
65 Nesvacil).

ROMÂNIA : Speriatu — Cî- 
rîc (min. 41 Trandafirescu), 
Toader, Șunda (min. 58 Vesa), 
I. Popa — Palea, Fărcaș, Șt. 
Popa — Lupău, Cămătaru, Chi
taru.

Laurențiu DUMITRESCU

La Izmir : Turcia — Austri» 
1—0(0—0).



PLENARA ;
COMITETULUI CENTRAL' 

AL PARTIDULUI | 
COMUNIST ROMÂN '

SPORTUL IN LUME

(Urmare din pag. 1)

buni muncitori, la perfecționa
rea structurii organizatorice și 
a vieții interne de partid, Ia 
creșterea responsabilității co
muniștilor și a spiritului revo
luționar în înfăptuirea hotărî- 
rilor adoptate, la realizarea în 
cele mai bune condiții a po
liticii partidului de selecționare, 
pregătire și promovare a ca
drelor.

Măsurile adoptate vor fi date 
publicității.

4. Plenara a luat, apoi, în 
dezbatere unele probleme ale 
vieții interne de partid.

Pentru grave abateri de la 
Statutul partidului, de la nor
mele eticii și echității socia
liste, plenara a hotărît exclu
derea lui Crișovan Gheorghe 
din rîndul membrilor supleanți 
ai Comitetului Central al par
tidului.

Plenara atrage atenția tuturor 
organelor și organizațiilor de 
partid să manifeste o exigență 
neșovăitoare față de profilul 
moral al cadrelor de partid, 
față de respectarea cu strictețe 
de către acestea a principiilor și 
obligațiilor înscrise în Statutul 
și Programul partidului. Tre
buie să se acorde o atenție de
osebită educării moral-politice a 
tuturor membrilor partidului, 
cunoașterii comportării lor în 
activitatea profesională, in via
ța de familie și în societate, 
luîndu-se măsuri de prevenire 
a oricăror abateri de la nor
mele de partid.

O atenție deosebită trebuie 
să se acorde comuniștilor care 
ocupă funcții de conducere în 
partid, astfel incit aceștia să 
constituie exemple bune prin 
întreaga lor viață și activitate, 
prin atitudinea lor față de 
muncă, față de aplicarea întoc
mai în practică a Programului 
partidului.

Organele și organizațiile de 
partid trebuie să intensifice ac
tivitatea politico-ideologică în 
rîndul comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii, in vederea 
afirmării concrete in viață a 
principiilor eticii și echității so
cialiste, în spiritul orientărilor 
cuprinse în documentele. celui 
de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

5. Plenara C.C. al P.C.R. a 
aprobat crearea Camerei legis
lative a consiliilor populare, 
care reflectă preocuparea con
stantă a partidului nostru 
pentru lărgirea democrației so
cialiste și îmbinarea armonioasă 
a activității centrale cu cea lo
cală. Camera legislativă, alcă
tuită din totalitatea deputaților 
membri ai Comitetelor execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului Bucu
rești, analizează problemele ma
jore ale dezvoltării economico- 
sociale a județelor, orașelor și 
comunelor, dezbate și votează, 
înainte de a fi supuse spre a- 
doptare Marii Adunări Națio
nale, proiectele de legi referi
toare la dezvoltarea unităților 
administrativ-teritoriale.

6. în continuare, Plenara C.C. 
al P.C.R. a aprobat măsurile 
cu privire Ia aniversarea, în 
1977, a 100 de ani de Ia procla
marea independenței de stat a 
României și evocarea a 70 de 
ani de la marea răscoală a ță
ranilor din 1907.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • La Honolulu 

(Hawaii), greutate — Feuerbach 
21,31 m. 400 mg — Bolding 50,5 ; 
înălțime — Kotinek 2.21 m • 
La Knoxville (Tennessee) : 200 m 
— Jones 20,5 ; 400 m — Taylor 
46,3 : 10 000 m — Brown 28:24,8 ; 
triplu — Haynes 16.78 m. • La 
Ratford, Kathy MacMillan (17 
ani) — 6,59 m la lungime (record 
al S.U.A.).

GIMNASTICA • La Moscova : 
U.R.S.S. — Bulgaria 384,10 —
378,05 la feminin și 570,40 —
563,25 la masculin. Primii la in
dividual compus : Raisa Biciu- 
kina 77,9 și Ghenadi Krîșin 115,1 
(ambii U.R.S.S.) • La Budapesta, 
turneu feminin : Ungaria 367,55 ; 
Polonia 366,45 ; Elveția 363 ; Spa

Proclamarea, la 9 mai 1877, a 
independenței de stat a Româ
niei a constituit o strălucită în
cununare a luptelor seculare 
purtate de masele largi din țara 
noastră pentru libertate și ne
atârnare, pentru apărarea și a- 
firmarea ființei naționale, pen
tru progres social, împotriva 
exploatării și asupririi, a do
minației străine. Dobindirca in
dependenței naționale a dat un 
puternic impuls dezvoltării 
economico-sociale a țării, exer
citând o profundă înrîurire asu
pra întregii evoluții istorice a 
României pe drumul progresu
lui, a permis afirmarea tot mai 
viguroasă a poporului nostru ca 
națiune liberă, de sine stătă
toare.

Răscoala din 1907, moment 
culminant al mișcărilor țără
nești duse de-a lungul veacuri
lor pentru libertate și dreptate 
socială, pentru progresul, uni
tatea națională și neatârnarea 
patriei, a dezvăluit marile ener
gii revoluționare ale țărănimii, 
înscriind o pagină glorioasă în 
istoria marilor bătălii sociale 
purtate de poporul român, în 
focul marii răscoale manifes- 
tindu-se puternic colaborarea și 
solidaritatea de luptă a munci
torimii cu țărănimea.

Plenara C.C. al P.C.R. își ex
primă convingerea că sărbăto
rirea în 1977 a acestor două 
memorabile evenimente din is
toria patriei noastre va prilejui 
in întreaga țară un puternic 
avint in activitatea generală de 
construcție a noii orînduiri, de 
întărire a independenței și în
florire economică și socială a 
patriei socialiste, va determina 
angajarea și mai puternică a 
clasei noastre muncitoare. a 
țărănimii și intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — • în îndepli
nirea cu succes a însuflețitoa- 
relor obiective care stau în fața 
poporului nostru in actuala eta
pă a construcției socialiste.

7. La propunerea tovarășului • 
Nicolae Ceaușescu, Plenara C.C. I 
al P.C.R. a hotărît să fie deco- I 
rate cu înalte ordine ale Repu
blicii județele care au realizat I 
planul cincinal de dezvoltare a | 
economiei naționale pe 1971—
1975 înainte de termen.

Plenara a adresat județelor | 
țării, în primul rind celor ce 
au realizat planul cincinal îna- | 
inte de termen, tuturor oameni- I 
lor muncii, calde felicitări i« n- ' 
tru succesele obținute în peri- . 
oada care a trecut și urarea ca I 
in perioada actualului cincinal I 
să obțină noi și importante suc
cese în aplicarea în viață a I 
Hotărîrilor Congresului al XI- | 
lea al partidului.

Lucrările Plenarei s-au des
fășurat într-o deplină unitate, I 
problemele înscrise la ordinea I 
de zi fiind aprobate in unani
mitate, exprimîndu-se voința • 
nestrămutată a membrilor Co- I 
miletului Central de a acționa • 
cu fermitate pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce decurg din hotărî- I 
rile adoptate de Plenară, pen- | 
tru traducerea în viață cu con
secvență a Programului parti- | 
dulăi de făurire a societății so- I 
cialiste multilateral dezvoltate * 1 
și înaintare a României spre ■ 
comunism.

Cunoscutul jucător român, 
Petre Purge, component al e- 
chipei campioane mondiale, și 
tânărul Alexandru Tudor se a- 
flă în R. F. Germania unde, în 
orașul Sandhausen, participă la 
întrecerile de popice din cadrul 
„Săptăminii sportive internațio
nale". Cei doi popicari români 
vor face parte, alături de spor
tivi din Austria, Iugoslavia și 
Ungaria, din selecționata euro
peană (formată din 8 jucători) 
care va întilni reprezentativa 
Sandhausen. Ei vor participa, 
apoi, la turneul individual și 
la jocul de perechi.

VARȘOVIA, 14 (Agerpres). 
— într-un interviu acordat co
respondentului agenției TASS 
președintele Ligii internaționa
le de hochei pe gheață Gun
ther Sabetzki, aflat la Katowi
ce, a declarat că în urma 
convorbirilor purtate cu dele
gații Canadei, este convins că 
selecționata Canadei va fi pre
zentă la campionatul mondial, 
ce va avea loc anul viitor la 
Viena, probabil între 20 apri
lie și 5 mai. O hotărîre defi
nitivă asupra datelor de dispu
tare se va lua la congresul 
L.I.H.G., care își va desfășura 
lucrările la Katowice, între 19 
și 25 aprilie. în ceea ce priveș
te propunerea de schimbare a 
calendarului competițional in
ternațional, G. Sabetzki a pre
cizat că ar fi în folosul hoche
iului .ca, pe viitor, campionatul 
mondial să se dispute o dată 
la doi ani, iar în intervalul 
dintre două campionate să se 
organizeze „Cupa mondială". 
Experimental, această competi
ție se va desfășura anul acesta 
în luna septembrie, dar va 
purta numele de „Cupa Ca
nada".

★
întrecerile din cadrul cam

pionatului mondial — grupa A — 
au intrat, incepînd din această 
săptămînă, în „zodia" dispute
lor decisive, clasamentul căpă
tând contur și furnizînd pri
mele supoziții în legătură cu 
viitoarea alcătuire a celor două 
grupe valorice. Iată ultimele 
rezultate : R.D. Germană — 
S.U.A. 2—1 (0—0, 0—0. 2—1) ; 
Cehoslovacia — Finlanda 7—1

6076 p. 2. Ungaria 5864 p. 3. Ita
lia 5780 p. 4. Franța 5758 p. 5. 
Anglia 5518 p.

RUGBY • La Ceske Budejovi- 
ce : Cehoslovacia — Bulgaria 
28—6 (12—6), în C.E. (gr. B).

ȘAH • In runda a 7-a. la Las 
Palmas, Florin Gheorghiu — 
Ramon Hernandez (Cuba) 1—0, 
în 29 mutări, tn runda a 8-a Flo
rin Gheorghiu a remizat cu Sigur- 
jonsson. In clasament : Gheller și 
Sigurjonsson 5,5 p. Larsen, Rogoff 
și Fl. Gheorghiu cîte 4,5 p.

TENIS • In Circuitul W.C.T. 
conduce Ashe 755 p, urmat de 
Ramirez 620 p, Dibbs 610 p, Drys
dale 585 p. Borg și Vilas — 505 p, 
Solomon 500 p. Gottfried 450 p. 
Ilie Năstase a acumulat 405 p.

nia 351,65. La individual compus: 
Matraszek (Polonia) 74,10.

HANDBAL • In cadrul compe
tiției „Cupa țărilor latine“, rezer
vată echipelor masculine de tine
ret, selecționata României a în
trecut cu scorul de 27—12 (11—4) 
formația Marocului. Alte rezulta
te : Spania — Belgia 25—8 (13—3), 
Franța — Mexic 27—8, Italia — 
Portugalia 13—13. Canada — Ma
roc 14—14.

PENTATLON • Proba de scri
mă, la Roma, a revenit lui Vi- 
lănyi (Ungaria) 1130 p. urmat de 
Gueguen (Franța) 1078 p. La tir 
a cîștigat italianul Perugini. După 
două probe ; Lednev (U.R.S.S.) 
2118 p, Vilânyi (Ungaria) 2064 p, 
Medda (Italia) 2056 p. Clasament 
general pe echipe : 1. U.R.S.S.
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VERONICA TRIPȘA 
CÎȘTIGĂTOARE 
LA BELGRAD

în completarea bunei com
portări de ansamblu a trăgăto
rilor noștri în Concursul inter
național de la Belgrad, în pro
ba de 3x20 f sportivele noas
tre au avut o comportare re
marcabilă. Veronica Tripșa s-a 
situat pe primul loc cu 569 p. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat, în ordine, Mirjana Jarovic 
(Iugoslavia) 568 p, Margitta 
Kruger (R. D. Germană) 566 p, 
și Georgeta Chiosac (România) 
564 p.

DOI POPICARI ROMÂNI 
ÎNTR-0 SELECȚIONATĂ 

EUROPEANĂ

Campionatul mondial de hochei

CANADA LA VIITOAREA EDIȚIE
— După opinia președintelui L. I. H. C.

DEBUT BUN AL JUNIORILOR NOȘTRI LA C.E. DE RUGBY:

ROMÂNIA - MAROC 11-3
A opta ediție a campiona

tului european de rugby pen
tru juniori, organizat sub egi
da F.I.R.A., a început ieri în 
Franța. Echipa României a în
tâlnit, în primul său meci, dis
putat la Saint Jaurey, forma
ția Marocului. La capătul unui 
meci destul de echilibrat, în 
care au avut, totuși, mai mult 
inițiativa, tinerii noștri rug- 
byști au terminat învingători 
cu scorul de 11—3. Foarte im
portant, din punctul nostru de 
vedere, a fost și jocul dintre 
reprezentativele Spaniei și O- 
landei, deoarece cîștigătoarea 
urmează să fie cea de-a doua 
adversară a „XV“-lui Româ
niei. Ea va fi echipa Spaniei, 
care a întrecut, la Carmaux, 
Olanda cu 18—13. Așadar, vi
neri, în cadrul semifinalelor

BOGATĂ AGENDĂ DE TENIS
• începînd de marți 20 apri

lie, Capitala găzduiește un e- 
veniment sportiv de deosebită 
importanță : campionatele in
ternaționale de tenis ale 
României. Au început să so
sească primele confirmări ale 
participărilor de peste hotare. 
Din rândul acestora se remarcă 
prezența campionului R. D. 
Germane, Thomas Emmrioh, 
cea a campionului finlandez

(1—1, 4—0. 2—0) ; U.R.S.S.
Suedia 6—1 (2—0, 2—0, 2—1) ; 
S.U.A—Polonia 4—2 (2—0, 1—1, 
1—1).

CLASAMENTUL

1. CEHOSLOVACIA 4 4 0 0 33— 2 8
2. U.R.S.S. 4 3 0 1 22— 8 6
3. S.U.A. 4 2 11 10— 7 5
4. Polonia 5 2 0 3 17—29 4
5. Finlanda 4 112 10—21 3
6. Suedia 4 1 0 3 fi —12 2
7. R.F. Germania 3 1 0 2 8—12 2
8. R.D. Germană 4 1 0 3 4—21 2

• ULTIMELE ȘTIRI • ULTIMELE REZULTATE-
IERI, IN CUPA BALCANICĂ

AKADEMIK SOFIA - SPORTUL STUDENȚESC 4-2 (1-0)
SOFIA, 14 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Miercuri 
s-a disputat — în cadrul Cupei bal
canice — meciul dintre echipele 
Akademik Sofia și Sportul stu
dențesc București. Jocul a luat 
sfirșit cu victoria meritată a gaz
delor care au învins cu 4—2 (1—0). 
Au marcat : Nikolov (min. 6), 
Goranov (min. 50). Simov (min. 
56 din lovitură liberă de la 26 m). 
lankov (min. 75), respectiv Octa
vian lonescu (min. 52 si 90). Fot
baliștii români au prestat, în an
samblu, un joc bun, dar linia de 
fund (ca si portarul Versanski) a 
dat semne de nesiguranță.

AKADEMIK : Tihanov (min. 8» 

FINALISTELE CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL
Aseară s-au desfășurat meciurile-retur din cadrul semifinalelor în 

cupele europene ia fotbal. Echipele subliniate s-au calificat pentru 
finale. Iată rezultatele (scorurile dintre paranteze indică rezultatele 
din prima manșă) :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Bayern Miinchen — Real Madrid (1—1) 2—0
P.S.V. Eindhoven — St. Etienne (0—1) 0—0

Finala se va desfășura la 12 mai, la Glasgow.
CUPA CUPELOR

West Ham United — Eintracht Frankfurt (1—2) 3—1
S. C. Anderlecht — Sachsenring Zwickau (3—0) 2—0

Finala se va desfășura la 5 mai, la Bruxelles.
CUPA U.E.F.A.

F. C. Bruges — Hamburger S. V. (1—1) 1—0
F. C. Liverpool — F. C. Barcelona (1—0) 1—1

Intîlnirile finale se vor desfășura, tur-retur, la 28 aprilie și
19 mai.

Alte amănunte în ziarul de mîine.
• în preliminariile olimpice : Cehoslovacia — Austria 5—0 (3—0),

Bulgaria — Turcia 3—0.

Campionatului european, la 
Albi : România — Spania. Cea
laltă semifinală va opune se
lecționata Franței (29—3 cu 
R.F.G.) învingătoarei din par
tida Italia — Belgia, al cărui 
rezultat nu ne-a sosit pină la 
închiderea ediției.

★

Duminică, la Bergerac (Fran
ța), Selecționata armatei fran
ceze și Steaua București se vor 
afla pentru a 11-a oară față 
în față, în cadrul tradiționa
lei lor întâlniri. Rugbyștil noș
tri fac astăzi deplasarea, pe 
calea aerului, în Franța, din 
rîndul lor nelipsind Durbac 
(căpitanul echipei), Munteanu, 
Murariu, Postolachi, Cioarec, 
Suciu, Corneliu, Fuicu, Braga 
și Dumitru Alexandru.

Leo Paliin, precum și a unor 
tenismani cunoscuți ca dr. P. 
Pokorny (Austria), I. Rode și 
J. Iasinski (Polonia) ,L. Ghenov, 
B. Fampulov și M. Pompulov 
(Bulgaria), T. Smid și P. Bedan 
(Cehoslovacia).
• La tradiționalul turneu 

internațional pentru tineret de 
la Soci (U.R.S.S.), țara noastră 
va fi reprezentată de surorile 
Lucia și Maria Romanov, M. 
Mirza și L. Țiței, însoțiți de 
antrenorul T. Bădin.
• în această săptămînă, Ilie 

Năstase urmează să susțină ul
timele sale două meciuri din 
prima grupă a „Trofeului 
Avis", în Hawaii, cu australie
nii J. Alexander (15.IV) și R. 
Laver (18.IV).

SATUL OLIMPIC 
SE DESCHIDE 
LA 22 IUNIE

Se anunță din Montreal că 
Satul olimpic se va deschide la 
22 iunie, urmînd ca prima de
legație sportivă străină să so
sească aici la 1 iulie. Aci vor 
putea fi găzduiți peste 11 000 de 
sportivi și sportive.

Roev) — Cealev, Anghelov, Pîrva- 
nov, Ivanov — lankov, Vasilev — 
Lozanov, Nikolov, Goranov, Simov.

SPORTUL STUDENȚESC : Ver- 
sanschi — Tănăsescu, Grigore. 
Ciugarin, Manea — Rădulescu, Cas- 
sai, Oct. lonescu — Petreanu (min. 
46 Roșu), M. Sandu, Marica (min. 
65 Cazan).

TOMA HRISTOV
• Următorul meci al echipei 

Sportul studențesc va avea loc 
la 9 mai, în deplasare, cu Adana 
Spor. Data partidei-retur Spor
tul studențesc — Akademik Sofia 
nu a fost încă fixată.


