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ale săp-După zilele ploioase 
tăminii trecute, duminică dimi
neața soarele și-a făcut din nou 
apariția spre satisfacția și 
bucuria organizatorilor Întrece
rilor sportive de masă de la 
„Complexul sportiv universitar 
— baza Tei" din Capitală. Con
siliul U.A.S.C., în colaborare cu 
catedra de specialitate și Clu
bul sportiv Universitatea, au or
ganizat pentru studenții și stu
dentele celor 11 facultăți ale a- 
cestei unități de învațămînt su
perior, numeroase întreceri 
sportive, pe toate terenurile 
bazei, la gimnastică, volei, bas
chet, handbal, atletism, judo, 
canotaj ș.a.

Peste 2 000 de participant! 
s-au aliniat pe pista stadionu
lui pentru festivitatea de des
chidere, după care covorul 
verde a fost ocupat de un mare 
ansamblu de gimnastică artis
tică — pregătit de asistenta E- 
liza Nedef, care a prezentat un 
frumos program cu cercuri și 
mingi.

în continuare, s-au disputat 
întrecerile de atletism cu aler
gări pe 100 și 500 de metri (fete), 
100 și 1 000 de metri (băieți) și 
aruncarea greutății (fete și bă
ieți).

Pe terenurile de jocuri spor
tive au avut loc aprige meciuri 
de volei, handbal, baschet și 
fotbal. Reprezentativele facultă
ților de matematică, drept, geo
logi e-geograf ie, fizică și filolo
gie au înregistrat cele mai bune 
rezultate, spre satisfacția sute
lor de colegi care au urmărit 
pasionantele întreceri.
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DEBUT BUN AL BOXERILOR ROMANI

Pe lac. sub supravegherea 
profesorilor Anton Bălan (Uni
versitate) și Ion Bulugioiu 
(Politehnică) au avut loc cam
pionatele universitare de cano
taj pe centru București, la care 
au fost prezenți 600 de fete și 
băieți !

în încheiere, iată citeva apre
cieri făcute de conf. univ. Vic
tor Ionescu, șeful catedrei de e- 
ducație fizică și sport de la U- 
niversitatea București : „A de
venit o tradifie ca toamna și 
primăvara să organizăm o du
minică a sportului. Acțiunea 
inițiată în acest an in intîmpi- 
narea zilelor de 1 și 8 mai s-a 
dovedit rodnică și s-a bucurat 
de sprijinul prof. dr. George 
Ciucu, rectorul Universității și 
prof. dr. docent Grigore Posea,

I. PAUL

IN TURNEUL
• PERFORMERII ZILEI : FAREDIN 

COCOȘ VA FURNIZA MECIURI 
---------------------------------- (CUBA) Șl

(Continuare in pag. 2-3)

99CENTURA DE AUR“
IBRAHIM, REMUS COZMA SI PETRE ANTON • CATEGORIA 
DE VALOARE • AZI, IN PROGRAM : POMETCU — GRINAN 

C. CUȚOV - NAVAS (VENEZUELA). -------------------------------------

REZULTATE TEHNICE

GALA I. Muscă : Dinu b.p. (3—2) Padron (Venezuela), 
Burdihoi b.p. (4—1) Kim Yung Choi (R.P.D Coreeană), 
Robu b.p. (4—1) Bogdanov (U.R.S.S.), Najib .(Tunis) b.ab.l 
Kwawu (Ghana), Ibrahim b.p (5—0) Duvalon (Cuba) ; 
ușoară : Anton b.k.o.l Jelassy (Tunis), Aldama (Cuba) 
b.ab.3 Hoduț ; mijlocie mică : S. Tîrîlă b.p. (4—1) Butenko 
(U.R.S.S.), Olzvoi (Mongolia) b k.o.2 Dabjois (Franța), Di- 
dea b.p. (5—0) Ciochină.

GALA IL Semimuscă : Cozma b.p. (5—0) Ramos (Cuba), 
Guevara (Venezuela) b.k.o. 2 Camei (Tunis), Niță b. dese, 3 
Nejm (Maroc), Turei b.p. (5—0) Kheer (Egipt) ; cocoș : 
Rengifo (Venezuela) b.p. (3—2) Ducejab (Mongolia), Horta 
(Cuba) b.p. (3—2) Lungu, Domingo (Franța) b.p. (5—0) 
Hertci (Turcia), Tkacenko (U.R.S.S.) b.ab. 2 Boudra (Ma
roc) , Tone b.ab. 1 Vlkovici (Cehoslovacia) ; semiușoară : 
Ilie b.ab 2 Jigmani (Maroc), Zaki (Egipt) b.p. (5—0) Vali- 
ente (Cuba), VLad b.p. (5—0) Yak Young Gwon (R.P.D. Co
reeană) ; grea : Simon b.ab. 1 Mahmoud (Egipt).

Marginalii la etapa a XXIII-a a Diviziei A, la fotbal

NIVEL TEHNICO-TACTIC SCĂZUT
ÎN MAJORITATEA MECIURILOR

Ibrahim. Faredin 
(stingă) autorul u- 
nei excelente vic
torii in fața cuba
nezului Ramon Du
valon.
Foto : I. MIHĂICĂ

Deloc previzibile — s-o spu
nem din capul locului — cele 
mai multe dintre rezultatele e- 
tapel (a XXIII-a) care, după o 
destul de lungă și... zadarnică 
perioadă de întrerupere, a 
marcat reluarea întrecerii în 
Divizia A. Erau, într-adevăr, 
greu de „ghicit". chiar și pen
tru un pronosportist încercat, 
șase remize din nouă partide 
(îndeosebi aceea consemnată 

Portarul Cristian reține cu siguranță mingea, la care mai sărise 
și Atodiresei. Fază din meciul F.C.M. Reșița — F. C. Argeș.

Foto ; Petru FUCHS

pe Stadionul Dinamo), precum 
și victoria realizată în depla
sare de F. C. Olimpia, forma
ție ca.e, în ultima vreme, a- 
bia de s-a descurcat pe pro
priul teren. Implicațiile de 
„prim plan" ale rundei-surpri- 
ză ar fi următoarele: în frun
tea clasamentului, Steaua s-a 
distanțat și mai mult de Di
namo (are acum 6 puncte a- 
vans plus golaverajul superi
or). în timp ce, în „zona lan-

ECHIPA DE LUPTE OREED-RONANE
A PLECAE LI LENINGRAD

Echipa reprezentativă de lupte 
greco-romane a țârii noastre a 
p.ecat luni spre Leningrad pen
tru a participa la campionatele 
continentale ce se dispută în zi
lele de 21, 22 și 23 aprilie. Au 
făcut deplasarea următorii spor
tivi, în ordinea categoriilor: Con
stantin Alexandru, Nicu Gingă, 
Mihai Boțiiă, Ion Păun, Ștefan 

ternei", C.F.R. Cluj-Napoca, 
care țintea apropierea la un 
pas de F. C. Olimpia, a ratat, 
se pare, proverbiala-i cursă de 
urmărire. (In rest, cele șase 
egaluri de care vorbeam au 
avut, între altele, darul să 
mențină compact grosul plu
tonului într-o zonă a mediocri
tății, de unde nu se întreve
de nici o speranță de prindere 
a „tricoului galben"...)

într-un campionat cum este 
al nostru — cu atît de rare 
succese ale oaspeților — re
marcabila recoltă (8 puncte cu
lese din 18 posibile) realizată 
de formațiile vizitatoare se ce
re, realmente, subliniată. Ne-ar 
fi bucurat, însă, în acert mo
ment de impas al foi — <
nostru în planul valoric, ca 
prețioasele puncte obținute de 
ele să fi fost rod al unor pres
tații superioare la toți factorii

Rusu, Gheorghe Cîoboiaru, Ion 
Enache, Petre Dicu, Nicolae Mar- 
tinescu și Roman Codreanu. 
Luptătorii români sînt însoțiți 
de antrenorii Dumitru Cuc și 
Nicolae Pavel. Delegația este 
condusă de președintele F. R. 
Lupte, col. Alexandru Crăciu- 
nescu. 

jocului: fizic, tehnic, tactic 
și psihic — elementele care, 
prin armonioasă îmbinare, con
feră calitate întrecerii fotba
listice. Spunem toate acestea, 
întrucît destule dintre punctele 
trecute, duminică, la activul e- 
chipelor oaspete apar ca fruc 
te ale hazardului, cum reiese 
și din unele date cuprinse în 
casetele tehnice, anexe (ade
sea elocvente) ale cronicilor, 
care ce ne arată ? Că, la Re
șița, poarta lui F. C. Argeș a 
fost mai tot timpul o cetate 
asediată, suportînd 26 de șu
turi și nu mai puțin de 20 de 
cornere; că, în linii mari, la 
Iași, Timișoara, București, Ba
cău și Arad, Sportul studen
țesc, „U“ Craiova, F. C. Con
stanța, A.S.A. Tg Mureș și 
F. C. Olimpia, s-au și

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)

De azi,
Ia Progresul

Încep campionatele internaționale
7

DE TENIS ALE ROMÂNIEI
Aleile proaspăt înverzite ale 

parcului sportiv Progresul își 
așteaptă. începind din această 
după amiază, vizitatorii obiș- 
nuiți din zilele marilor eveni
mente ale tenisului. De astăzi 
și pînă duminică, vom fi spec
tatori la campionatele interna
ționale ale României, întrecere 
care se recomandă ca deosebit 
de interesantă. Rachete din 11 
țări figurează pe tabelul de par
ticipare. a cărui configurație va 
lua formă definitivă în primele 
ore ale dimineții, cînd va fi sta
bilită și ordinea favoriților.

De pe acum. însă, citeva nu
me de participanți se impun a- 
tenției, puțind intra în calcu
lul unui pronostic pentru finale, 
în turneul masculin, se poate 
vorbi în primul rînd de Tho
mas Emmrich, cîștigător a nu
meroase turnee „indoor". învin
sul său din recenta finală de 
la Sofia, tînărul campion fin
landez Leo Palin, va încerca 
desigur să-și ia acum revanșa. 
După cum demn de menționat 
este și cehoslovacul Tomas Smid, 
fost acum un an finalist în 
prestigioasa competiție „Orange 
Bowl" din Florida și partici
pant la ultimul Circuit ameri
can pe teren acoperit. De recu
noscută forță sînt Robert Machan 
și Janos Benyk, componenți ai

De luni „toate drumurile boxului" duc din nou — pînâ în ziua 
finalelor, duminică — la Palatul sporturilor din Capitală, 
unde se desfășoară cea de a 5-a ediție a turneului interna

țional „Centura de aur", competiție considerată a fi cea mai im
portantă întîlnire preolimpică a pugiliștilor candidați la gloria ce
lor 5 cercuri. Cu prilejul festivității de deschidere, luni seara, au 
fost prezentați miilor de spectatori cei 119 boxeri din 15 țări, de 
pe 4 continente, veniți să-și dispute trofeul rîvnit, pus în joc anual
de Federația română de box.

încă din prima gală s-a 
vădit calitatea competiției, 
meciurile deși în faza pre
liminară — stîrnind interesul 
deosebit al unui public entuziast 
și fidel în dragostea pentru pu
gilism. Optimismul nostru nu 
este generat doar de faptul că 
— cu o singură excepție — bo
xerii români au cîștigat toate în- 
tîlnirile cu adversari străini, ci 
mai ales de prestațiile bune ale 
combatanților. în primul rînd, 
să subliniem prestigioasa victo
rie internațională a constănțea- 
nului Ibrahim Faredin, care — 
deși marcat la arcadă încă din 

echipei Ungariei, campioană eu
ropeană pe anul în curs. Apoi, 
(Ir. P. Pokorny (Austria), L. 
Ghenov (Bulgaria) sau S. Talat 
(Sudan) vor completa probabil 
lista capilor de serie.

Fată de toți aceștia, se aș
teaptă o replică susținută a te- 
nismanilor români, în special a 
celor selecționați în echipa na
țională pentru „Cupa Davis". 
Dintre aceștia, în special b. Hă- 
rădău și V. Sotiriu au un bun 
prilej de a-și verifica potenția
lul de joc.

VOLEI (JUNIORI) ALE 
TURNEELE DIN R. D.

ECHIPELE DE 
AU CÎȘTIGAT

Turneul internațional de vo
lei pentru echipe de juniori, 
disputat la Kothen (în apro
piere de Halle), s-a încheiat 
cu victoria selecționatei Româ
niei, care a terminat neînvinsă 
competiția, totalizînd 6 p. Ti
nerii voleibaliști români au în
vins cu același scor (3—1) pri
ma reprezentativă a R. D. Ger
mane și echipa Bulgariei și cu 
3—0 selecționata secundă a 

prima repriză — l-a depășit clar 
pe campionul Jocurilor Paname
ricane, reputatul boxer cubanez. 
Ramon Duvalon. Această per
formantă redeschide lupta pen
tru locul de titular in echipa 
olimpică la categoria muscă. în 
aceleași limite de greutate, evo
luții remarcabile au mai avut- 
Niță Robu și Dumitru Burdihoi, 
spre deosebire de Teodor Dinu, 
gratificat cu o decizie pe care

Victor BĂNCIULESCU 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

La fete, olandeza Elly Apel 
(una din protagonistele Circui
tului „Virginia Slims"), poloneza 
Barbara Kral și bulgara Maria 
Radkova (campioane ale țărilor 
lor) par să fie cele mai peri
culoase adversare ale românce
lor, în frunte cu Virginia Ru- 
zici și Mariana Simionescu, 
proaspăt revenite de dincolo de 
Ocean.

Azi (ora 12). la Progresul, se 
dă startul întrecerilor.

Radu VOIA

ROMÂNIEI
GERMANĂ

R. D. Germane. Pe locurile ur
mătoare: R. D. Germană I 
5 p, Bulgaria 4 p și R. D. Ger
mană II 3 p.

Turneul feminin de junioa
re, desfășurat la Dippoldiswal
de (în apropiere de Dresda) 
a fost cîștigat de echipa Româ
niei, urmată în clasament de 
formațiile R. D. Germane (I), 
Bulgariei și R. D. Germane 
(H).



I ACTIVUL OBȘTESC-UN SPRIJIN
PREȚIOS Șl INDISPENSABIL

„Internaționalele" de sărituri în apă

IERI, VICTORII

I
I
ii

eea ce conferă mișcării noastre spor
tive — componentă a operei de edu
cație comunistă — un caracter pro
fund democratic este nu numai larga 

accesibilitate a maselor la practicarea exer- 
cițiilor fizice și sportului, ci și faptul că 
masele înseși participă la conducerea trebu
rilor mișcării sportive, la rezolvarea tuturor 
sarcinilor ei. Sprijinirea pe activul obștesc 
este înscrisă la loc de frunte în documen
tele de partid care stabilesc cadrul organi
zatoric al activității de educație fizică și 
sport — domeniu de interes național. A- 
ceastă orientare decurge din esența orîn- 
duirii noastre socialiste și răspunde unei 
imperioase necesități. Fiindcă activitatea de 
masă și de performanță, care cunoaște o 
continuă dezvoltare, nu este de conceput 
fără participarea activului obștesc. De la 
Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport și pînă la ultima asociație sportivă, în 
componența tuturor organismelor de condu
cere și execuție se află un impresionant nu
măr de oameni de diferite vîrste și profesii, 
entuziaști și competenți iubitori ai sportu
lui, care își dedică o mare parte din timpul 
liber pentru organizarea și desfășurarea 
competițiilor de masă, pentru inițierea co
piilor și tinerilor în practicarea sporturilor 
preferate, pentru asigurarea desfășurării nor
male a numeroaselor competiții oficiale sau 
amicale.

Marea majoritate a activiștilor obștești 
își aduc o contribuție prețioasă și indispen
sabilă, se consideră angajați plenar și res
ponsabil în îndeplinirea sarcinilor trasate de

partid pentru dezvoltarea continuă a activi
tății de educație fizică și sport, deși nu sînt 
retribuiți pentru acest efort suplimentar și, 
asemenea tuturor cetățenilor, au propriile 
lor preocupări legate de pregătirea profesio
nală și politică, de familie etc.

De aici și necesitatea ca activul obștesc să 
se bucure de toată considerația activului an
gajat, să fie consultat sistematic în toate 
problemele mari și mici, să fie ascultat cu 
atenție și respect. Nu cum se mai întîmplă 
la unele asociații și cluburi, pe la unele 
consilii locale și pe la unele federații, care 
își aduc aminte de activiștii obștești numai 
la alegeri, iau hotărîri fără consultarea a- 
cestora, îi pun în fața faptului împlinit.

Instruirea sistematică a activiștilor ob
ștești, informarea lor privind planurile de 
muncă operative și de perspectivă repre
zintă o obligație de prim ordin a organelor 
și organizațiilor sportive, a federațiilor. 
Dezbaterile din plenarele organizate în în- 
tîmpinarea Congresului educației politice și 
culturii socialiste au evidențiat necesitatea 
de a fi puternic activizate organismele ob
ștești care se ocupă de munca educativă și 
de disciplină, pentru a fi grabnic lichidate 
lipsurile și neajunsurile care mai există în 
comportarea Ia antrenamente și în compe
tiții a unor sportivi și antrenori, pentru asi
gurarea cadrului absolut sportiv necesar 
desfășurării întrecerilor de masă și, înde
osebi, a celor oficiale. Asemenea probleme 
vor trebui să stea permanent pe agenda 
priorităților organelor colective de conducere 
a activității sportive, la toate nivelurile. I

în modernul bazin „23 Au
gust" din Capitală a fost inau
gurată ieri dimineață ediția a 
8-a a Campionatelor 
nale de sărituri prin 
la trambulina de 3 
seniori, la care au 
sportivi din Bulgaria, 
R. D. Germană, R.S.S. Kazahă, 
Polonia, Ungaria și România. 
După o dispută interesantă, în 
cursul căreia concurenții au 
executat cu măiestrie multe 
salturi dificile, victoria a re
venit lui Thomas Kothe, re
prezentant al R. D. Germane, 
țară în care săriturile de la 
trambulină au o valoare deose
bită. De altfel, Kothe este me
daliat cu argint la ediția 1975 
a C.E. de juniori și component 
al lotului olimpic al R. D. Ger
mane. Pentru locul secund, 
V. Nedelcu și I. Gonea au pur
tat o luptă foarte echilibrată, 
decisă în favoarea primului.

Clasament: 1. T. Kothe
(R.D.G.) 471,10 p, 2. V. Nedelcu 
(România) 438,10 p, 3. I. Ganea 
(România) 433,10 p, 4. A. Sara- 
kinski (Bulgaria) 432,35 p, 5. 
A. Goosen (Franța) 426,35 p. 6. 
V. Tașcenko (R.S.S. Kazahă) 
403,65 p, 7. G. Grignon (Fran
ța) 400,30 p. 8. G. Fabich (Ro
mania) 392,20 p, 9. L. Balogh 
(Ungaria) 371,15 p, 10. R. Lo- 
bozewicz (Polonia) 366,70 p.

După-amiază. la salturile de la 
platformă ale fetelor, am oonsem-

internațio- 
întrecerile 
m pentru 
participat 

Franța,

ALE OASPEȚILOR
nat un atractiv duel între Karin 
Gunther din R.D Germană și Ele
na Cîrstlcă. Nu a lipsit mult să 
asistăm la o surpriză (printr-o 
eventuală victorie a reprezentan
tei țării noastre), dar și așa re
zultatul el este meritoriu, deoa
rece s-a clasat pe locul secund.

Clasament : 1. Karin Gunther
(R.D.G.) 313,00 p, 2. Elena Cîrstică 
(România) 308,80, 3. lldico Kele- 
men (Ungaria) 300,70, 4 Anca Fă- 
gețeanu (România) 290,30, 5. Heidi 
Ramlow (R.D.G.) 290,15, 6. Elena
Teresoeneo (RSS Kazahă) 286,05, 
7. Mihaela Atanasiu (România) 
272,65, 8. Eva Lazar (Ungaria) 
270,20, 9. Georgiana Săcăleanu
(România) 265,10, 10. Tatiana Tim- 
balist (RSS Kazahă) 264,45.

Azi, senioarele sar de la trambu
lină (ora 10) și seniorii de l«a 
platformă (ora 16.30).

D. STÂNCULESCU

SELECȚIONATELE DUMINICA SPORTIVA “A CELOR 2000 DE SIUDEMI Șl STUDENTE
OE HANDBAL ALE U.G.S.R (Urmare din pag. 1)

SI M.E.I. SI-AU
3 *

ÎMPĂRȚIT VICTORIILE
secretarul organizației de par
tid, care sînt permanent alături 
de noi în toate asemenea o- 
cazii".

în cinstea Congresului 
U.G.S.R., duminică după amia
ză s-au desfășurat în sala Flo- 
reasca două interesante partide 
de handbal, care au opus se
lecționatele masculine și femi
nine ale U.G.S.R. și Ministe
rului Educației și învățămân
tului.

întîlnirea dintre echipele fe- 
ininine a fost extrem de dis
putată. Selecționata U.G.S.R. 
(antrenor C. Dantze), a avut 
inițiativa Ia începutul meciu
lui dar Selecționata M.E.I. (an
trenor V. ~ 
inițiativa 
pe tabela 
da a luat 
la scorul 
multe goluri au fost marcate 
de Doina Radu (excelentă) 8 și 
Elena Răducanu 
lecționata M.E.I., 
da Scarlat 4 și 
teanu 4.

La băieți, 
U.G.S.R. (antrenor Lascăr Pa
nă) a dominat copios, parti
da încheindu-se cu un scor 
care nu necesită comentarii : 
31—15 (12—7). Realizatori : A- 
vramescu 9 pentru U.G.S.R., 
respectiv, Feher 5 (al. h.).

Gogâltan), a preluat 
și, apoi conducerea 

de marcaj. Parti- 
sfîrșit cu victoria sa 
de 12—10. Cele mai

2 pentru se- 
respectiv Ra- 
Emilia Mun-

selecționata

* Sportivii din localitățile 
județului Sibiu sînt angrenați în 
ample întreceri organizate în 
cinstea aniversării partidului și 
a zilei de 1 Mai. La Sibiu, Me
diaș și Agnita se află în curs 
de desfășurare o competiție de 
handbal dotată eu cupe oma
giale, cu participarea elevilor 
din licee și școli generale. în a- 
sociațiile sportive din întreprin
deri au început, de asemenea, 
întrecerile în cadrul unui cam
pionat de șah, cu finale pe lo
calități, care vor avea loc la 
sfîrșitul acestei luni. Iubitorii 
tenisului de masă din munici
piul Sibiu sînt angrenați și ei 
într-o 
„Cupa

Din 
petiții 
tuit de C.J.E.F.S.. 
cu Comitetul județean U.T.C., 
Inspectoratul școlar, Consiliul 
sindicatelor și Consiliul organi
zației pionierilor mai notăm : 
un atractiv concurs de tir cu ar
cul, sport ce ciștigă tot mai 
multi adepti. „Cupa 1 Mai" și 
concursul „Micul biciclist" la ci
clism pentru elevii din școlile 
generale, precum și o amplă ac-

competiție dotată cu 
1 Mai".
bogatul program de com- 
și acțâuni_ omagiale, alcă- 

.. în colaborare

Prima etapă a „Cupei F. R. M.“

MOTOCROSIȘTII IN LUPTA CU MLAȘTINILE!»-

Participanții la prima etapă 
a „Cupei F.R.M." la motocros, 
desfășurată duminică la Tg. 
Jiu, și-au disputat întîietatea 
pe un traseu desfundat din 
cauza ploilor abundente, toți 
sportivii care au terminat 
cursa meritînd a- fi felicitați, 
în aceste condiții foarte grele, 
în care motocrosișții au avut 
de luptat cu bălțile, noroiul și 
pantele alunecoase, victoria ob- 
ținută la seniori de Mihai 
Banu crește în valoare. învin
gătorul a avut în Paul Filî- 
pescu (în vervă deosebită) și 
în Aurel Ionescu (nevoit să 
oprească pentru a elimina cî
teva defecțiuni mecanice) ad
versari redutabili.

Probele rezervate tineretului 
au fost dominate de elevii an
trenorului Paul Miilner, fiul 
său Ernest și Alex. Ilieș fiind 
învingători merituoși. Și încă 
o prezență notabilă : juniorul 
Romeo Diaconu de la Flacă- 
ra-Automecanica Moreni, sec
ție unde s-a produs o puter
nică infuzie de tineret.

motoreta „Mobra“ —■ 1. A. Ilieș 
(Torpedo Zărnești) 15 p, 2. P. 
Titilencu (Torpedo Zărnești) 
12 p, 3. Gh. Șchiopu (St. r. Bv.) 
10 p

Tr. IOANIȚESCU

REZULTATE : seniori — 1. 
M. Banu (Poiana Cîmpina) 15 p, 
2. P. Filipescu (I.T.A. Tg. 
Jiu) 12 p, 3. A. Ionescu (Ener
gia Cîmpina) 10 p ; juniori — 
1. E. Miilner (Torpedo Zăr
nești) 15 p, 2. R. Diaconu (Fl.- 
Automec. Moreni) 12 p, 3. E. 
Laub (Torpedo Zărnești) 10 p ;

414 (î 
Dumit 
M. G 
I. Tis

Campio

STEAU
A patra î 

namo și Ste 
tie a campi 
s-a desfășur 
noarul artifi 
fața unei asi 
te 6 000 d

Aflată într 
și într-o ma 
Steaua s-a i 
dominînd 
timpului. C 
profitînd d 
șeii în apă 
lor, deținăt 
tigat cu sc 
5—0. 2—0) p 
de Cazacu ( 
ghiu și Hăl 
mo a marc

SELECȚIONATELE NOASTRE
Învinse In IUGDS

La baza Tei, pledoarie pentru

țiune ce va fi organizată la 
Bîlea-Iac, cu prilejul închiderii 
sezonului sporturilor de iarnă, 
eu care ocazie se vor desfășura 
atractive întreceri de schi. O a- 
tenție deosebită se acordă dis
ciplinelor sportive tradiționale.

• în aceste zile, pe bazele 
Școlii sportive din Timișoara, u- 
nitate din care s-au ridicat 
multe elemente de valoare, se 
desfășoară numeroase competi
ții dedicate aniversării partidu
lui și zilei de 1 Mai. într-o dis
cuție cu prof. Alexandru Cerghi, 
directorul scolii, am aflat că ac
tivitățile sportive sînt îmbinate 
cu acțiuni de educare patriotică 
a tineretului. De pildă, în multe 
secții au fost organizate întîl- 
niri cu personalități ale vieții 
politice, culturale, științifice și 
sportive din localitate la care ,e- 
levi.i școlii au participat cu deo
sebit interes. (P. ARCAN, co- 
resp. județean).

HODOR DRĂOAN (VOINȚA)
CUPA OLIMPIA" LAJ j

Duminică la amiază s-a în
cheiat competiția ciclistă dotată 
cu „Cupa Olimpia". Trofeul a re
venit, pe merit, Iui T, Drăgan 
(Voința).

Mentionînd buna organizare a 
întrecerii, precum șl ambiția și 
comportarea meritorie a cîtorva 
dintre sportivi (T. Drăgan. E. 
Imbuzan, S. 
etc.) dăm. 
amănunte 
etapelor a

Etapa a___ _________
bâtă, pe șos. București ___
xandria (140 km). Singura ac
țiune care merită a fi sublini
ată a fost întreprinsă abia către 
sfîrșitul cursei. Cu 3 km îna
inte de sosire s-au desprins din- 
tr-un pluton de 27 de cicliști, 
E. Imbuzan (Voința), S. Suditu 
(Olimpia) si I. Cojocaru (Stea
ua). Aceștia forțează dar plu
tonul se alertează tardiv șl cel 
trei trec linia de sosire în or
dinea dată mai sus. Timpul re-

(T. Drăgan.
Suditu, V. Pascale 

în continuare, cîteva 
privind desfășurarea 
Il-a și a m-a.
II-a a avut loc sîm-

Ale-

frumusețea gimnasticii artistice 
Foto : Vasile BAGEAC

• Da poligonul de tir al Ca
sei pionierilor a municipiului 
București a avut loc finala pe 
Capitală a „Cupei tineretului" 
la tir, categoria pionieri 10—14 
ani. Iată primii clasat^ în a- 
oeastă întrecere : 1.
Dumitru (Sc. gen. 42), 
haela Antal (Șc. gen. 
Voichița Marinescu (Șc.
1. Marian Tudor (Șc. gent 128),
2. Alexandru Ivan (Șc. gen. 120),
3. Li viu Pușcașu (Șc. gen. 26).

Camelia
2. Mi- 

197), 3. 
gen. 5) ;

A CUCERII
CICLISM
28:03 (medie orară

Reprezentativele noastre de 
popice, care se pregătesc pen
tru C.M. de la Viena, au ju
cat la Belisce, în Iugoslavia, cu 
selecționatele tării gazdă. în 
toate jocurile (echipe și turnee 
individuale) au cîștigat popicarii 
iugoslavi : la femei cu 2 452— 
2 437 p d, la bărbați cu 5 296— 
5 204 p d. în turneul individual 
Ana Petrescu a ocupat locul se
cund cu 849 p d (rezultat cu
mulat cu cel din jocul pe e- 
chipe). Sportivii noștri au ob
ținut următoarele punctaje în 
partidele pe echipe (în ordinea 
intrării pe piste) : Vasiliea Pin- 
țea 409, Ana Petrescu 443, Elena

Goncear 39 
384, Florica 
riana Const 
bert 
Gh. 
849, 
851,
vestru 866, 
afară de c 
tării gazdă 
mari le-au 
441 — la 
914 la băr 
dividuale a 
861, respec 
S-a jucat 
din materi

Reflecții după

NUMAI PRINTR-0 MU
SE POT OBȚINE

Cea de-a 35-a ediție a Cam
pionatelor europene de haltere, 
desfășurată recent la Berlin, a 
fost cea mai importantă reu
niune internațională a haltero
fililor înaintea Jocurilor Olim
pice de la Montreal.

Prin amploarea lor (26 de 
țări prezente la start — record 
de participare la un campionat 
de haltere al continentului), 
prin forma arătată de primii 
clasați — 12 recorduri mondia
le dc seniori și 7 de juniori — 
ca și prin organizarea excelentă
asigurată de gazde, campionate
le europene s-au bucurat de un 
succes incontestabil. Marile ve
dete ale acestor europene au 
fost Aleksandr Voronin și Da
vid Rigert (U.R.S.S.), Blagoi 
Blagoev și Valentin Hristov 
(Bulgaria), precum și Gert 
Bonk (R. D. Germană) — care 
au stabilit recorduri mondiale 
remarcabile. Voronin a impre
sionat prin forța sa (140,5 kg la 
„aruncat" !) raportată la înăl
țimea și la greutatea corporală: 
1,42 m și 52 kg ! Blagoi Bla
goev a fost considerat un feno
men al halterelor :'în vîrstă de

D/N TOATE SPORTURI!.E

alizat : 3h 
40,380 km).

La etapa . ____ _____
ieri dimineață pe șos. București- 
Călărași (110 km.) am înregis
trat două acțiuni care au decis 
configurația primelor opt locuri 
în clasamentul alergării. Din ple
care au evadat șase cicliști că
rora, abia în apropierea sosirii 
H s-au mai adăugat M. Rom-aș- 
canu și St. Laibner. Acesta din 
urmă, sprinter recunoscut, a cîș- 
tigat etapa, fiind cronometrat în 
2h 43:27. în același timp cu el 
au mai fost înregistrați : 2. I. 
Dumitru (Dinamo), 3. T. Drăgan, 
4. S. Suditu, 5. C. Cîrje (Dina
mo), 6. M. Romașcanu (Dinamo), 
7. G. Negoescu (Steaua). 8. S. 
Nanciu (Dinamo).

Iată acum și primele 
în clasamentul final al 
1. T. Drăgan (Voința) 
V. Pascale (Steaua) 18 
Suditu (Olimpia) 19 p„ 
sile (Dinamo) 21 p.

Gh. ȘTEFANESCU

a in-a, desfășurată

locuri 
„Cupei" : 
17 p., 2. 
p., 3. S. 

4. T. Va-

ATLETISM *.LTE rezumate
din cadrul con

cursului municipal de primăvară des
fășurat sîmbâtă și duminică pe sta
dionul Republicii : masculin : 400 m : 
Gh. Dulgheru (C.A.U.) 48,3 ; 1 500 m: 
P. Lupan (Steaua) 3 : 44,8, lungime : 
T. Vasile (Dinamo) 7,37 m ; disc : 
I. Naghi (Steaua) 59,64 m, feminin : 
lungime : Elena Vintilă (Dinamo) 
6,22 m, Doina Spînu (C.S.M. Pitești) 
6,21 m. a LA SIBIU s-a desfășurat 
ediția a doua a „Cupei Victoria". 
Trofeul a revenit Asociației Sportive 
Armata Sibiu. Angela Kiss a sărit 
1,65 m la înălțime. (I. Ionescu — co-

riri icm LUNI dimineața □
părăsit Bucureștiul, 

pe calea aerului, cu destinația Turcia, 
reprezentativa noastră — T. Vasile, 
V. Ilie, M. Romașcanu, E. Dulgheru, 
T. Drăgan, I. Cojocaru — care va par
ticipa, între 21—25 aprilie, la „Turul 
Mediteranean".

HANDBAL
jocurile celei de 
rezultatele înregistrate : FEMININ, Se
ria I : Gloria Buzău — Confecția Că
lărași 13—13 (7—9) I, Vulturul
— Voința lași 16—9 (8—2),
Vaslui — Știința Constanța 
(12-5) I „U" lași — 
Bacău 12—7 (6—3),
tehnica Constanța — Voința Bucu
rești I4—13 (8—9) ; Seria a ll-a : 
Oltul Sf. Gheorghe — Nitramonia Fă
găraș 9—9 (7—3), Voința Sighișoara
— ,,U“ Cluj-Napoca 4—7 (4—7) ! !, 
Textila Sebeș — Sparta Mediaș 12—12 
(6—6), Argeșeana Pitești — 13 Decem
brie Timișoara 13—13 (8—5), C.S.M. 
Sibiu — U. T. Arad 20—12 (10—6) ; 
MASCULIN, Seria I : Locomotiva 
București — Comerțul Constanța 27—25

DIVIZIA B a pro- 
gramat duminică 

a Xll-a etape, lată

Ploiești 
Viitorul 

18—14 
Știința 
Hidro-

(12—9), Spartac București — C.S.U. 
Suceava 24—18 (13—8), Tractorul Bra
șov — Oltul Sf. Gheorghe 16—14 
(7—9) ; Seria a II-a : Gloria Arad — 
Independenta Sibiu 25—15 (14—13),
Cuprom Baia Mare — Știința Petro
șani 26—15 (10—5), Știința Tg. Jiu — 
Voința Sebeș 23—22 (12—10), Nitra- 
mo-nia Făgăraș — Timișul Lugoj 20—8 
(9—5), C.S.U. Tg. Mureș — C.S.M. 
Reșița 0—6.
MOHCI ICM SALINA DE LA SLÂ- MODtLISM NIC PRAHOVA a 
găzduit concursul international IN
DOOR ’76 la care au participat spor
tivi fruntași din Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria și Româ
nia. Clasamentul general : 1. Karol 
Rybecky (Cehoslovacia) 68 : 49, 2. Ed
mund Csapala (Polonia) 68 : 27, 3. 
Jiri Kalina (Cehoslovacia) 66 : 27, 
4. Andras Ree (Ungaria) 63 : 13, 5. An
tal Egry (Ungaria) 63 : 27, 6. Nicu 
Bezman (România) 61:17. £ REZULTA
TELE înregistrate în cadrul campiona
telor republicane : juniori : 1. Viorel 
Sălișteanu (C. S. Otelul Galati) 
50 : 04, 2. Al. Marinescu (Voința Tg. 
Mureș) 47 : 22, 3. C. Roșu (C.S.U. 
Galați) 43 : 56 ; seniori : 1. Daniel
Frățeanu (C.S.U. Galați) 63 : 15. 2. A. 
Moraru (Voința Tg. Mureș) 61 : 52, 
3. A. Botoș (Voința Tg. Mureș) 54 : 05; 
echipe : juniori : C.S.U. Galați ; se
niori : Voința Tg. Mureș.

a Biletele de introre pentru cam
pionatele de tenis ale României 
(20—25 aprilie) s-au pus in vinzare 
la casele arenei Progresul, din 
Str. Dr. Staicovici. Copiii sub 14 
ani au intrare liberă. Sint valabile 
legitimațiile tip C.N.E.F.S.

nuimai 19 
cârdurile 1 
cat. mijlo 
depășind c 
cord. „Vet 
a fost din 
piindu-se 
rezultatul
locie și în 
triotul său 
doilea) cu 
mare perf 
lor a fos 
Bonk car 
kg singur 
rămas 1 
(247,5 kg), 
absolut a 
cu 252,5 
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de ani, 1, 
veni cam 
pergrea“, 
cu sovie 
(absent î 
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cs^ la , 
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1300“ ; ca 
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REPOR 
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foarte bine M. Presneanu și O. I 
Barbu.

S.C. MIERCUREA CIUC— 
DUNĂREA GALATI 6—1 (2—0, | 
2—1, 2—0). Lupta pentru locul I 
trei în actuala ediție a câmpie- ■ 
natului se anunță de asemenea . 
încordată și interesantă. Sport I 
Club a reușit să refacă în run- | 
da bucureșteană handicapul celor 
două meciuri pierdute anterior, | 
aflîndu-se acum la egalitate de I 
puncte cu Dunărea, dar avînd * 
un golaveraj mai slab (—2) în ■ 
întilnirile directe. Cu 5 goluri I 
marcate, fundașul Antal stabi- I 
lește un record al campionatu
lui. Au mai înscris Szentes și I 
respectiv Marcu. Au arbitrat FI. | 
Gubernu si C. Sgîncă.

în clasament : DINAMO 21 p, I 
Steaua 19 p. Dunărea și Sport I 
Club 4 p. ■

De joi, la Miercurea Ciuc, - 
vor avea loc tururile 5 și 6 ale I 
campionatului.

Valeriu CHIOSE ■

La Miercurea Ciuc. în ca- ■ 
d>rul seriei secunde a Diviziei . 
naționale s-au înregistrat rezul- I 
țațele : Sportul studențesc A.S.E. | 
— Agronomia Cluj-Napoca 4—3 
(2—1, 1—2, 1—0), Unirea Sf. I 
Gheorghe — Tractorul Brașov I 
7—4 (0—2, 3—1, 4—1), Liceul nr. ■ 
1 M. Ciuc — Tîrnava Odorhei'« 
9—2 (2—0, 2—1, 5—1).

în clasament, după 18 jocuri, | 
conduce SPORTUL STUDEN
ȚESC A.S.E. cu 31 puncte (122— I 
65), urmată de Unirea 23 p I 
(100—77), Tîrnava 23 p (107—99), * 
Liceul nr. 1 16 p (92—89), Agro- ■ 
nomia 12 p (88—102), Tractorul I 
1 p (54—131). ■

le haltere

OSEBIT DE INTENSĂ |
PERFORMANTE |

;rat re- strează decalajul valoric din- 
liori la tre halterofilii din elita mon- 
„total" dială și cei români. De la Dra- 

îiul re- gomir Cioroslan am așteptat,
. Rigcrt firește, mai mult. Dacă și-ar fi
c apro- reeditat recordul stabilit cu o 
kg de lună în urmă Ia Galați (315 kg 

kt. mij- la cat. semimijlocie) el s-ar fi 
pompa- clasat la Berlin al 5-lea !. Cu 
lasat al acest talentat halterofil s-a pe- 
cel mai trecut însă un fenomen puțin 
lionate- obișnuit. Cu 5 ore înaintea cîn- 
I Gert tarului oficial, rând avea 74,9
B cu 5 kg, (deci cu 100 de grame sub
La mai limita categoriei), cu toate că 
Llexeev între timp a mai consumat ali- 
prdman mente, a început să... slăbeas- 
luncat", că, până la concurs, scăzînd în 
luriașul greutate cu 800 de grame ! Ca- 
pdt (25 drele de specialitate (antrenori 
Iva de- și medici) atribuie acest caz —
■ -,,su- puțin obișnuit — suprasolicitării
Itrecere nervoase și emotivității create,
llexeev probabil, de dorința lui de a
Iilor la obține un rezultat cît mai bun
I și cu în compania unor adversari
I, care, foarte puternici. Oricum, Cio-
E ridi- roslan, va trebui să se pregă-
k, Va-»» tească cu ardoare pentru a-și
k) este corecta deficiențele.
medalia Aceste campionate europene
k grea. au arătat, în general, că majo-
Icial — ritatea concurenților (cu excep-
kceasta ția recordmanilor) au realizat
■etașat performanțe inferioare celor
lupi nd cu care erau creditați în țară la
I cele concursuri mai mici și la antre-
■ cuce- namente. Ceea ce este valabil
■Igaria și pentru sportivii noștri, a că-
krmană ror comportare la întrecerile con-
k tinentale a fost modestă (locul
I 10 în clasamentul — neoficial
I — pe națiuni). Totuși, conside-
li cea răm că prezența la Berlin a
mvut-o fost utilă, îndeosebi pentru cei
I care, tineri (C. Chiru, I. Szalma, AI.
Be cla- Kiss și D. Cioroslan), indiferent
■ Euro- de locurile ocupate. Dar ei vor
■ toate trebui să muncească intens pen-
B țării tru a obține mari performanțe.
Beupat
Bpmon- Ion OCHSENFELD

5SPORT INFORMEAZĂ
S, O NOUA TRAGERE LOTO 2 !

mari Nou. jud. Arad 47.610 lei. Brad 
artici- Alexandru din Moneasa, jud.
L Vă Arad, 47.610 lei, Cozma Ion din 

din- Suceava 42.853 lei. Stan Gheor-
ki din ghe Tîrgoviște. 39.602 lei ș.a- 

1300, gjg extrag 12 numere din 75.
lirești,
Fleanu Se cîștigă cu 2 numere din 4 
I Ciu- Si cu 3 numere din 12 de la
nandu cele 3 extrageri, luate la un loc.
Lil PRONOEXPRES DIN 14 APRILIE 
lia 1 : a 60 lei ; cat. E : 150,85 a 200 lei ; 
IDacia cat. F : 2.622,9o a 40 lei.
I: cat. REPORT CATEGORIA A : 432.251 
[3.45 a lei.
| lei : Autoturismul „Dacia 1300“ de la
I categoria 1 jucat pe o variantă
E29 466 10% a revenit participantului IOVI-
I * CESCU IONEL din localitatea Păru 
i jud. Timiș, iar cîștigul de 46,365
kgoria lei de la categoria 2 a revenit par- 
I; cat. ticipantului GAMAN TACHE din 
1445,35 Constanța.

I 
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I
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Exemplul căpitanului de echipă

într-un meci cu destul de multe 
confuzii, cu erori tehnice și tac
tice, cum a fost partida de la lași, 
Politehnica — Sportul studențesc, 
în care a ieșit la iveală și o accen
tuată stare de oboseală și indife
rentă din partea unora (ne refe
rim, îndeosebi, la tînărul Nem- 
țeanu și la Costea) am remarcat 
ambiția lui Ciugarin si Grigore, 
travaliul lui O. Ionescu (toti de la 
Sportul studențesc), dar cele mai 
multe cuvinte de laudă le menită 
Simionaș, de la Politehnica. In
tr-un moment cînd echipa nu-i pu
tea folosi pe Unchiaș (suspendat) 
și pe Doru Ionescu (accidentat), 
Simionaș a dat dovadă de o mare 
dragoste față de culorile clubului. 
Duminică Ia prînz, din cauza unei 
stări gripale, el avea 38 de grade. 
I s-a aplicat un tratament medical 
și, cai o voință demnă de toată 
lauda, Simionaș a intrat în teren. 
Si a fost cel mai bun din echipa 
sa. Exemplul lui, demn de un că
pitan de echipă, trebuia să consti
tuie un factor mobilizator pentru 
mai tinerii săi colegi și pentru alți 
jucători atât de indiferenți față de 
randamentul lor în teren. (Al. C.)

Severi, dar cu „specialiștii"

in faulturi

Arbitrajul de duminică al lui Nico- 
lae Cursaru, în partida Steaua — Uni
versitatea Cluj-Napoca, nu s-a ridicat 
la înălțimea cotei la care ploieșteanul 
este creditat. E drept, el n-a dat de
cizii care să influențeze scorul parti
dei sau starea de spirit a echipelor. 
Și jucătorji i-au facilitat misiunea, cu 
o singura excepție : fundașul Ciocan. 
De nenumărate ori, acesta a confun
dat intrările dure, periculoase cu 
„marcajul-sever" sau „strîns" cum îl 
numesc specialiștii. Ținta era Mar
cel Răducanu, tăvălit și, uneori, arun
cat violent în tușă. Norma! era ca 
Ciocan sâ fie avertizat cu cartonașul 
galben, pentru a fi potolit, întrucit in
tervențiile sale puneau evident în pe-

NIVEL TEHNICO- 
TACTIC SCĂZUT

(Urmare din pag. 1)

complăcut în a fi domi
nate, făcîndu-și merite din 
faptul că au suportat asaltul 
cu stoicism, o bună parte din 
timp. Au rezultat, astfel, jocuri 
desfășurate mai mult în sens 
unic, neputința gazdelor de a 
concretiza (pe fondul unei o- 
fensive adesea „oarbe", con
jugată, în cazul U.T.A.-ei, cu 
neglijarea cvasitotală a defen
sivei) coborînd și ea nivelul 
tehnîco-tactic al meciurilor. 
Mai mult decît defecțiunile an
samblurilor „sar în ochi“, fi
rește, erorile individuale : ale 
lui Schepp („lovește greșit ba
lonul, adueînd... egalarea"), ale 
lui Cheran („o gafă a acestuia 
i-a costat pe bucureșteni un 
punct"), stîngăcia ultimului ur- 
mînd, la scurtă vreme, confe
siunilor lui Ștefan Covaci, a- 
flat în căutarea unor fundași 
laterali pentru echipa națio
nală.

Desigur, o schimbare radi
cală în fotbal nu se poate în
registra peste noapte, unei eta
pe de campionat nu-i pretinzi 
indici de calitate superioară la 
puțin timp după eșecul echi
pei olimpice (chintesența fot
balului nostru), întrucit eșec 
se _ numește insuccesul suferit 
în grupa a IV-a europeană. 
Dar nici germenii proiectatei 
alinieri la marele fotbal să 
nu-i vezi, asta este supărător ! 
Nu de mult, federația de spe
cialitate, prin forul ei tehnic, 
colegiul central al antrenori
lor, a indicat să se adopte, de 
pildă, marcajul și iată că o 
bună parte din componenții 
divizionarelor A joacă, în con
tinuare, fără sarcini în apăra
re; au fost clare, și îndrep
tățite, indicațiile de folosire a 
jucătorului libero și iată că, 
duminică, la Bacău, ambele 
combatante s-au dovedit me
todic fidele apărării în linie. 
Ca să nu mai vorbim de cele
lalte hibe așa-zise mărunte — 
precum „căratul" baloanelor, 
jocul static după efectuarea 
pusei, micșorarea tempoului în 
zona finalizării — care se a- 
dună și ele. O nouă interven
ție — mai hotărîtă, mai ener
gică apare din nou necesară 
din partea forului tehnic al 
federației de specialitate.

Completări Ia etapa de duminică a Diviziei A

NOTE... NOTE NOTE... NOTE...
,icol integritatea corporală a stelistu* 
lui. N. Cursaru nu i-a aplicat insă o 
astfel de corecție, in schimb i-a sanc
ționat foarte ușor pe Porațchi și pe 
Bichescu cu cîte un cartonaș galben, 
acordate, am spune noi, gratuit. Exa
gerările acestea, credem, nu sînt in 
folosul prevenirii jocului dur și pe
riculos (S. T.)

Rapid și obsesia lui 0-0

Golul lui Kun în poarta R-apidu- 
lud, golul victoriei orădene, a fost 
frumos, dar a fost un gol de gansă 
(mingea, ricoșînd din bară). In 
pofida strașnicului sistem defensiv 
al bucureștenilor, ei a venit totuși, 
sancționînd în ultimă instanță lip
sa de cutezanță a unei echipe că
zută în sclavia tacticii, exclusive, 
a lui 0—0. Că maniera de joc în 
deplasare a Rapidului (apărare a- 
glomerată, aparent bine pusă la 
punct, cu rare contraatacuri) se 
dovedește a fi falimentară, o de
monstrează bilanțul echipei obți
nut „afară" : un singur meci egal, 
la Constanța.

Tar ce a urmat după golul lui 
Kun a fost o revelație ?i poate un 
punct de plecare în optica conduce
rii tehnice giuleștene. La 0—1, Ra
pid a abandonat defensiva dispe
rată $i a ieșit în- cîmp. A stăpinit 
mijlocul terenului și a potențat 
multe atacuri cu șansa de a le 
fructifica. A obținut chiar un pe
nalty, pe care arbitrul l-a transfor
mat într-o banală „indirectă", dar 
asta este o altă poveste. Cert este 
că Rapid, pe fondul unei bune 
prestații a lui F.C. Bihor, a etalat 
20 de minute, o fațetă pe care nu
i-o  bănuiam : gustul ofensivei or
ganizate. De unde provine atunci 
complexul ei de inferioritate, pe 
terenuri străine ? (I. C.).

REZULTATELE ETAPEI A 21-a ÎN DIVIZIA C
SERIA I

Minerul Gura Humorului — Meta
lurgistul lași 3—0 (0—0), Constructorul 
lași — Danubiana Roman 3—1 (0—0), 
Progresul Fălticeni — Constructorul 
Botoșani 1—2 (1—1), Metalul Rădăuți
— Victoria Roman 4—1 (1—0), Avîn- 
tul Frasin — A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc 1—0 (1—0), Laminorul Roman
— Cristalul Dorohoi 4—0 (2—0), Spi
cul Țigănași — Dorna Vatra Dornei
2—0 (1—0), Foresta Moldovito — 
Foresta Fălticeni 0—0.

Meciul Victoria Roman — Lamino
rul Roman, din etapa a XlX-a, a fost 
omologat cu 3—0 în favoarea forma
ției Laminorul.

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XXI : 1. MINERUL
GURA HUMORULUI 31 p (36-14), 2. 
A.S.A. Cîmpulung 28 p (38—21), 3.
Laminorul Roman 27 p (39—26)... pe 
ultimele : 15. Cristalul Dorohoi 15 p 
(17—39), 16. Metalurgistul lași 12 p 
(20—33).

SERIA A H-a

Petrolul Moinești — Textila Buhuși 
4—2 (1—1), Relonul Săvinești — Pe
trolistul Dărmănești 6—0 (3—0),
Tractorul Văleni — Ozana Tg. Neamț 
2—4 (1—2), Hușana Huși — Bradul 
Roznov 1—0 (1—0), Constructorul Va
slui — Energia Gh. Gheorghiu-Dej
1—0 (0—0), Letea Bacău — Cimentul 
Bicaz 6—0 (3—0), Oîtuz Tg. Ocna — 
Minerul Comănești 5—2 (2—1), Rul
mentul Bîrlad — Locomotiva Adjud 
0—0.

Pe primele locuri : 1. PETROLUL 
MOINEȘTI 37 p (59—11), 2. Relonul
Săvinești 35 p (63—12), 3. Letea 
Bacău 34 p (78—18)... pe ultimele : 
14. Cimentul Bicaz 10 p (16—36), 15. 
Petrolistul Dărmănești 10 p (26—62), 
16. Tractorul Văleni 9 p (26—69).

SERIA A lll-a

Olimpia Rm. Sărat — Petrolistul 
Boldești 2—2 (1—1), Chimia Buzău — 
Chimia Brazi 2—0 (1—0), Luceafărul 
Focșani — Carpați Sinaia 1—2 (0—0), 
Victoria Florești — Avîntul Mîneciu
2— 0 (1—0), Poiana Cîmpina — Petro
lul Teleajen Ploiești 2—1 (1 — 1),
Caraîman-ul Bușteni —- Foresta Gugești
3— 1 (1—0), Carpați Nehoiu—. I.R.A. 
Cîmpina 1—2 (0—1), Petrolul Berea 
— Chițnia Mărășești 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA 
RM. SĂRAT 29 p (40—24), 2. Poiana 
Cîmpina 28 p (40—18), 3. I.R.A. Cîmpi
na 28 p (31—16)... pe ultimele : 15.
Chimia Buzău 15 p (25—34), 16. Car
pați Nehoiu 10 p (15—43).

SERIA A IV-a

Dunărea Tulcea — Portul Constan
ta 2—0 (1—0), Autobuzul Făurei — 
I.M.U. Medgidia 1—1 (1—0), Ancora 
Galați — Gloria Murfatlar 3—1 
(3—0), Voința Constanța — Progresul 
Brăila 1—2 (1—1), Viitorul Brăila — 
Marina Mangalia 1—0 (1—0), Elec
trica Constanța — Unirea-Știința 
Eforie Nord 2—1 (1—0), Dunărea
Cernavodă — Minerul Măcin 5—0 
(3—0), Granitul Babadag — Chimia 
Brăila 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PORTUL
CONSTANȚA 33 p (45—13), 2. Pro
gresul Brăila 28 p (25—12), 3. I.M.U. 
Medgidia 26 p (27—15), 4. Viitorul 
Brăila 26 p (29—23)... 13. Marina 
Mangalia 13 p (27—32), 14. Gloria 
Murfatlar 13 p (13—31), 15. Granitul 
Babadag 13 p (15—45), 16. Voința 
Constanța 12 p (12—39).

Miine, de Ia ora 10, va avea 
loc pe stadionul Republicii tria
lul Diviziei B. La această ve
rificare vor participa următo
rii jucători: Tănase, Enache, 
Marinescu (C.S.U. Galați), Ne- 
delcu, Bezman, Burcea (F.C.M. 
Galați), Dumitrescu, Tudor, 
Nistor, Răut (Prahova Ploiești), 
Angelescu (Petrolul Ploiești), 
Niță, Berceanu (Ceahlăul P. 
Neamț), Trifina, Pascu (F. C. 
Brăila), Voinea, Căldăruș 
(C.S.M. Suceava), Elisei (C.S.M’ 
Borzești), Adamache (Victoria 
Tecuci), Anghel (Gloria Buzău), 
Mușat (Celuloza Călărași), Bu- 
cu (C.F.R. Pașcani) — seria I; 
Ene, Economu, Niță, Sava 
(C. S. Tîrgoviște), Badea, Dra- 
gu. Țevi (Progresul București), 
Eftimescu, Cotoșman, Ciocioa- 
nă, Frățilă II (Dipamo Slati
na), Cîrțu, Stăncescu, Pană (E- 
lectroputere Craiova), Clipa, 
Micloș (Steagul roșu Brașov), 
Bunea, Voinea (Unirea Alexan
dria), Sebe (Metalul București), 
Stamate (S. N. Oltenița), Ca-

CLAS AMENT
TINERET-SFERANȚE

1. DINAMO 23 13 6 4 53-22 32
2. F. C. Argeș 23 15 2 6 39-25 32
3. F.C. Constanța 23 12 7 4 33-18 31
4. Univ. Craiova 23 11 6 6 37-19 28
5. Steaua 23 12 4 7 33-29 28
6. „Poli- Tim. 23 13 0 10 39-24 26
7. Sportul stud. 23 11 4 8 41-33 26
3. F. C. Bihor 23 10 5 8 41-37 25
9. S.C. Bacău 23 10 2 11 37-38 22

10. „Poli" lași 23 9 3 11 35-36 21
11. „U" Cj.-Nap. 23 9 3 11 30-32 21
12. U.T.A. 23 7 6 10 19-26 20
13. F.C.M. Reșița 23 9 2 12 26-37 20
14. A.S.A. 23 7 5 11 31-40 19
15. C.F.R. 23 5 7 11 27-28 17
16. F.C. Olimpia 23 5 7 11 30-44 17
17. Rapid 23 5 6 12 26-39 16
18. Jiul 23 6 1 16 20-70 13

SERIA A V-a

Unirea Tricolor București — Tehno- 
metal București 1—0 (0—0), Sirena 
București — Avîntul Urziceni 3—2 
(2—2), Șoimii TAROM București — 
Electronica București 1—2 (0—0), T.M. 
București — Olimpia Giurgiu 0—0, 
Rapid Fetești — IPRECA Călărași 2—I 
(1—1), I.C.S.I.M. București — I.O.R. 
București 1—0 (0—0), Flacăra roșie 
București — Azotul Slobozia 0—0, 
Triumf București — Automatica Bucu
rești 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. TEHNO-ME- 
TAL BUCUREȘTI 30 p (35—19), 2.
Unirea Tricolor București 29 p 
(28—13), 3. Azotul Slobozia 26 p 
(27—20)... pe ultimele : I4. IPRECA 
Călărași 16 p (16—30), 15. Rapid 
Fetești 16 p (24—42), 16. Olimpia 
Giurgiu 15 p (22—33).

SERIA A Vl-a

ROVA Roșiori de Vede — Recolta 
Stoicănești 5—0 (3—0), Flacăra-auto- 
mecanica Moreni — Otelul Tîrgoviște
4—0 (3—0), F.O.B. Balș — Construc
torul Pitești 4—0 (1—0), Cimentul 
Fieni — Cetatea Tr. Măgurele 2—0 
(1—0), Vulturii Cîmpulung Muscel — 
Viitorul Scorniceștî 3—3 (1—1), Pro
gresul Corabia — Electrica Titu 4—0 
(4—0), Vagonul Caracal — Chimia 
Găești 2—1 (0—I), Petrolul Tîrgoviște 
— Voința Caracal 3—0 (Voința s-a 
retras din campionat).

Pe primele locuri : ROVA ROȘIORI 
34 p (42—13), 2. Flacăra Moreni 32 
p (41—14), 3. Vulturii Cîmpulung 29 
p (42—17)... pe ultimele : 14. Electri
ca Titu 16 p (17—34), 15. Cimentul 
Fieni 16 p (15—34), 16. Voința Cara
cal 4 p (6—55). •

SERIA A Vll-a

Lotru Brezoi — Minerul Lupeni 2—2 
(1—I), Progresul Băilești — Minerul 
Rovinari 1—0 (1—0), MEVA Drobeta 
Tr. Severin — Dunărea Calafat 3—0 
(1—0), Metalurgistul Sadu — Chimis
tul Rm. Vîlcea 0—1 (0—0), A.S. Vic
toria Craiova — Dierna Orșova 3—0 
(3—0), Constructorul Craiova — Uni
rea Drobeta Tr. Severin 3—2 (2—0), 
Unirea Drăgășani — C.F.R. Croiova 
3—0 (1—0), Cimentul-Victoria Tg. 
Jiu — Metalul Drobeta Tr. Severin 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL LU
PENI 29 p (39—10), 2. Cimentul Tg. 
Jiu 28 p (27—15), 3. Progresul Băilești 
25 p (37—21), 4. Metalul Drobeta Tr. 
Sev. 25 p (33—21)... pe ultimele : 15. 
C.F.R. Craiova 15 p (18—36), 16.
Unirea Drobeta Tr. Sev. 13 p (28—45).

SERIA A Vlll-a

Aurul Brad — C.F.R. Caransebeș
5—0 (3—0), Electromotor Timișoara
— Minerul Teliuc 1—0 (0—0), Mine
rul Anina — Constructorul Timișoara 
1—0 (0—0), Ceramica Jimbolia —
C.F.R. Simeria 1—0 (0—0), Metalul 
Bocșa — Gloria Reșița 2—0 (0—0), 
Minerul Ghelar — Vulturii textila 
Lugoj 3—0 (1—0), Metalul O te Iu 
Roșu — Știința Petroșani 2—0 (l—0).

Pe primele locuri : 1. AURUL BRAD 
30 p (38—9), 2. Minerul Anina 25 p 
(34—17), 3. Vulturii Lugoj 25 p (22—9)... 
pe ultimele : 14. Metalul Otelu Roșu 
16 p (23—30), 15. Știința Petroșani 
15 p (18—21). 

Rezultatele ne-au fost transmise de către corespondenții noștri voluntari 
din localitățile respective.

rabageac (Minerul Motru), Pa
nă (Chimia Tr. Măgurele), Nu
că (Nitramonia Făgăraș), Că- 
țoi (Autobuzul București) — 
seria a Il-a; Georgescu, Năs- 
tase, Ghită, Șurenghin (F. C. 
Corvinul Hunedoara), Țicheli, 
Stan, Culda, Deac (C.I.L. Si- 
ghet), Negru, Barna, Frățilă 
(F. C. Șoimii Sibiu), Coler, Sa- 
bău, Lupău (F. C. Baia Mare), 
Petrovici, Butuza (Gloria Bis
trița), Selimesi, Gruber (Mure
șul Deva), Văetuși, Mavrușca 
(Victoria Călan), Fildan (Uni
rea Tomnatic), Schmidt (Victo
ria Cărei), Neagu (Sticla Tur
da), Foaie (Minerul Moldova 
Nouă), Windt (Gaz metan Me
diaș), Tisa (Rapid Arad) — se
ria a IlI-a.

ACTUALITĂȚI
A BULGARIA — ROMANIA, LA . 

TÎRNOVO. Meciul Bulgaria — 
România, prima manșă a finalei 
„Cupei balcanice", programată ini
țial la Sofia, s<e va disputa în locali
tatea Tîrnovo, la 12 mai, ora 17,30.

A ARBITRI ROMANI LA ME
CIUL BULGARIA — IUGOSLAVIA 
(TINERET). O brigadă de arbitri 
români, alcătuită din C. Gliiță, AL 
Ene și I. Chilibar, va conduce me
ciul dintre selecționatele de tine
ret (23 de ani) ale Bulgariei și Iugo
slaviei din cadrul sferturilor de 
finală ale Campionatului Europei. 
Partida este programată la Russe 
la 21 aprilie.
* JOi după amiază, de la ora 

15,30, pe stadionul Triumf (Sos. Ol
teniței nr. 195) se va disputa un 
meci amical între divizionara C 
Triumf și Rapid.

A CUPLAJ PE STADIONUL „23 
AUGUST*. Partidele dintre echi
pele bueureștene, din etapa a 
XXIV-a, se vor ju.ca în cuplaj pe 
stadionul „23 August" după urmă
torul program : Rapid — Dinamo 
(ora 15,30), Sportul studențesc — 
Steaua (ora 17.30).

SERIA A IX-a

Recolta Sa tonta — Armătura Zalău 
0—0, Minerul Bihor — Voința Cărei
3—0 (0—0), Gloria Șimleu Si Ivan iei 
— Oașul Negrești 2—0 (1—0), Voința 
Oradea — Bihoreana Marghita 2—1 
(2—1), Constructorul Arad — Cons
tructorul Satu Mare 6—2 (2—2), Mine
rul Suncuiuș — Strungul Arad 0—0, 
Gioria Arad — Dinamo M.I.U. Oradea 
2—1 (0—1), Someșul Satu Mare —
Rapid Jibou 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ARMĂTURA 
ZALĂU 34 p (46—13), 2. Strungul 
Arad 32 p (44—17), 3. Bihoreana Mar
ghita 26 p (51—29), 4. Voința Oradea 
26 p (40—26)... pe ultimele : 15. Mi
nerul Suncuiuș 12 p (17—36), 16.
Constructorul Satu Mare 7 p (22—63)«

SERIA A X-a

Minerul Băita — Minerul Cavnîe 
2—3 (1—1), Dermata Cluj-Napoca — 
Bradul Vișeu 4—0 (2—0), Minerul 
Băiuț — Minerul Borșa 4—2 (2—I), 
Minerul Rodna — Progresul Năsăud 
7—0 (3—0), Construcții montaj Cluj- 
Napoca — Minerul Baia Sprie 1—0 
(1—0), Foresta Bistrița — Tehno- 
frig Cluj-Napoca 1—1 (0—1), Unirea 
Dej — C.I.L. Gherla s-a întrerupt în 
min. 60, la 0—I, CUPROM Baia Mare 
— Cimentul Turda 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
CAVNIC 31 p (48—22), 2. Minerul 
Rodna 26 p (44—30), 3. Unirea Dej 25 
P (37—17) — din 20 jocuri, 4. 
CUPROM Baia Mare 25 p (39—25)... 
pe ultimele : 15. Construcții montaj! 
Cluj-Napoca 16 p (27—35), 16. Pro
gresul Năsăud 9 p (16—63).

SERIA A Xl-a

Textila Sebeș — Metalul Aiud 0—2 
(0—0), Chimica Tîrnăveni — Vitrome- 
tan Mediaș 5—0 (5—0), I.M.I.X.
Agnita — Textila Cisnădie 0—0, 
Inter Sibiu — Lacul Ursu Sovata 1—1 
(1—1), Metalul Sighișoara — Con
structorul Alba lulia 4—0 (1—0), Me
talul Copșa Mică — U.P.A. Sibiu 2—1 
(1—0), Unirea Alba lulia — Soda 
Ocna Mureș 2—1 (1—1), Avintul Re
ghin — C.I.L. Blaj 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMICA 
TSRNAVENI 33 p (47—8), 2. Metalul
Aiud 33 p (52—15), 3. Inter Sibiu 29 p 
(40—17)... pe ultimele : 15, Vitrometan 
Mediaș 9 p (11—36), 16. Lacul Ursu 
Sovata 9 p (13—63).

SERIA A Xll-a

Viitorul Gheorgheni — Oltul Sf. 
Gheorghe 0—0, Chimia Or. Victoria
— Minerul Bălan 2—0 (1—0), Fro-
gresul Odorheiu Secuiesc — Torpedo 
Zărnești 1—0 (1—0), Precizia Săcele
— Carpați Brașov 2—0 (1—0), I.C.I.M. 
Brașov — Utilajul Făgăraș 3—1 (1—0), 
Unirea Sf. Gheorghe — Forestierul 
Tg. Secuiesc 1—0 (1—0), Metalul Tg. 
Secuiesc — C.S.U. Brașov 1—0 (0—0), 
Minerul Baraolt — A.S. Miercurea 
Ciuc 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. OLTUL SF. 
GHEORGHE 31 p (40—15), 2. Progre
sul Odorhei 27 p (42—18), 3. Viitorul 
Gheorgheni 25 p (32—23)... pe ulti
mele : 15. Minerul Bălan 15 p 
(19—37), 16. Metalul Tg. Secuiesc 14 
p (18—43).



NOI VICTORII ALE SPORTIVILOR ROMANI
• V. Iorga, L. Șimon, P. Coman și st. Morcov continua lupta pentru medalii

C. M. de scrimă pentru tineret

NICI SABRERUL FRUNZA
N-A URCAT PE PODIUM

LENINGRAD, 19 (prin telex).
Am
ca

rămas datori în croni- 
precedentă cu rezulta

tul primului meci al lui Și
mon. Duminică seara, tîrziu, La- 
dislau Șimon l-a întîlnit pe po
lonezul M. Malinovski. Chiar în 
primele secunde, cu un „șurub", 
Șimon și-a fixat adversarul la 
parter, luînd avantaj de un 
punct. în următoarele două mi
nute. campionul nostru s-a de
tașat clar (5—0), iar în final a 
obținut o frumoasă victorie prin 
tuș. Tot cu un succes _ a înche
iat Ladislau Șimon ^și partida 
din turul 
ceasta, el 
prețioasă.
chelbaum 
bronz la 
a campionatelor mondiale.

■ Un succes la fel -de valoros a 
obținut și Vasile Iorga (82 kg), 
în cel de-al doilea tur, el l-a 
depășit la puncte (7—6) pe me
daliatul cu argint la campiona
tele mondiale din _ anul 1974, 
Memet Uzun (Turcia). Partida, 
după cum ne-o arată și rezul
tatul final, a fost foarte echili
brată și aprig disputată. Din 
nou Iorga ne-a dat emoții, fiind 
condus la puncte timp de a- 
proape două reprize. In ultimul

următor. De data a- 
a realizat o victorie 
în dauna lui H. Ei- 
(R.F.G.). medaliat cu 
ediția de anul trecut

NĂSTASE L-A ÎNVINS

PE LAVER
19 (Agerpres).HONOLULU, __ ___ .

Competiția internațională de tenis 
pentru ..Trofeul Avls“ a continuat 
la Keauhou-Kona (Hawaii) cu me
ciul dintre jucătorul român Ilie 
.Năstase și multiplul campion aus
tralian Rod Laver. La capătul unei 
partide în care și-a etalat întreaga 
măiestrie sportivă, Ilie Năstase a 
terminat învingător în patru se
turi, cu 7—6. 6—1, 4—6, 6—3.

In urma acestei victorii, Ilie Năs
tase s-a clasat pe primul loc, ne
învins, in grupa A preliminară și 
s-a calificat, alături de Ke.n Rose- 
wall, pentru semifinalele competi
ției. Iată clasamentul final al 
grupei A : 1 I. Năstase (România) 
— 3 victorii ; 2. K. Rosewall — 2 
v. ; 3. R.-' Laver — 1 v ; 4. J. Ale
xander (Australia) — 0 v.

In semifinale, Ilie Năstase îl va 
Întâlni, la 16 mai, pe suedezul 
Bjdrn Borg sau pe australianul 
John Newcombe, care-și dispută 
locul doi în seria B. primul cla
sat fiind A. Ashe (S.U.A.).

eforturi pentru care 
nos-

rund, cu 
merită felicitări, multiplul 
tru campion a egalat și și-a asi
gurat avantajul necesar victo
riei care-1 menține în lupta 
pentru locurile fruntașe.

Liber în primul tur, 
Pîrcălabu (74 kg) a debutat și 
el cu succes în competiția con
tinentală. învingîndu-1 înainte 
de limită (descalificare, min. 
6,26) pe luptătorul turc, R. Ka- 
rabadjik, pe care-1 conducea la 
puncte cu 10—1 în momentul 
descalificării.

O nouă victorie și-a înscris 
pe tabelul de concurs și cam
pionul categoriei 62 kg, Petre 
Coman. După ce l-a condus la 
puncte cu 8—1 pe englezul P. 
Tul, reprezentantul nostru l-a 
fixat cu umerii pe 
min. 3.75). Tot în 
Gigei Anghel (57 kg) a cîștigat 
prin neprezentare meciul cu S. 
Amrik (Anglia). O comportare 
foarte bună a avut și Stelian 
Morcov (90 kg) care l-a învins 
prin tuș (min. 3.52) 
A. Damianovici, 
condus la puncte

Ladislau Șimon 
tat victoria și în 
vingîndu-1 la puncte (7—5) pe 
maghiarul Balla, medaliat cu ar
gint la C.E. din 1975 și intrînd 
astfel în cursa pentru medalii, 
în același tur (trei). G. Anghel 
l-a depășit la puncte Pe D. 
Bukert (R.D.G.) — locul 2 la 
C.E. din 1974. iar P. Coman a 
cîștigat prin abandon (acciden
tare) meciul cu P. Kotsunakis 
(Grecia). Și V. Iorga a continuat 
seria succeselor, învingînd și de 
data aceasta un adversar difi
cil : B. Palitz (R.D.G.). pe care 
l-a întrecut la puncte (9—4).

în turul doi, I. Arapu (52 ks) 
a fost învins la puncte (3—14) 
de A. Alasverdiev (U.R.S.S.l. 
iar în turul următor, ca și S.

Marin

saltea (tuș 
turul doi,

pe iugoslavul 
după ce 
cu 16—0 !
a mai repur- 
turul trei în-

l-a

fost liber. Singurul 
eliminat după

Moreov, a 
luptător român 
două zile de concurs este tînă- 
rul A. Kențea (48 kg), care, ac
cidentat, a pierdut și meciul cu 
Gyulaj (Ungaria). După primele 
trei tururi, cea mai bună pozi
ție pe foile de concurs o au 
V. Iorga, L. Șimon, P. Coman 
și S. Morcov, care au mari 
șanse să obțină medalii.

Costin CHIRIAC

POZNAN, 19 (prin telefon). 
Deși prezența Marcelei Moldo
van în finala probei de floretă 
fete a născut speranțe pentru 
un loc pe podium, evoluția 
reprezentantei noastre nu s-a 
soldat cu un rezultat conform 
așteptărilor. Evident, în pri
mul rînd datorită ei dar — și 
trebuie să subliniem acest lu
cru — și contribuției nedorite 
a arbitrului Rutz'(R.F.G.) care, 
în primul asalt al Marcelei 
Moldovan din turneul final, 
cu Dyck (R.D.G.), la rezultatul 
de 2—2 i-a făcut cadou lui 
Dyck două tușe imaginare, ast-

Campionatul mondial de hochei

SECUNDA A ÎNTRECERII!
Seria surprizelor continuă în 

campionatul mondial de ho
chei, grupa A... Duminică sea
ra tîrziu, pe pista de gheață 
a sălii „Rondo“, din Katowi
ce, s-a disputat meciul R. D. 
Germană — Finlanda, în care, 
firește, prima șansă o aveau ju
cătorii finlandezi. Mobilizîn- 
du-se însă la maximum, selec
ționata R. D. Germane a ob
ținut o nescontată, dar meri
tată victorie cu scorul de 2-1 
(1—1, 1—0, 0—0), prin puncte
le înscrise de Bielas și Fran
ke, respectiv Hagman.

Acest rezultat a complicat 
mai mult lucrurile în clasa
ment, deoarece este aproape 
sigur că Finlanda (4 p) nu 
mai poate prinde prima gru
pă valorică, ceea ce mărește 
și mai mult Interesul pentru 
întrecerile din a doua grupă. 
Mai ales că jumătate din e- 
chipele ce vor lua parte la

4 !) vor 
a cam-

urmă- 
Ceho-

a'ceastă dispută (2 din 
retrograda în grupa B 
pionatulul mondial...

Ieri, s-au înregistrat 
toarele rezultate :
slovacia — R. F. Germania 
9—1 (5—0, 3—0, 1—1) și Su
edia — Polonia 4—1 (2—0, 0—0, 
2—1). La ora
dem ediția este 
fășurare partida 
nea Sovietică și 
rui rezultat nu mai poate in
fluența alcătuirea primei grupe 
valorice, ce va fi compusă din 
selecționatele Cehoslovaciei, Uni
unii Sovietice, Suediei și S.U.A.

Astăzi sînt programate pri
mele întilniri din returul com
petiției, cu jocuri din grupa a 
doua valorică.

AU

LA SOFIA, POLOIȘTII JUNIORI
AVUT 0 COMPORTARE FRUMOASA

de al 4-lea turneu inter- 
dotat cu „Cupa Diana“, 

ju- 
României

La cel 
național 
organizat la Sofia, poloiștii 
niori din selecționata 
au avut o comportare frumoasă. 
Echipa tării noastre a reușit 
se claseze în final pe locul 
cund, după formația Uniunii

să 
se- 
So-

TURNEUL „CENTURA DE AUR"
(Urmare din pag. 1)

DIN PROGRAMUL 
ZILEI

cind închi- 
în plină des- 
dintre Uniu- 
S.U.A. al că-

fel incit Moldovan a pierdut
Ea nu și-a mai reve- 
urma acestui șoc. O 

după anunțarea ’ ini- 
clasamentului final :

cu 5—2. 
nit în 
surpriză 
țială a 
recalculîndu-se tușele date de 
floretistele clasate pe locurile 
2 și 3, Kulinenko și, respectiv, 
Latrille, s-a inversat ordinea, 
trăgătoarea franceză avînd +5 
față de +1 al sovieticei Ku
linenko.

In finala probei de spadă, 
Poffet (Elveția) a realizat o 
performanță unică, dobîndind 
pentru a treia oară titlul de 
campion mondial 
Este adevărat că, de această 
dată, după baraj 
(Franța), ambii cu 4 v, dar re
zultatul este deosebit. Locurile 
următoare au fost ocupate de 
Gaill (Elveția) — 3 v, Liber
man (U.R.S.S.) și Koppang 
(Norvegia) cu cite 2 v, Shelley 
(S.U.A.) 1 v.

In ultima zi a competiției 
am avut și ultimele speranțe : 
sabrerul Mihai Frunză care fi
gura, de altfel, printre favo- 
riți. în primul tur al elimină
rilor directe el l-a înțîlnit, 
însă, pe sovieticul Burțev, 
trei ori finalist la C.M. de 
neret, cotat la această oră 
locul 3 în lotul olimpic al 
brerilor sovietici. Frunză

de tineret.

cu Krebs

de 
ți
pe 

sa- 
a 

pierdut greu, cu 10—9, dar nici 
în recalificări, unde l-a întîl- 
nit pe necunoscutul Dalberg 

. (R.F.G.), nu s-a putut impune 
cu maniera sa riscantă de 
luptă, pierzînd cu 10—8 și ra- 
tînd, astfel, calificarea în fi
nală. La ora transmisiei noas
tre telefonice se află în plină 
desfășurare finala probei de 
sabie.

Tiberiu STAMA

MECIURI
INTERNATIONALE

ia ne

nu o merita în fața venezuela- 
nului Wilfredo Padron. Un 
neașteptat succes a înregistrat 
rapidistul Petre Anton, care con
firmă faima de puncheur cîști- 
gată în ultima vreme, scoțînd 
din luptă după doar două mi
nute pe campionul Jocurilor Me
diteraneene, tunisianul Beșir Je- 
lassy. Tot în cadrul categoriei 
ușoară, cubanezul Andres Alda- 
ma, rezistînd asaltului lui Cor
nel Hddut din prima repriză, 
l-a epuizat pe acesta în urmă
toarele două, obligîndu-1 la a- 
bandon. Categoria mijlocie mică 
a.fost dominată de un k.o. dra
matic obținut de mongolul Das- 
hijm Olzvoi în dauna francezu
lui Christian Labjois (mult prea 
fragil pentru valoarea acestui 
turneu). Revenit la categoria sa 
inițială. Sandu Tîrîlă a îmbinat 
forța de lovire cu rezistența în 
luptă, întrecîndu-1 pe tenacele 
boxer sovietic Aleksandr Buten
ko. Deși învingător net asupra 
lui Costache Ciochină (în singu
rul meci între români al zilei 
inaugurale !), Vasile Didea ră- 
mîne să demonstreze în parti- 

' ........ cu
loc

MARȚI, gala I (ora 15): 
pană — Pomelcu—Grinan 
(Cuba) ; semimijlocie — 
Ilajnal—Koley (Ghana) ; 
semigrea — Văran—Ma- 
mah (Ghana). Croitoru— 
Sapiolkin (U.R.S.S.) ; gala 
II (ora 19) : 
Gruescu—Farok 
ușoară — C. Cuțov—Navas 
(Venezuela) ; mijlocie — 
Montoya (Cuba)—Kovacs 
(Cehoslovacia).

muscă : 
(Siria) ;

cu nu- 
pe care 
în
și cu-
aseme-

va-

următoare calitățile 
concurează la un

dele 
care 
printre candidații olimpici.

Gala de seară a început 
un senzațional meci la catego
ria semimuscă, în cursul căruia 
Remus Cozma a depus efor
turi cit la o finală pentru a-1 
învinge pe fostul campion al 
Cubei Jesus Ramos, posesorul 
unor lovituri teribile, dar pe 
care dinamovistul le-a dejucat 
cu mult simț tactic. La aceeași 
categorie. Alexandru Turei 
ne-a arătat din nou unele din 
calitățile (dar și din defectele)

cu

sale, învingînd detașat pe egip
teanul Kheer Labib. Categoria 
cocoș ne-a dezvăluit cîteva ele
mente de excepție, printre care 
în primul rînd campionul Cubei 
Adolfo Horta, posesor al unei 
apreciabile alonje, dotat 
meroase calități tehnice 
le-a pus cu măiestrie 
loare în fața tinărului 
rajosului Ion Lungu. De
nea, o impresie deosebită a lă
sat venezuelanul Jovito Ren
gifo ; practicînd un box econo
mic. fără a depune vreun efort 
vizibil, el a realizat o victorie 
mai clară decit i-a acordat-o 
juriul (3—2) în fața robustului 
pugilist mongol Sanoutjab Du- 
cejab. De luat în seamă este 
și fratele campionului european 
al semimuștelor, boxerul sovie
tic Vladimir Tkacenko, poseso
rul unor lovituri clare și pre
cise. Păcat că în mai puțin de 
două minute nu am avut timp 
firește să-1 apreciem pe Mircea 
Tone la forma sa actuală, de
oarece adversarul său, ceho
slovacul Pavel Vlkovici a re
nunțat prea repede la luptă.

vietice — campioană continentală 
—, dar înaintea redutabilei re
prezentative a Ungariei, pe care 
a întrecut-o cu scorul de 4—3 în 
cel mai frumos meci al turneu
lui.

La întoarcerea în Capitală, iuliu 
Capșa, unul din antrenorii selec
ționatei, ne-a declarat : „In an
samblu, rezultatele sînt bune. Ju
cătorii au dovedit un potențial 
fizic ridicat si au realizat adesea 
faze spectaculoase, pe care le-au 
concretizat. în partidele decisive, 
mai ales cea cu Ungaria, ei au 
luptat cu o deosebită ambiție, ob- 
ținînd un succes de prestigiu. Cel 
mai bun jucător — Gh. Popescu, 
care a fost declarat și cel mai 
bun portar al turneului. Singurul 
joc mai slab a fost cel cu U.R.S.S. 
(4—8) ; oricum însă, formația so
vietică s-a dovedit superioară tu
turor celorlalte participante'*.

„Comportarea juniorilor noștri — 
este de părere cel de al doilea an
trenor al formației. Alexandru 
Szabo, a fost încurajatoare. Avem 
jucători talentați care alcătuiesc 
una dintre cele mai bune echipe 
de pe continent. Din păcate, a- 
cesti băieți nu se vor mai reuni 
în 1976 decît pentru turneul bal
canic, ceea ce este extrem de 
puțin'*.

în 
mini 
din 
nală 
pean 
prilie, se vor desfășura jocu
rile Spania — R. F. Germania 
(la Madrid), Iugoslavia — Tara 
Galilor (la Zagreb) și Ceho
slovacia — U.R.S.S. (la Bratis
lava), iar duminică se va dis
puta la Rotterdam partida din
tre selecționatele Olandei și 
Belgiei. Sîmbătă, la Lens, este 
programat meciul amical din
tre reprezentativele Franței și 
Poloniei.

La Tanger, în meci retur 
dintre selecționatele Marocu
lui și Nigeriei, contînd pentru 
preliminariile turneului olim
pic, fotbaliștii marocani au ob
ținut victoria cu 1—0 (0—0), 
prin golul înscris de Ahmed 
Faras. învingătoare în primul 
joc 
s-a 
nai

programul acestei săptă- 
figurează meciurile 

cadrul sferturilor de fi- 
ale campionatului euro- 
interțări. Sîmbătă, 24 a-

tur

Spartak 1—1 ; Ț.S.K.A. 
roe 
ven
Cerno More Varna 
Ruse

Be-
Stara Zagora 5—1 ; Sli- 
— Akademik Sofia 0—1 ;

Dunav 
1. 

34 p ; 2. 
3. Akade-

4—2 ;

cu 3—0, echipa Nigeriei 
calificat pentru turneul fi
de la Montreal.

CAMPIONATE

BULGARIA (in etapa a 23-a):
Lokomotiv Plovdiv — Levski

nuw i—- , Clasament :
Levski Spartak — 
Ț.S.K.A. — 31 p ; 
mik — 27 p.

R. D. GERMANA (în etapa 
a 22-a): Dynamo Berlin—Jena 

. 3—0 ; ~ _ ' ~ ~
Karl 
mie 
0—0 ; 
Stahl 
Frankfurt pe Oder — F. 
Magdeburg 1—3. Clasament : 
Dynamo Dresda — 35 p ; 
Dynamo Berlin — 30 p ; 
F. C. Magdeburg — 30 p.

OLANDA (în etapa a 28-a) : 
Nac Breda — Ajax Amsterdam 
0—0 ; Twente Enschede — Ex
celsior 4—0 ; N.E.C. Nijmegen— 
P.S.V. Eindhoven 1—4; Feye- 
noord Rotterdam — A.Z. '67 
Alkmaar 3—2 ; Clasament : 1. 
P.S.V. — 44 p ; 2. Feyenoord— 
44 p; 3. Twente — 41 p.

SPANIA (în etapa a 31-a) : 
Atletico Madrid — Real So-' 
cicdad 2—2 ; F. C. Barcelona— 
Valencia 1—1 ; Atletico Bil
bao — Real Madrid 2—0; Cla
sament ; 1. Real Madrid — 44 
p; 2. Atletico Madrid — 40 p; 
3. F. C. Barcelona — 38 p.

F. C.
Che-

Dynamo Dresda — 
Marx Stadt 3—0;

Leipzig — Wismut Aue 
Sachsenring Zwickau — 
Riesa 1—0 ; Vorwărts 

C.
1.
2. 
3.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • La Sofia, Ivanka 

Hristova a stabilit un nou record 
national la aruncarea greutății cu 
21,48 m. Rezultatul campioanei bul
gare constituie a treia performanță 
mondială din toate timpurile, după 
cele realizate de Marianne Adam 
(R D. Germană) — 21.60 m și He
lena Fibingerova (Cehoslovacia) — 
21,58 m.

BASCHET a La Vidin a luat 
sfîrșit turneul de calificare pentru 
campionatul european de baschet 
— juniori. Iată clasamentul final : 
1. Grecia — 6 p, 2. Bulgaria — 6 p. 
3. Olanda — 6 p ; 4. Austria — 2 
p ; 5. Portugalia — 0 P. In ulti
mul meci al competiției, Bulgaria 
a învins cu 72—70 Grecia. Pentru 
faza finală, care se va desfășura 
în luna august, in Spania, s-au ca
lificat echipele Greciei și Bulga
riei.

CICLISM a „Turul Sarthe" a 
fost cîștigat de francezul Bernard 
Hinault, urmat in clasamentul ge
neral de coechipierii săi Hezard — 
la 28,0 și Bertln — la 1:28.0. Ultima 
etapă a cursei a revenit la sprint 
francezului Delepine.

NATAȚIE a în concursul de la 
Leeds (17 țări) vest-germanul 
Klaus Steinbach a cîștigat proba 
de 200 m liber cu timpul de 1:56,04.

Pe locurile următoare s-au clasat 
Brinkley (Anglia) — 1 :56,48,
Smith (Anglia) 1 : 58,59 și Bure 
(U.R.S.S.) — 1 : 59,50. Alte rezul
tate : 100 m spate femei — A. Stille 
(R. D. Germană) 1 :04,94 ; 100 m 
liber femei —A. Richard (Belgia) 
59,96 ; 200 m bras bărbați — A. 
Juozaitis (U.R.S.S.) — 2 : 25,26.

ȘAH • In runda a 12-a a turneu
lui de la Las Palmas. Florin 
Gheorghiu a remizat în 14 mutări 
cu O. Rodriguez (Peru). Egalita
tea a mai fost consemnată în par
tidele Portlsch — Fraguela și Ro- 
goff — Sigurjonsson. Gheller a 
cîștigat la Debarnot. Hubner la 
Bellon, iar Hernandez la Menvielle. 
Lider se menține Gheller (U.R.S.S ) 
— 9 p, urmat de Larsen (Dane
marca) — 7*/2 p (1), Portisch (Un
garia) — 7*/2 p. Fl. Gheorghiu se 
ană pe locul șapte cu 6'/2 p. ■ 
După consumarea a două runde 
în turneul de baraj pentru califi
carea în turneele interzonale ale 
C.M. care se desfășoară la Arand- 
jelovaț (Iugoslavia), conduce Ador- 
jan (Ungaria) — l1. p, urmat de 
Uhlmann (R. D. Germană), Smej- 
kal (Cehoslovacia) — cite 1 p și 
Velimirovici (Iugoslavia) */2 p

TENIS a Turneul de la Palma 
de Mallorca s-a încheiat cu victo-

SCURT • PE SCURT
ria jucătorului englez Christopher 
Mottrani, care l-a întrecut în fi
nală ou 7—5. 6—2, 6—2 pe japone
zul Jun Kuki. Rezultate înregis
trate în semifinale : Mottram — 
Franulovici 7—6, 6—2 ; Kuki —
Cano 1—6. 6—3, 6—2. în finala pro
bei de dublu, perechea Andrews
— Dibley a dispus cu 2—6, 6—3,
6—3, de cuplul australian Edmon
son — Marks, a Tony R-oche a cîș
tigat in turneul de la Charlotte. în 
finală el a dispus cu G—3, 3—c, 
6—1 de americanul Vitas Gerulaitis. 
La dublu : Newcombe, Roche — 
Meyer. Gerulaitis 6—3, 7—5 —'
nala turneului de la Monte 
a revenit argentinianului 
care l-a învins pe polonezul 
cu 6—1, 6—1. 6—4. Proba de 
a fost ciștigată de perechea
— Meiler. care a dispus cu 
6—1 de cuplul Borg — Vilas

TENIS DE MASĂ n 
luat sfîrșit întrecerile 
lor internaționale 
ței pentru juniori, 
dividuală feminină 
tigată de Katalin 
garia). care a dispus 
cu 2—0 de Jermiat (Belgia). In se
mifinale, Jermiat a eliminat-o cu 
2—0 pe sportiva româncă Eva 
Ferenczi.

• Fi-
Carlo
Vilas 

Fibali 
dublu 
Fibak

7—6,

La Vichy au 
campionate- 
ale F
Proba 

a fost 
Bogio 

în finală

Fran- 
i in- 

cîs- 
(Un-
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