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La invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
marți, 20 aprilie, a sosit, in
tr-o vizită oficială de priete
nie în tara noastră, președin
tele Republicii Senegal, Leo
pold Sedar Senghor, împreună
cu doamna Colette Senghor.

Ceremonia sosirii s-a desfă
șurat pe aeroportul Otopeni. 
Frontispiciul aerogării era do
minat de portretele președinți
lor Nicolae Ceaușescu și Leo
pold Sedar Senghor, încadrate 
de drapelele de stat ale celor 
două țări.

In intîmpinarca inalfilor 
oaspeți au venit tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, alte persoane 
oficiale.

Numeroși bucureșteni aflați 
la aeroport, precum și tineri din 
Republica Senegal care studiază 
în România au participat cu în
suflețire la reintîlnirea dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Leopold Sedar Senghor, au 
aclamat pentru întărirea prie
teniei și colaborării multilate
rale dintre țările și popoarele 
noastre.

★
Miercuri dimineața, președin

tele Republicii Senegal, Leopold 
Sedar Senghor, a depus o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

La sosire, o gardă militară a 
prezentat onorul. Au fost into
nate imnurile de stat ale Româ
niei și Senegalului.

După depunerea coroanei de 
flori, s-a păstrat un moment 
de reculegere.

Asistenta a vizitat, apoi, ro
tonda monumentului.

în încheierea solemnității, 
șeful statului senegalez a pri
mit defilarea gărzii de onoare.

★
La Palatul Republicii au în

ceput, în ziua de 21 aprilie, con
vorbirile oficiale intre preșeui.i- 
tele Republicii Socialis e Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Se
negal, Leopold Sedar Senghor.

După un aprofundat schimb 
de păreri in probleme de inte
res comun, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Leopold Sedar 
Senghor au continuat convor
birile în prezenta delegațiilor 
celor două țări.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Leopold Sedar Senghor și-au 
exprimat satisfacția față de evo
luția ascendentă și rodnică a 
relațiilor dintre cele două țări. 
Convorbirile au scos în eviden
ță, în mod pregnant, hotărîrei 
comună de a accelera dezvol
tarea acestor relații, pe tărim 
politic, economic, tehnieo-ști- 
ințific, cultural, de a așeza pe 
baze stabile și de lungă durată 
colaborarea bilaterală, de a asi
gura un viitor trainic bunelor 
raporturi româno-sensf aleze. în 
eontext, a fost reliefat interesul 
reciproc pentru promovarea unei

Turneul international de box „Centura de aur1'

ASTĂ-SEARĂ, PRIMELE SEMIFINALE
* Frații Cuțov au obținut 

victorii clare • C. Gruescu ți 
F. Ibrahim — in luptâ pentru 
titularizare * in programul de 
azi, meciurile Vasile Didea — 
Luis Felipe Martinez (Cuba), 
Niță Robu — Faredin Ibrahim, 
Nicu Popa — Ciu En Zo (R.P.D. 
Coreeană).

Maratonul pugilistic al „Cen
turii de aur" a continuat marți 
și miercuri pe ringul din Pa
latul sporturilor, parcurgindu-se 
astfel drumul spre semifinalele 
de azi și mîine (de la orele 19). 
Așa cum era de așteptat, multe 
dintre partide au fost extrem 
de disputate, unele chiar dra
matice. în această ultimă cate
gorie se încadrează și meciul 
Gabriel Pometcu — Genovevo 
Grinan (Cuba). Deși pugilistul 
cubanez avea o frumoasă carte 
de vizită — campion al țării 
sale și vicecampion al Jocu
rilor Panamericane — puțini ar 
fi putut prevedea deznodămîn- 
tul partidei sale cu Pometcu. 
Angajîndu-se în schimburi de 
lovituri foarte rapide și deose
bit de dure, chiar din primele 
secunde ale meciului, cei doi 
au reușit să țină în mare ten
siune asistența. Foarte decis în 
atac și dominîndu-și la un mo
ment dat adversarul cu lovituri

largi și fructuoase cooperări în 
domeniile industrial, agricol, mi
nier, geologic și in alte sectoare 
de activitate, pentru valorifica
rea deplină a posibilităților pe 
care le asigură în acest sens 
economiile ambelor târî. S-a a- 
preciat că extinderea legături
lor de prietenie și conlucrare
activă dintre România și Se
negal servește progresului eco
nomic și social al țărilor noas
tre, corespunde intereselor și 
aspirațiilor fundamentale ale 
ambelor popoare, este in folo
sul cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate, de stimă și prietenie, 
de deplină înțelegere.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Senegal, Leopold Se
dar Senghor, au făcut, in cursul 
dimineții de miercuri, după în
cheierea primei runde de con
vorbiri, o vizită in București.

Cetățenii Capitalei au făcut 
inalfilor oaspeți o primire pli
nă de stimă și respect, dînd ex
presie, prin urale și aplauze, 
satisfacției cu care poporul ro
mân urmărește dialogul rodnic 
dintre cei doi președinți, se i- 
timentelor de prietenie pe c're 
le nutrește față de poporul s - 
negalez. Președintele Nicolre 
Ceaușescu și președintele Leo
pold Sedar Senghor au răspuns 
cu prietenie la manifestările de 
simpatie ale bucureștenilor.

Primul obiectiv vizitat este 
marele cartier Titan, care nu
mără în prezent peste 200 000 
de locuitori.

Este vizitată, în continuare, 
marea uzină „23 August".

Președintele Republicii Sene
gal a dat o înaltă apreciere 
realizărilor uzinelor „23 August", 
modului in care este organizată 
activitatea productivă a între
prinderii. înscriind impresiile 
sale in cartea de onoare a în
treprinderii, președintele Leo
pold Sedar Senghor a elo i.t 
„exemplul de construire ef.cien- 
tă a socialismului" pe care i-1 
oferă vizita sa in România.

★
în aceeași zi, președintele 

Leopold Sedar Senghor împre
ună cu doamna Colette Senghor 
și alte persoane oficiale sene- 
galeze au plecat spre Suceava.

în municipiul Suceava, solii 
poporului senegalez au fost 
oaspeții Institutului Pedagogie 
din localitate.

A fost vizitat, de asemenea. 
Hanul Domnesc, construcție din 
secolul XVII.

La sfîrșitul acestui ițim rar 
sucevean s-a făcut un popas la 
ruinele fostei cetăti de scaun a 
Moldovei.

Seara, în onoarea președinte
lui Republicii Senegal, Leopold 
Sedar Senghor, și a doamnei 
Colette Senghor, preșeiii ițele 
Comitetului Executiv al Cons- 
liului popular județean Suceava 
a oferit un dineu.
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REZULTATE TEHNICE
MARȚI, gala I. Pană : Nageb (Egipt) b.p. (4—1) Li Yung Chung 

(R.P.D. Coreeană), Vancea b.p. (5—0). Massri (Siria), Grinan (Cuba) 
b.k.o.2 Pometcu ; semîmijlocie : Nichitov b.k.o.1 Rodwan (Siria), Tănase 
b.ko.l Sidou (Maroc), Hajnal b.p. (5—0) Kotey (Ghana) ; semigrea : 
Mamah (Ghana) b.p, (3—2) Văran, Pedroso (Cuba) b.ab.1 Rizekala 
(Siria), Micu b. dese.2 Ghonem (Egipt), Croitorii b.p. (3—2) Sapiolkin 
(U.R.S.S.) : gala II : muscă : Gruescu b.p. (5—0) Farok (Siria), Dinu 
b.p. (5—0) Khaloufi (Franța), Robu b.p. (5—0) Burdihoi, Faredin b.p. 
(4—I) Najib (Tunis) ; ușoară : C. Cuțov b.p. (3—2) Navas (Venezuela), 
Ghiță b.p. (5—0) Moro (Ghana), Mamoun (Siria) b.p. (5—0) Sednmri 
(Maroc), Aldama (Cuba) b.ab.3 Anton ; mijlocie mică : Tîrboi b.p. (3—2) 
Dawuda (Ghana), Florea b.p. (3—2) Adnan (Siria), Martinez (Cuba) 

b.p. (4—1) S. Tîrîlă, Didea b.p. (3—2) Olzvoi (R. P. Mongolă) ; mij
locie : Montoya (Cuba) b.k.o.1 Kovacs (Cehoslovacia), Gariba (Ghana) 
b.p. (5—0) Rutten (Olahda).

MIERCURI, gala I. Cocoș : Popa b.p. (3—2) Rafik (Siria), Ciu En Zo 
(R.P.D. Coreeană) b.k.o.3 Rengifo (Venezuela), Horta (Cuba) b.p. (3—2) 
Domingo (Franța), Tkacenko (U.R.S.S.) b.p. (4—I) Tone ; semiușoară : 
S. Cuțov b.p. (5—0) Fouad (Siria), Amăzăroaie b.p. (3—2) Livadaru, llie 
b.p. (4—1) Moța (Venezuela), Vlad b.p. (4—1) Rashad (Egipt) ; grea : 
Giurcă b.p. (5—0) Dascălu, Millian (Cuba) b.ab.1 Axente, Fatihi (Ma
roc) b.k.o.2 Lehăduș, Simon b.k.o.l Faiz (Siria). Gala II. Semimuscă : 
Ghi nea b.p. (4—1) Batsul (R.P. Mongolă), Li Ven Uk (R.P.D. Coreeană) 
b.p. (3—2) Canay (Turcia), Guevara (Venezuela) b.p. (4—1) Cozma, 
Turei b.p. (5—0) Niță ; pană : Ciochină b.p. (4—1) Otgonbajr (R.P. 
Mongolă), Ploeșteanu b.p. (3—2) Pachenco (Venezuela), Nagib (Egipt) 
b.ab.3 Buzduceanu, Grinan (Cuba) b.k.o.3 Vancea ; • ••• •
berman b.p. (5—0) Cicu, Agapșa b.p. (3—2) Kojsal (Turcia), 
(Venezuela) b.k.o.1 Nichitov, Flajnal b.p. (5—0) 
Da fi noi u b.ab.1 Sauer (Olanda), Sanchez 
Gyorfi, Pedroso (Cuba) b.ab.3 Mamah 
zentare Micu.I

la corp și la cap, Pometcu a 
neglijat posibilitățile de ri
postă ale cubanezului, excelent 
tehnician și posesor al unei 
apreciabile alonje. Așa se face 
că, deși domina din plin, bo
xerul român * fost contrat cu
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I CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE LIBERE

EXCELENTĂ COMPORTARE A SPORTIVILOR ROMÂNI
• LADISLAU SIMON - CAMPION EUROPEAN
• Petre (oman și fior in Pîrcălabu — medalii
dc argint, stelian riorcov — medalie dc Bronz

LENINGRAD, 21 (prin tele
fon). Marți după-amiază, în 
sala complexului sportiv din 
localitate au luat sfirșit între
cerile Campionatelor europene 
de lupte libere. Lotul repre
zentativ al țării noastre, cu 
concurenți la opt din cele zece 
categorii de greutate, a reali
zat un bilanț excelent : LA- 
DISLAU SIMON a cucerit titlul 
de campion continental la ca
tegoria grea, PETRE COMAN 
(62 kg) și MARIN PÎRCALABU 
(74 kg) au obținut medalii de 
argint, iar STELIAN MORCOV 
(90 kg) medalia de bronz. Tre
buie menționat că acesta este 
cel mai bun rezultat obținut 
pină în prezent de luptătorii 
noștri de la „libere" in între
cerile continentale.

După titlul de campion al lu
mii (Istanbul, 1974) Ladislau Si
mon a obținut acum o nouă 
victorie de mare prestigiu. El 
i-a învins, pe rind, pe Mali- 
novski (Polonia). Eickelbaum 
(R.F.G.), Balla (Ungaria), Gher- 
cev (Bulgaria) și Gerhke 
(R.D.G.) și a pierdut (prin des
calificare) partida cu sovieticul 
B. Bîgaev, în condițiile în care, 
cu puțin înainte, susținuse un 
meci extrem de greu, în com
pania lui Gerhke (R.D.G.) — 
medaliat cu argint _la C.M. de 
anul 
sese

trecut — iar Bîgaev avu- 
Wr libe>«. Cum Bigaev

M. PIRCALABUP. COMAN

semîmijlocie : Zii- 
‘. Ganarro 

Tănase ; semigrea : 
(Venezuela) (5—0)

(Ghana), Croitoru nepre-

o dreaptă puternică și expediat 
la podea în prima repriză. Fi-

Mihoi TRANCA 
Petre HENT

(Continuare in pag. 4)
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fusese și el învins 
de Gerhke, iar Si
mon avea o situ
ație mai bună pe 
foaia de concurs, 

reprezentantul 
nostru s-a clasat 
pe primul loc.

Iată și cîteva a- 
mănunte despre ul
timele confruntări 
ale celorlalți luptă
tori români pre- 
zenți la Leningrad. 
Petre Coman (62 
kg) a mai realizat 
o victorie pre
țioasă (tuș, min. 
3,49) în fața bulga
rului L Iankov 
(campion european 
în anii 1973 și 
1975). în finală 
după ce l-a con
dus la puncte 
S. Timofeev 

(6—0) pe
(U.R.S.S), o 

înfrângere la puncte i-ar fi fost 
suficientă pentru a cuoeri titlul. 
Dar a greșit inițiind, în conti
nuare, procedee de atac ris
cante, a fost „contrat" și a pier
dut prin tuș, fiind nevoit ast
fel să se mulțumească cu me
dalia de argint. O mare șansă 
de a deveni campion continen
tal a avut-o și Marin Pîrcă- 
labu (74 kg). După ce l-a în
trecut la puncte pe iugoslavul 
K. Ristov și a primit victoria

prin neprezentarea lui I. Pav
lov (Bulgaria), reprezentantul 
nostru s-a calificat în turneul 
final, alături de F. Hempel 
(R.D.G.) și cehoslovacul D. Ka
rabin. Nefructificînd suficient 
cîteva situații favorabile în 
partida cu Hempel, M. Pîrcă- 
labu a pierdut la limită (5—6). 
Apoi l-a învins la puncte pe

Campionatele internaționale dc tenis ale Romanici

SURPRIZE ÎN
Parcă la fel de capricioase ca 

aceste zile de aprilie, primele 
rezultate de pe tabloul campio
natelor internaționale de tenis 
se cer trecute cu mai multe 
semne de exclamare. Surpri
zele au abundat încă de marți, 
ziua inaugurală a întrecerilor, 
beneficiari fiind — spre satis
facția noastră — în special ju
cătorii români și nu numai cei 
din primul eșalon.

Am începe aceste scurte re- 
marcări cu Florin Segărceanu, 
care abia a împlinit 15 ani, dar 
de pe acum confirmă speran
țele puse în el. într-o singură 
după-amiază. micul tenisman 
dinamovist a scos din luptă doi 
adversari dificili (L. Boldor și 
polonezul I. Rode), jucînd în 
total 72 de ghemuri ! Un efort 
considerabil a trebuit să depu
nă și juniorul Jean Bîrcu 
care, după ce eliminase într-o 
partidă-maraton pe C. Dumi
trescu, • opus o remarcabilă

I Joi 22 aprilie 1976 Ia

L. SIMON

Karabin, cel care a devenit 
campion european datorită si
tuației anterioare, care-1 favo
riza. O excelentă impresie a 
produs și Stelian Morcov, care 
l-a întrecut pe bulgarul S. Ah- 
medov, dar a fost declarat — 
în mod nejustificat — învins 
prin tuș în fata lui P. Neu- 
mayer (R.F.G.), în momentul 
cînd Morcov finalizase un pro
cedeu inițiat de el. în finală, 
într-un meci extrem de dis
putat, el a fost învins la puncte 
(4—1) de campionul olimpic 
L. Tediașvili (U.R.S.S.), care 
pină în acest meci își surcla
sase toți adversarii. Vasile 
Iorga, fiind învins prin tuș de 
bulgarul I. Abilov, s-a clasat 
pe locul 4. Gigei Anghel (57 
kg) a mai obținut un succes 
clar în disputa cu bulgarul 
I. Tocev, pe care l-a învins 
prin tuș, dar apoi a fost depă
șit la puncte de V. Iumin 
(U.R.S.S.) și s-a clasat pe lo
cul 4.

Exceptînd rezultatul lui Va
sile Iorga, clasat sub nivelul 
posibilităților, comportarea re
prezentanților noștri de la li
bere este demnă de toată lauda, 
motiv pentru care le adresăm 
sincere felicitări, lor și tehni
cienilor care i-au pregătit.

Iată clasamentul la cele zece 
categorii : 48 KG : 1. Anatoli 
Beloglasov (U.R.S.S.), 2. M.
Gulaj (Ungaria),’ 3. J. Mdbius 
(R.D.G.) ; 52 KG : 1. Henrik 
Gall (Ungaria), 2. A. Alisver-

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 4-a)

PRIMELE ZILE
rezistență puternicului jucător 
cehoslovac T. Smid, unul dintre 
principalii favoriți.

Dintre cei „vechi" merită 
evidențiați Tr. Marcu, care a 
părut foarte decis din start, 
Dan Nemeș (învingător al cam
pionului bulgar L. Ghenov !) și 
O. Vîlcioiu (foarte • bun în 
partidele cu M. Pampulov și 
S. Mureșan). Dar prima mare 
surpriză avea să o furnizeze, 
ieri, Viorel Marcu, învingător 
net asupra lui Th. Emmrich. 
Campionul R.D. Germane a 
fost oprit de român, în atacu
rile sale intempestive la fileu, 
prin precise mingi pasante. La 
un pas de înfrîngere părea și 
eleganta jucătoare olandeză 
Elly Apel, condusă pe par
cursul partidei de foarte ta-

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. « 4-a)



GRIJĂ Șl RĂSPUNDERE 
PENTRU BAZA MATERIALĂ

A SPORTULUI

Fundamentul trainic, la propriu și la figurat, al marii 
performanțe, dar și al implantării exercițiului fmc și 
sportului în activitatea cotidiană a cctațeanulm, ,11
constituie baza materială a sportului, turismului și a- 

grementului. Și cum educația fizică și sportul simt definite 
prin lege ca probleme de interes național, pnn_ virtuțile l«r 
formative de educare a tinerei generații, de întărire a sănă
tății și capacității de muncă a cetățenilor, indiferent de 
vîrstă, statul susține, prin organele și organizațiile cu atri
buții în acest domeniu, baza materială a educației fizice 
și sportului. An de an, pe baza fondurilor aprobate de foru
rile de resort, în cadrul planurilor de dezvoltare își găsesc 
împlinirea noi și noi amenajări sportive, turistice, de agre
ment. , .

în noul peisaj al localităților, reflectmd impetuoasa dez
voltare economică, socială, politică, demografică a României 
socialiste, arenele sportului și sănătății, fie că sînt în aer 
liber sau acoperite, se integrează organic, răspunzînd cerin
țelor cetățenești, civilizației socialiste. Se împletesc, astfel, 
preocupările constante ale organelor centrale — Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și Sport revenindu-i un rol 
de prim ordin — cu inițiativele organelor locale, pentru va
lorificarea economicoasă a tuturor resurselor umane și ma
teriale, grija pentru întărirea bazei materiale a marii per
formanțe în centrele recunoscute ca tradiționale în diverse 
discipline olimpice, cu cea pentru dotarea județelor mai slab 
dezvoltate în această privință, urmărindu-se, deci, o repar-dezvoltate în această privință, urmărindu-se, deci, 
tizare judicioasă pe întreg teritoriul țării.

Extinderea și diversificarea bazei materiale a-____________  ____  _____ sportului
nu^poâte fi, însă, concepută fără adiacentul firesc, folosirea 
tot mai eficientă a spațiului existent. O adecvată valorifi
care a bogăției condițiilor naturale în județe poate impulsio
na extensia turismului, a drumeției pe minunatele meleaguri 
ale patriei, poate oferi căldură ospitalieră și stimul compe
titiv unor popasuri destinate odihnei și agrementului. Un 
program riguros, bazat pe ordine și disciplină, mărește efec
tiv randamentul oricărei amenajări sportive. Iar acțiunile 
pentru dotarea localităților, cartierelor de locuințe, școlilor, 
marilor colectivități de muncă, cu spații corespunzătoare 
exercițiului fizic, jocului, pentru amenajarea unor baze spor
tive simple, fără multe cheltuieli, prin contribuția nemijlo
cită a cetățenilor, prin munca patriotică a tineretului, consti
tuie un vast cîmp de manifestare a inițiativei. Pentru că noi 
toți, cetățeni ai României socialiste, sîntem proprietari și 
beneficiari ai întregii zestre sportive a țării.

tot mai eficientă a spațiului existent. O adecvată

Deneirciaii aj iiruiegAi
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De astăzi, la Miercurea

RUNDA"v iivun 99
Victoria Ia scor obținută 

luni de Steaua (8—1) în fața 
echipei Dinamo a redeschis 
lupta pentru titlu în campio
natul de hochei, făcînd deo
sebit de atractive ultimele două 
tururi ale competiției. Intere
santă este și disputa pentru 
locul III, pretendentele aflîn- 
du-se la egalitate de puncte.

Astăzi, la Miercurea Ciuc, 
cele patru formații care alcă
tuiesc prima grupă a Diviziei 
A reîncep întrecerea. Numeroșii 
amatori de hochei din locali
tate vor avea prilejul să ur
mărească două derbyuri Di
namo — Steaua, duminică și 
joi, cînd vor avea loc și par
tidele Sport Club

Iată clasamentul 
cestei noi 
natului :
1.
2.
3.
4.

„runde"

— Dunărea, 
înaintea a- 
a campio-

12 io 
12 9 
12 2
12 2

1 1 81—35 ZI 
1 2 81—37 19 
0 10 33—80 4 
0 10 41—84 4

DINAMO
Steaua
Dunărea
Sport Club

(Rezultate directe : Dinamo —
Steaua 5—3, 8—1, 3~3, 1—8 j 
Dunărea — Sport Club 5—4, 
8—0, 4—6, 1—6).

Programul este următorul : 
Joi : Steaua — Dunărea și Di
namo — Sport Club, vineri : 
Dinamo — Dunărea și Steaua —

A RUGBYULUI RO

s-au clasat rep

de

Ciuc

JILL HA

BUNA

(G.

LOT
MIERCUR 
ATRACT

Program 
nosport 
etapei a 
nostru Dl 
elude par
tru ambii

Atractivi 
subliniată 
serie de 
atît pron 
pronostic

Meciuril 
ză au re 
după tim

La Albi (Franța) s-a văzut, O dată în plus, c 
este puternic, că are resurse : echipa națională 
din nou, locul doi in campionatul european. P 
mai ales că înaintea românilor

Locul 2 în Campionatul european

IAȘI
EXEMPLE DE MUNCA™

SIMPOZION OMAGIAL

SBKSSSI

A FINALEI DE LA0 REEDITARE

BASCHET TURNEUINDE

SPECTACOL DE

surprinzător lotul olimpic

DIN TOATE SPORTURILE

Dar 
cu 
pe

REZULTATE
I -
31.7.
40 ; cursa II . . .
tan) 29.2, Friu, simplu 5. event 
41. ordinea 31 ; cursa IU — Me
tisa (N. Gheorghe) 33,4. Răslin, 
Orgolioasa, simplu 10, event 32,

emerit ing. 
conducătorul

frumoasă 
șl Mellsa, 

progres. în baza 
al doilea succes

TEHNICE : Cursa
Campaner (Gh. Ciobanu) 

Cubista, simplu 8. ordinea 
Iezura (N. Boi- 

, simplu 5. 
ordinea 31 ; cursa III ■

IUDO FINALELE CAMPIONATE- LQR republicane pE E. 
CHIPE, rezervate școlilor sportive, au 
reunit în Sala sporturilor din lași 80 
de tineri judoka. Titlurile puse în joc 
a-u fost cucerite de echipele Șc. sp. 2 
lași la juniori mari (antrenor C. Bor- 
dea) și Șc. sp. 1 București la juniori 
mici (antrenor C. Pavelescu). O com
portare demnă de remarcat au avut 
și reprezentanții Șc. sp. Energia Bucu
rești (antrenori I. Gheorghe și S. Ar- 
joca), clasați pe locul III Ia ambele 
categorii. (I.CĂRAIMAN — coresp).

POLO TURNEUL INTERNAȚIONAL 
de la Cluj-Napoca organi

zat -n cinstea „Congresului cooperației" 
a re «nit formației Voința Cluj-Napoca 
urmată de Rapid București, Arkonia 
Sczeczin (Polonia) și Politehnica Cluj- 
Napoca. a INTR-UN MECI DE VERI
FICARE desfășurat duminică în ba
zinul Florecsca selecționata B a Ro
mâniei (cu Frâțilă, Zamfirescu, Lazăr) 
a întrecut 
al țării cu scorul de 3—2.
TENIS ,N D,V,Z,A A de ten's pe 

echipe, echipa bucureș- 
teană Steaua a dispus cu 8—2 de Di
namo Brașov, la masculin, și a pier
dut cu 1—4 în întrecerea feminină. La 
încheierea turului, clasamentele arată 
astfel : masculin : 1. STEAUA 5—5— 
0—10 ; 2. Dinamo București 5—4—1—8; 
3. Dinamo Brașov 5—3—2—6 ; 4. Po
litehnica Cluj-Napoca 5—2—3—4 ; 5. 
C.S.U. Construcții București 5—1—4—2; 
6. Progresul 5—0—5—0 ; feminin î 1. 
DINAMO BRAȘOV 5-5-0—10; 2. Di- 
itamo București 5—4—1—8; 3. Progresul

ca ,.toP 12“ MARIA ALEXANDRU

SI A ZILEI DE 1 MAI9

Ne interesam — cu prilejul 
unei vizite făcute recent, la 
Iași — de acțiuni sportive des
fășurate în localitate sau județ 
în întîmpinarea aniversării 
partidului și a zilei de 1 Mai. 
„Avem destule manifestări in
teresante, ne-a spus tovarășul 
loan Iacob, secretar al C.J.E.F.S., 
dar v-am sugera să vă referiți 
și la sportivii de performanță 
ieșeni care in aceste zile cin
stesc cu deosebite realizări in 
producție cele două mari eve
nimente politice care se apro
pie".

Cîteva sondaje în asociațiile 
sportive și cluburile din Iași 
ne-au prilejuit cunoașterea cî- 
torva dintre acești sportivi. Mai 
întîi, vom aminti de luptătorul 
Mihai Balaur și de boxerul 
Florin Butnaru — ambii cam
pioni republicani de juniori 
anul trecut — primul lăcătuș 
mecanic, iar celălalt sudor la 
I.M. Nicolina, apoi de rugbystul 
Ion Bucan, din lotul de tineret 
al țării — lăcătuș la Trustul 
local de construcții, luptătorul 
Vasile Sabie — electrician la 
întreprinderea de construcții 
montaj, sabrerul Victor Olaru 
_  muncitor la Combinatul de 
fibre sintetice, floretista Mino- 
dora Ciurdea — învățătoare, de 
inginerii Dan Moisescu (bas
chet) — întreprinderea de îm
bunătățiri funciare, Nicolae

Samson (baschet) — întreprin
derea piscicolă Iași, Ovidiu 
Crețu (judo) — întreprinderea 
de industrie locală, Vasile Ci- 
hodaru (rugby) — întreprinde
rea de îmbunătățiri funciare, 
Valentina Sorochin (floretă) — 
întreprinderea de construcții 
montaj, Nicolae Vlad (floretă) 
— întreprinderea Textila și 
mulți alții.

Un omagiu fierbinte pe care-1 
aduc la locul de muncă spor
tivii de performanță ieșeni.

ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI

Astăzi după-amiază, începînd 
do la ora 15.30, la I.R.E.M.O.A.S. 
din Caoitală se desfășoară^— 
în întîmpinarea aniversării 
partidului și a zilei de 1 Mai 
— un simpozion pe tema : „Pa
gini de glorie din istoria 
P.C.R.“. în continuare, pe tere
nurile asociației se vor desfă
șura întreceri sportive la fot
bal, volei, baschet și tenis de 
cîmp. între tinerii asociației și 
sportivi invitați din clubul 
Dinamo.

Club, duminică : Sport
— Dunărea și Dinamo —

Sport
Club
Steaua. Returul se dispută în 
zilele de 
ordinea 
ceea și.

luni, miercuri și 
meciurilor fiind

joi,
a-

★
La Miercurea Ciuc s-a 

cheiat turul IV al întrecerii în 
seria a Il-a. în ultimele două 
zile s-au înregistrat rezultatele : 
Sp. stud. A.S.E. — Liceul nr. 1 
6—1 (1—0. 4—0, 1—1), Tîmava 
— Unirea 10—3 (3—0, 4—2, 3—1), 
Agronomia — Tractorul 5—4 
(2—2, 1—1, 2—1), Sp. stud.

în-

A.S.E. — Unirea 5—2 (1—2, 4—0, 
0—0), Liceul nr. 1 — Agrono
mia 6—5 (3—0, 2—2, 1—3), Tîr- 
nava — Tractorul 10—6 (2—3, 
3—0, 5-3).

înaintea ultimului tur, care 
se va desfășura, probabil, în 
Capitală, echipa studenților 
bucureșleni conduce cu 8 puncte, 
fiind, practic, cîștigătoarea gru- 
pci.
1. SP. ST. ASE 20 17 1 2 133— 68 35
2. Tirnava 20 12 3 5 127—108 27
3. Unirea 20 10 3 7 105— 92 23
4. Liceul nr. 1 20 8 2 10 99—100 18
4. Agronomia 20 4 4 12 98—112 12
5. Tractorul 20 0 1 19 64—146 1

Astăzi _urmează să plece la 
Lubeck (R.F.G.) Maria Alexan
dru, pentru a participa la „Top 
12“, competiție organizată de 
forul european de specialitate 
pentru primii 12 jucători (bă
ieți și fete) de tenis de masă 
din Europa. Maria Alexandru 
va întilni pe Jill Hammersley

REPREZENTATIVELE
• Lotul masculin de baschet a 

plecat la Roma pentru a parti
cipa. de azi pînă duminică, la un 
turneu internațional, 
selecționatele Porto Rlco. Italiei 
șl Universității 
S.U.A. Au făcut

alături de

St. Johns din 
______  ___ _____ deplasarea : 
Popa, Oczelak, Cernat. Niculescu, 
Zdrenghea. Căpușan. Barna, Ug- 
lai. Crăciun, Chircă. Mihuță, Ivaș- 
cenco. Antrenor : D. Evuleț-Coli- 
baba.

• Reprezentativa feminină plea
că azi în Ungaria, la Szolnok. 
unde va lua parte, de vineri pînă

marți. la tradiționalul turneu
„Cupa Vileda“, în compania se
lecționatelor Bulgariei. Ceho
slovaciei II, Franței, R. F. Ger
mania și Ungariei. Apoi
sportivele românce vor susține un 
turneu în R. D. Germană, la Hal
le, alături de echipele țării gaz
dă, Poloniei și selecționatei se
cunde a Bulgariei. Lotul țării 
noastre : Ileana Gugiu» Suzana 
Pîrșu. Gabriela Ciocan. Ștefania 
Giurca, Mariana Andreescu. Ma- 
ria Simioncscu, Rodica Goian, E- 
leria Opriciu, Doina Prăzaru, Li
liana Duțu, Diana Mihalic. Floa
rea Anca. Antrenori : S. Ferencz 
și N. Martin.

® Ca urmare a rezultatelor în-

registrate în ultimele zile, cînd 
s-au disputat jocurile penultimei 
etape și o serie de restante, pe 
primul • loc în „Cupa federației" 
(întrecere rezervată echipelor di
vizionare feminine) se află for
mația I.E.F.S. care, în mod nor
mal, nu mai poate ceda șefia 
clasamentului. Rezultate : Uni
versitatea Cluj-Napoca — I.E.F.S. 
53—87 (28—42). Olimpia Bucu
rești — Voința București 78—55 
(38—20). Rapid — Universitatea 
Timișoara 60—47 (30—29), Crișui
Oradea — C.S.U. Galati «9—55 
(39—25), Politehnica București — 
Sănătatea Ploiești 63—60 (34—30), 
C.S.U. Tg. Mureș — Progresul 
București 49—47 (30—25)

0 PERFORMANȚA N

Pentru completarea datelor 
pe care le dețineam de la Albi, 
i-am așteptat pe jucătorii noș
tri la aeroportul Otoneni.

...Apare Kdnig, apoi Codoi. 
Urmează Marcel Voicu, căpita
nul formației : „Am fost atît de 
aproape de marele vis I ~ 
eforturile din semifinala 
Spania (extraordinar meci, 
care nu-l vom uita niciodată !) 
și-au spus cuvintul". Rînd pe 
rînd, îi zărim pe Cindea, Mer- 
ca, Horvat, Marin, Stefiuc, V. 
Niță, Mărqineanu, Mărculescu, 
Vlădilă, Rădulescu, Dima, Țui
că... Antrenorul 
Viorel Moraru, 
delegației, ne spune : „Campio
natul este privit cu tot mai 
mare interes. A crescut ni
velul tehnic. Echipa noastră a 
confirmat că se numără printre 
cele mai bune de pe continent. 
Rezultatul este meritoriu, insă 
trebuie să fim și mai atenți la 
pregătirea viitoarei ediții, care 
va avea loc, probabil, in Olan
da". Iată-i și pe cei doi antre
nori ai echipei. Constantin Va
sile și Alexandru Ștefu. Tran
scriem amănunte. Primul meci, 
miercuri, cu Maroc, sub in
fluența oboselii călătoriei. Ad
versarii — în progres, foarte 
duri însă. Cindea a reușit două 
încercări, Dima un „drop" : 
11—3. A urmat partida cu Spa
nia, vineri (în nocturnă), con
siderată de mulți drept cea 
mai frumoasă a turneului. Cu 
o garnitură complet schimbată 
față de jocul cu Olanda, spa
niolii au dat totul pentru victo-

(Anglia), reeditîndu-se astfel 
finala de simplu de la 
recentele campionate euro
pene. La competiție parti
cipă, de asemenea, Magos (Un
garia), Hellman (Suedia), An
tonian (U.R.S.S.), Hendricksen 
(R.F.G.), Ferdman (U.R.S.S.), 
Uhlikova (Cehoslovacia), Rud- 
nova (U.R.S.S.), Lotaller (Un
garia), Silhanova (Cehoslovacia) 
și Palatinus (Iugoslavia).

★
Recent s-au încheiat con

cursurile dc calificare-selecție 
pentru tineret (Cluj-Napoca) și 
juniori (Sf. Gheorghe), în ve
derea alcătuirii loturilor pentru 
C.E. de tineret și juniori 
(Viena, 10—20 iulie a.c.). Iată 
primii patru clasați : TINERET 
— băieți : Zsolt Bohm (C.S.M. 
Cj.-N,), Dorel Onețiu (Progr. 
Buc.), Dan Tăcutu (Șc. sp. Rm.

• LA PITEȘTI, lîngâ pădurea 
Trivcle, la punctul numit Găvana 
II, asociația sportiva Constructorul 
și-a amenajat o frumoasa bază 
sportivă — realizată, aproape în 
întregime, prin munca obștească 
a tinerilor constructori. Iubitorii 
sportului au la dispoziție tere
nuri de tenis, handbal și volei, 
toate acoperite cu bitum. • CON
DUCEREA ASOCIAȚIEI SPORTIVE 
RULMENTUL BIRLAD, organizează 
întreceri dotate cu „Cupa Con
gresului U.G.S.RA Confruntări In
teresante au avut loc la fotbal, de 
pildă, unde, printre altele, s-au 
întrecut echipele din schimburi ale 
secției ,,colivii". Primul loc a re
venit formației din schimbul I. Con
cursul de șah, pe secții, a fost 
cîștigat de strungarul Ion Hugeanu, 
de la „rectificare". • NOI SECȚII 
pe ramură de sport în asociațiile 
sportive din Sibiu. Astfel, la A, S. 
Aspro s-a constituit o secție de 
tenis, unde amatorii sportului alb 
au și amenajat două terenuri, iar 
la I.T.A. s-a înființat o secție de 
oină, care a fost afiliată la fede
rația de specialitate. @ ÎN CA
DRUL UNEI DUMINICI SPORTIVE, 
la Cîmpulung Muscel au avut loc 
in centrul orașului întreceri de ci
clism pe circuit șî o reușită cursă 
de carturi, la care au fost pre
zinți „piloți" de la casele pio
nierilor din Pitești, Curtea de Ar
geș, Costești, Topoloveni și, evi
dent, orașul organizator. <8 CON
SILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV AL 
SINDICATELOR,. în colaborare cu

A. S, Hidromecanice ți comisia 
Județeană de specialitate, a orga
nizat o amplă întrecere la popice, 
la care au participat 16 echipe și 

920 de concurenți la individual. 
Pe echipe a cîștigat Metrorp 

■— la bărbați cu 144 p și Hidro
mecanica — Io femei cu 136 p. 
La individual bărbați pe locul I 
s-a clasat F. Iere (I.T.B.) cu 20 p. 
• TINERILOR DE LA SATE din ju
dețul Suceava li s-au pus la dis
poziție peste 30 de mese de ping- 
pong, care au fost confecționate 
în atelierele diferitelor școli su
cevene. • IN COMUNA FRUMU- 
ȘENI (jud. Arad), din Inițiativa 
profesorului Liviu Todera$ s-a or
ganizat un frumos și reușit concurs 
de orientare turistică, la care au 
luat parte și turiști din Arad. Prin
tre cîștigătoare, la diferite cate
gorii de participanti, s-au numărat 
formațiile de la Școala generală 
Frumuseni, Strunqul Arad și Voin
ța I Arad. G PESTE 1000 DE TI
NERI din întreprinderile județului 
Covasna au participat pînă acum 
la întrecerile dotate cu „Cupa Con* 
greșului U.G.S.R.". Reușite mani
festări au avut loc la asociațiile 
sportive Unirea, Oltul, Electro, Car- 
pați și Constructorul din Sf. 
Gheorghe — la tenis de masă, 
baschet, volei și șah și la Tracto
rul Tg. Secuiesc — la atletism.

CORESPONDENȚI : I. Fețeanu, 
E. Solomon, I. lonescu, P. Mateoiu, 
C. Gruia, T. Radu, I. Mîndrescu, 
S. Hârduț și Gh. Briotâ.

5—3—2—6 ; 4. Steaua 5—2—3—•4 ; 
C.S.U. Construcții 5—1—4—2 ; 6. Po
litehnica Cluj-Napoca 5—-O—5—0.
vm FI S A încheiat divizia b. VULlI Rezultate din ultima eta
pă : masculin, seria I : Constructorul 
Brăila — Progresul Buc. 3—0, Politeh
nica lași — Relonul Săvinești 2—3, A- 
urora Bacău — Farul 0—3, Electra 
Buc. — Grivița Roșie 3—-1, C.F.R. 
Buc. — C.S.M. Suceava 1—3 ; seria 
a ll-a : Petrolul Ploiești — SARO 
Tîrgoviște 3—0, Oțelul Oraș Dr. Pe
tru Groza — Metalul Hunedoara 3—<), 
C.S.U. Brașov — C.S.U. Baia Mare 
3—1, Ind. sîrmei C. Turzii — Silvania 
Șimleul S. 0—3, C.S.U. Pitești — Fo- 
resta Arad 2—3 ; feminin, seria I : 
Penicilina II lași — Ceahlăul P. 
Neamț 0—3, I.T.B. — Flacăra roșie 
Buc. 3—0, Unirea Buc. — C.P.B. 2—3, 
G.I.G.C.L. Brașov — Univ. Buc. 3—1, 
Spartac Buc. — Medicina Buc. 3—0, 
Confecția Vaslui — Voința Buc. 1—3 ; 
scria a l!-a : Maratex B. Mare — Da
cia Pitești 3—0, C.S.U. Tg. Mureș — 
Voința M. Ciuc 3—0, C. S. Za'lău — 
Voința Craiova 3—0. La masculin, au 
promovat în prima divizie echipele 
Constructorul Brăila și Petrolul Plo
iești. Au retrogradat în campionatul de 
calificare formațiile Aurora Bacău, 
Marina Constanța, Industria sîrmei C. 
Turzii (cea de a patra retrogradată 
va fi decisă după disputarea ultime
lor două restanțe). La feminin, au pro
movat în A echipele Ceahlăul P. 
Neamț și Maratex B. Mare ; au re
trogradat din B : Unirea București, 
Confecția Vaslui, Vulturii textila Lu
goj și Medicina Timișoara.

spectatori 
prezenți duminică pe hipodromul 
ploieștean au avut parte nu 
numai de o vreme însorită, dai’ 
și de alergări echilibrate. înche
iate cu sosiri animate. Din an
samblul rezultatelor subliniem 
victoriile lui Orieta și Hertz, doi 
dintre prezumtivii concurenți ai 
derbyului. Prima — la reintrare — 
a absolvit parcursul din cap în 
cap, cu fuleuri elastice și Intr-o 
cadență de cronometru... Acor- 
dîndu-i un avantaj de 60 de 
metri, desigur că excelenta Vîl- 
tava n-a mai putut face altceva 
decît să ocupe un onorabil loc 
doi. Hertz, avea, firește, o bună 
situație în cursa lui, dar a tre
buit să-și corecteze recordul a- 
proape cu o secundă pentru a 
infringe rezistenta outsiderului 
Rulaj. In rest, un important salt 
de valoare l-a realizat Campa
ner. bine condus de Gheorghe 
Ciobanu. Și antrenorul Nicolae 
Gheorghe a avut o zi fastă, doi 
dintre elevii săi trecînd potoul 
învingători. E vorba de Iezura 
— cu care aprantiul N. Boitan 
a efectuat o foarte 
cursă de așteptare — 
aflată în mare 
căruia a cules 
consecutiv.
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„Internaționalele** de sărituri I
DISPUTĂ SPECTACULOASĂ

LA PLATFORMĂ

Proba de sări uri de la tram
bulina de 3 m a participante
lor la Campionatele internațio
nale nu a fost prea interesantă. 
Disputa pentru primul loc s-a 
redus la întrecerea între Heidi 
Ramlow și Karin Guthke din 
R. D. Germană. Georgiana Să- 
căieanu a avut execuții corecte, 
elegante, dar inferioare ca grad 
de dificultate față de cele ale 
adversarelor, motiv pentru care 
s-a văzut distanțată 
din exercițiile libere, 
care au sărit de la 
de 10 m, am asistat 
tractiv duel între V.
și AI. Bagiu. Tînărul nostru 
sportiv dădea speranțe că ne 
va aduce o victorie, dar coefi
cientul de dificultate redus al 
ultimelor două sărituri i-a a- 
nulat intențiile. La săritura a 
9-a, de pildă, Tascenko a exe
cutat 2V2 salt înapoi în echer, 
al cărui coeficient (2,9) i-a a- 
dus 42 p, deși săritura a fost 
nereușită (note între 3 și 5) ; 
Bagiu a avut 1/2 salt înapoi în 
echer pentru care a primit în 
unanimitate nota 7, dar coefi
cientul de numai 1,9 i-a adus 
doar 40 p. Cit privește ultima 
săritură, ea l-a distanțat pe 
Tascenko, răsplătit cu 62 p pen
tru 2% salt contra (coeficient 
2,7), față de numai 43 p, cât a 
primit Bagiu pentru 1/2 salt 
contra (coeficient 2,0).

la fiecare 
La băieți, 
platforma 
la un a- 
Tascenko

SABRERI1 CLUBULUI STEAUA
PARTICIPA IA C C. E.

Șl LA „CUPA HUNGARIA"
Ieri, echipa de sabie a clu

bului sportiv Steaua, campioa
nă a țării, a plecat pe calea 
aerului la Budapesta, unde va 
participa, între 23 și 25 aprilie, 
la întrecerile din cadrul Cupei 
campionilor europeni (pe echi
pe) și al „Cupei Hungaria" (indi
viduale). întrucît aceste două 
competiții reunesc la startul lor 
pe cei mai buni sabreri ai con
tinentului, participarea la ele 
va constitui un test important 
de verificare a pregătirii înain
tea Jocurilor Olimpice de la 
Montreal și pentru sportivii 
români.

Au făcut deplasarea sportivii 
Ion Pop, Dan Irimiciuc, Come- 
liu Marin, Marin Mustață, Emil 
Oancea și Alexandru Nilca, în
soțiți de 
Mustață.

antrenorul Dumitru

SENIORI
3 

Ramlow 
. Karin

m

SA INAUGURAT
La finele săptămînii trecute, 

pe o vreme frumoasă, lacul 
Herăstrău din București a cu
noscut animația primelor con-

j^^uri nautice ale noului se- 
. Acestea au fost „Cupa Di-

namo“ Ia caiac-canoe și „Cupa 
Școlarul" la canotaj. în între
cerile de caiac-canoe, rezervate 
juniorilor și tineretului, repre
zentanții clubului organizator au 
rămas în posesia trofeului, cu
cerind 4 din cele 11 probe și 
ocupînd alte 4 locuri II. O com
portare bună au avut și tinerii 
caiaciști și canoiști de la C. S. 
Școlar și Olimpia. Iată, de alt
fel, clasamentul final pe echipe 
al competiției : 1. Dinamo 144 
p ; 2. C. S. Școlar 84 p ; 3. O- 
limpia 63 p ; 4. Steaua 54 
5. Cutezătorii 22 p ; 6.
sp. 2 9 p.

în concursul de canotaj 
tat cu „Cupa Școlarul" s-a 
registrat o veritabilă afluență 
de participanți — 310, care au 
evoluat în 117 curse ! Cu toate 
că în programul competiției au 
figurat numai probe de fond, 
starturile fiind date contracro- 
nometru, un public numeros a

p ;
Șc.

do- 
in-

I
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Ieri, pe stadionul
„23 August" 
din București 
s-a desfășurat

Rezultate. Trambulină 
senioare : 1. Heidi 1
(R.D.G.) 415,55 p, 2.
Guthke (R.D.G.) 402 p, 3. Geor
giana Săcăleanu (România) 366,50 
p, 4. Marion Werner (R.D.G.) 
361,55 p, 5. Elena Tereșcenko 
(R.S.S. Kazahă) 355,90 p, 6. Ma
ria Aleksandrova (Bulgaria) 
346,10 p, 7. Niles Christiane 
(Franța) 340,20 p, 8. Elena 
Cîrstică (România) 336,15 p, 9. 
Ruxandra Hociotă (România) 
329,25 p. 10. Magdalena Toth 
(România) 324,70 p ; platformă 
10 m seniori : 1. V. Tascenko 
(R.S.S. Kazahă) 478,40 p, 2. Al. 
Bagiu (România) 456,55 p, 3. 
I. Ganea (România) 437,95 p, 
4. J. Deschouwer (Franța) 410,10 
p, 5. J. Dembowiecki (Polonia) 
398,35 p, 6. L. Balogh (Unga
ria) 375,70 p, 7. S. Sfity (Franța)
369,95 p, 8. M. Kaiss
nia) 324,45 p, 9. V.
(România) 304,10 p.

(Româ-
Bastar

D. STANCULESCU

ACTUALITĂȚI DIN
SPORTUL POPICELOR
în campionatul Diviziei A la 

popice s-au disputat marți o se
rie de jocuri 
pa a XVI-a) 
dau jucători 
Rezultate — 
București — 
1474—2 370 p 
rești — Laromet București 2 600— 
2 465 p d e Voința Tg. Mureș — 
Voința Craiova 2 452—2 437 p d
• Hidromecanica Brașov — U. T.
Arad 2 501—2 388 p d • Frigul 
București — Gloria București 
2 240—2 291 p d ; MASCULIN : 
Voința București — Rulmentul 
Brașov 5 206—5 343 p d (!) •
Gloria București — Petrolul Te- 
leajen Ploiești 5 024—4 851 p d
• Rafinorul Ploiești — Construc
torul Galați 5 114—5 377 p d a 
Flacăra Cîmpina — Olimpia 
București 5 381—5 317 p d. Ce
lelalte întîlniri din etapa a XVI-a 
se joacă sîmbătă și duminică.

★
La întrecerile de la Sandhau- 

sen. din cadrul „Săptămînii spor
tive internaționale a R. F. Ger
mania", au participat și doi po
picari români : Petre Purge — 
care a evoluat mulțumitor și tî
nărul Alexandru Tudor — slab. 
La individual a cîștigat Pali 
(Austria) 1 860 p d © Purge — 
locul 4, cu 1 845 p d, iar Tudor— 
1 595 p d, nu s-a clasat printre 
primii șase. La perechi, victoria 
a revenit vest-germanilor Peli- 
kan — Jenner 1839 ; Purge și 
Tudor — locul 13 cu 1 738 p d.

(devansate din eta- 
ale echipelor care 
loturilor naționale. 
FEMININ ; Rapid 
Cetatea Giurgiu 

d • Voința Bucu

SEZONUL NAUTIC
asistat la întreceri, avînd pri
lejul să urmărească dispute 
deosebit de dîrze. O foarte bună 
comportare au avut — la cate
goria juniori — schifiștii Șc. 
sp. 1, care au cîștigat 7 probe 
din 11, ceea ce le-a asigurat 
cucerirea confortabilă a cupei. 
La „tineret" Voința și Steaua 
și-au împărțit victoriile, în timp 
ce la seniori Clubul Nautic U- 
niversitar — revenit în rândul 
secțiilor demne de laude — a 
câștigat toate cele trei curse. 
Iată acum clasamentul final al 
competiției : 1. Șc. sp. 1 — 
116 p ; 2. C.N.U. 68 p ; 3. Steaua 
36 p ; 4. C. S. Școlar 33 p ;
5. Voința 23 p ; 6. Dinamo 21 
p ; 7. Metalul 
Energia 14 p ;
(de remarcat 
startul acestor
10. Olimpia 5 . ,

• Miercuri 5 mai va avea loc 
pe lacul Herăstrău concursul 
de selecție pentru lotul repre
zentativ de caiac-canoe juniori, 
întrecerile programează curse 
de K1 și CI pentru băieți și 
K1 fete, toate pe distanța de 
500 m.

20 p ; 8.
9. C. S. 
prezenta 
întreceri) 
p. (al. h.).

Șc. sp. 
Onești 
sa la 
12 p ;
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TRIALUL JUCĂTORILOR DIN DIVIZIA B
Ieri, la București, pe stadio

nul „23 August" (locul a fost 
schimbat în ultimul moment) 
s-a desfășurat trialul jucători
lor din Divizia B. în cele trei 
partide care au avut loc (s-au 
jucat cite două reprize a cîte 
30 de minute), au evoluat ju
cătorii remarcați în ultimul 
timp în întrecerea eșalonului 
secund. Chemarea la această 
verificare a avut în vedere, 
in general, perspectivele de 
progres și, ca atare, vîrsta a 
constituit criteriul de bază al 
selecției. Dar. au fost și ex
cepții, bineînțeles, pentru că 
în rîndurile celor care au ju
cat s-au aflat și fotbaliști cu 
o activitate destul' de înde
lungată, unii chiar în Divizia
A.

Fără îndoială, trialul (în care 
unii jucători au evoluat doar 
o jumătate de oră) a fost deo
sebit de util ; o asemenea tre
cere în revistă, pe un sta
dion bucureștean, este oricind 
binevenită și federația poate 
trage unele concluzii privind 
potențialul valoric al Diviziei
B. Trebuie menționat că pc 
marginea terenului s-au aflat 
conducători și antrenori ai 
F.R.F., în frunte cu Ștefan 
Covaci, zeci de trimiși ai echi
pelor din Diviziile A și B. Dar, 
pentru a se forma o părere 
mai temeinică, e necesar ca 
acești jucători să fie urmăriți 
și in partidele de campionat, 
unde sintem siguri că vor ară
ta întreaga gamă a posibili
tăților lor. Cît privește valoa
rea jocurilor la care am a- 
sistat, ea nu s-a ridicat la ni
velul așteptat, lipsa ăe omo
genitate punîndu-și amprenta 
asupra evoluției diferitelor 
formule de echipe folosite.

Ne-am fi așteptat — totuși 
— Ia o întrecere mai viguroa
să, caracteristică jocurilor de 
selecție, dar și aceasta, în 
lungi perioade de timp, a lip
sit. Cînd valorile s-au mai cer
nut, nivelul fotbalului practi
cat a fost mai aproape de ceea 
ce Se aștepta. Din acest punct 
de vedere, ai treilea meci a 
fost cel mai bun, pentru că in

teren s-au aflat componenții 
lotului lărgit a] Diviziei D

• MECIUIL i : Galbenii — 
Albaștrii 1—1 (1—0). Au mar
cat : Marinescu (min. 25) pen
tru „galbeni", Niță (min. 40) 
pentru ..albaștri".

GALBENII ; Tănase (Voinea)
— Dumitrescu (Tilihoi), Căl- 
dăruș (Adamache), Enache 
(Trifina), Nedelcu (Dumitres
cu) — Bezman (Pascu), Bur- 
cea (Angelescu) — Tudor (Nis- 
tor), Niță (Anghel), Marines
cu, Berceanu (Răut). ALBAȘ
TRII : Clipa (Bunea) — Cotoș
man, Ciocioană, Ene, Micloș — 
Economu (Vergu), Dragu — 
Niță, Sava, Cîrțu (Țevi), Ca- 
rabageac (Gavrilă).

• MECIUL II: Galbenii — 
Roșii 2—1 (1—1). Au înscris s 
Culda (min. 10), Tisa (min. 
59), respectiv Georgescu (min. 
6).

GALBENII : Windt — Seli- 
mesi, Gruber, Țicheli, Barna
— Butuza, Culda — Deac 
(Neagu), Tisa, Frățilă, Lupău. 
ROȘII : Neagu — Năstase, 
Ghiță, Petrovici, Koler — 
Schmidt, Sabău — Foaie, 
Mavrușca, Georgescu, Văetuș 
(Stan).

• MECIUL III : SELECȚIO
NATA DIVIZIONARA B —

ALBAȘTRII 3—1 (0—0). Auto
rii golurilor : Țevi (min. • 42), 
Sava (min. 53), Anghel (min. 
55), respectiv Frățilă II (min. 
40).

SELECȚIONATA : Bunea
(Windt) — Dumitrescu, Ghiță, 
Petrovici (Căldăruș), Koler — 
Bezman (Schmidt),’ Sabău (An
ghel) — Niță (Foaie), Mari
nescu (Sava), Mavrușca (Țevi), 
Georgescu. ALBAȘTRII s- Ef- 
timescu (Bucu) — Gheorghe, 
Badea, Sebe, Cățoi (Barna) — 
Nucă, Pană — Stăncescu, 
Frățilă II, Voicilă, Palea.

în urma acestor jocuri s-a 
alcătuit un lot lărgit, care are 
următoarea componență 1 Bu
nea, Windt, Eftimescu (por
tari), Dumitrescu, Ghiță, Căl
dăruș, Petrovici, Koler, Micloș, 
Barna. Cățoi,. Ene (fundași), 
Bezman, Schmidt, Sabău, An
ghel, Nucă (mijlocași), Niță 
(C.S. Tîrgoviște), Foaie, Mari
nescu, Mavrușca, Sava, Țevi, 
Georgescu, Voicilă, Lupău (îna
intași). Dintre aceștia se va 
alcătui un Iot de 18 jucători, 
cu care antrenorii V. Blujdea 
și Al. Constantincscu vor fa
ce deplasarea la Sofia, unde, 
la 19 mai, va avea loc un 
meci cu selecționata similară 
a Bulgariei.

In programul echipei naționale in acest an
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NU UITAȚI ! 
PRILIE 1976 O 
LOTO 2!

DUMINICA 25 A- 
NOUA TRAGERE

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 21 APRILIE 1976. FOND 
GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
784.826 lei. EXTRAGEREA I : 
24 42 32 35 27 39. 
REA a Il-a : 33 12

EXTRAGE- 
40 4 28.

pau- 
iținut 
e joc

CÎȘTIGURILE 
PRONOSPORT 
1976. Categoria _ . v_ ____________
1 variantă 50% a 45.821 lei și 6 
variante 10% a 9.164 lei ; cate
goria 2 : (11 rezultate) 38,35 va
riante a 3.154 lei ; categoria 3: 
(10 rezultate) 417,50 variante a 
435 lei ; Cîștigul de 45.821 lei ju
cat 50% de la categoria 1 a re
venit participantului NICOLAE 
TOMES CU din CONSTANȚA.

CONCURSULUI 
DIN 18 APRILIE 

(12 rezultate)1 :

CÎȘTIGURILE 
LOTO 2 DIN 11 
Categoria 1 : 1 variantă 100% a 
24.339 lei, și 10 variante 25% a 
6.085 lei ; cat. 2 : 6,75 a 9.486 
lei ; cat. 3 : 33,25 a 1.926 lei ; 
cat. 4 : 100,75 a 636 lei ; cat. 5 : 
326 a 200 lei ; cat. 6 : 2.532,50 a 
100 lei. Cîștigul de categoria 1 
jucat pe bilet 100% a fost obți
nut de Ciungu Ion din Drobeta 
Tr. Severin.

TRAGERII 
APRILIE 1976.

I
I
I
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ACTUALITĂȚI
• DINAMO EVOLUEAZĂ AS- 

TAZI LA GIURGIU. Stadionul 
Central din localitate găzduiește 
astăzi meciul amical care va o- 
pune formației F.C.M. Giurgiu 
echipa bucureșteană Dinamo. Jo
cul este așteptat cu viu interes 
de iubitorii fotbalului giurgiu - 
veni. Cu prilejul acestei partide 
va fi sărbătorit fotbalistul local
nic Cristache Grigore care — 
după 20 de ani de neîntreruptă 
activitate în cadrul formației 
giurgiuvene — își încheie astăzi 
cariera de jucător. (Traian Bai- 
bălată — coresp.).

• DE LA CLUBUL RAPID. în
tre 26 iunie și 4 iulie se desfă
șoară în Cehoslovacia, la Kosice, 
un turneu internațional la care 
participă formații feroviare din 
mai multe țări, printre acestea 
și Rapid București. Clubul giu- 
leștean. împreună cu O.N.T.. or
ganizează, cu această ocazie, 
pentru slmpatizanții săi, o ex
cursie. Vor fi vizitate orașele 
Bratislava (2 zile), Praga (3 
zile), Karlovy Vary (o zi), Ko
sice (o zi) și Budapesta (2 zile). 
Informații și înscrieri la Clubul 
sportiv Rapid — marțea și vi
nerea între orele 18—20. Telefon 
17.03.01.

• F. C. ARGEȘ EFECTUEAZĂ 
UN TURNEU ÎN POLONIA. La 
invitația clubului Widzew Lodz, 
echipa F. C. Argeș va efectua 
un turneu de două jocuri, în 
Polonia. în perioada 7—13 mau 
Primul meci este programat la 
9 mai, dată la care piteștenii vor 
întâlni, la Lodz. formația Widzew 
din prima divizie a campionatu
lui polonez. în următoarea parti
dă (12 mai), F. C. Argeș va în- 
tîlni un adversar încă nedesem
nat.

© BILETELE PENTRU CUPLA
JUL DE DUMINICA, de pe sta
dionul ,.23 August" din Capitală 
(Rapid — Dinamo și Sportul stu
dențesc — Steaua) s-au pus în 
vînzare la următoarele case : A- 
gențiile C.C.A., Pasajul Univer
sității și Strada Halelor, la ca
sele de la stadioanele Steaua, 
Dinamo, Giulești și la sediul 
C.N.E.F.S.

© SÎMBATA, CUPLAJ PE STA
DIONUL POLITEHNICA. întâlni
rile dintre formațiile de tineret 
Rapid — Dinamo și Sportul stu
dențesc — Steaua se vor des
fășura. în cuplaj, sîmbătă, pe 
stadionul Politehnica, cu Începe
re de la ora 15.

UN MECI CU ITALIA Șl DOUĂ CU CEHOSLOVACIA
• Programul de meciuri al echipei reprezentative pe acest an 

a fost, recent, completat cu trei întâlniri cu caracter amical.
Astfel, la propunerea federației italiene, la începutul lunii iunie 

se va disputa la Milano meciul Italia—România, revanșă a întâl
nirii disputate în 1973 la București și încheiate la egalitate (3—3). 
Rămîne să se precizeze dacă data meciului va fi 2 sau 5 iunie, în 
funcție de programul competițional intern al celor două federații-

De asemenea, a fost perfectată o dublă intilnire, pe patru fron
turi, intre echipele reprezentative A, de tineret sub 23 de ani, ti
neret sub 21 de ani ți juniori ale României ți Cehoslovaciei. La 
22 septembrie se vor întâlni la București echipele A și de juniori 
și în Cehoslovacia cele de tineret. La 6 octombrie, meciurile din
tre echipele A și juniori se vor disputa la Praga, în aceeași zi 
întîlnirile de tineret fiind găzduite de țara noastră.

• Selecționata de fotbal a Ghanei va evolua în țara noastră în 
zilele de 15 ți 19 mai. Adversarele sale vor fi o echipă divizionară 
B (încă nedesemnată) și o selecționată divizionară.

• Faza finală a actualei ediții a Cupei României a fost pro
gramată după încheierea campionatului, în a doua jumătate a lui 
iunie, la datele de 16, 20, 23 ți 27 ale lunii respective.

SCOPUL NU SCUZĂ... MIJLOACELE
• O etapă în care gazdele au 

fost ținute In șah în șase me
ciuri. iar un al șaptelea joc avea 
să se încheie chiar cu victoria 
oaspeților. O etapă în care for
mațiile locale n-au obținut de-. 
cît două victorii. Evident. în a- 
semenea situații, s-ar cuveni să 
subliniem jocul curajos, deschis, 
al oaspeților, valoarea perfor
manțelor obținute. Din păcate, 
în multe meciuri aceste rezulta
te n-au fost obținute ca urma
re a unor virtuți tehnice sau tac
tice, ci prin mijloacele bine cu
noscute ale anti-jocului, prin- 
tr-un joc exclusiv de apărare, 
prin obstrucții și trageri de timp.
• Un asemenea joc — scrie 

observatorul federal Dumitru Io- 
nescu — a practicat Jiul, la Cluj- 
Napoca, în meciul cu C.F.R. 
Dar, să-i dăm cuvîntul : „Jiul, 
după golul înscris în minutul 10, 
s-a retras cu întreaga echipă în 
apărare. în repriza a n-a netre- 
cînd decît o singură dată de cen
trul terenului. Majoritatea baloa- 
nelor au fost degajate la întîm- 
plare, în afara terenului**. Și la 
Timișoara, pentru a obține punc
tul dorit. Universitatea Craiova 
a tras de timp, ceea ce l-a de
terminat pe arbitru să prelun
gească jocul. Cam la fel s-au 
petrecut lucrurile și în alte me
ciuri de la care oaspeții au ple
cat mulțumiți de rezultat. Dar 
numai de rezultat...

® Dominînd „80 din 90 de mi
nute" — cum relatează observa
torul federal — C.F.R. Cluj-Na- 
poca a fost, totuși, la un pas 
de înfrîngere. înscriind golul e- 
galizator în preajma fluierului 
final, dintr-o lovitură de la 11 
metri, după un atac prelungit și 
la o învălmășeală la poarta Jiu
lui. Jucătorii din Petroșani au 
protestat împotriva deciziei ar
bitrului Glicorghe Vasilescu* dar 
observatorul federal spune că 
„hcnțul în careu a fost indiscu
tabil". De altfel, arbitrajul este 
notat cu 9.

© După părerea observatoru
lui Eugen Banciu, o lovitură de 
la 11 metri ar fi trebuit să fie 
acordată și la Oradea, în minu

tul 74. la un atac asupra îuf 
Manea (Rapid). Dar. arbitrul Se
ver Drăgulici a apreciat altfel 
faza respectivă (joc periculos), 
dictînd lovitură liberă indirectă, 
rămasă fără rezultat. Din cauza 
acestei decizii. Sever Drăgulici# 
notat cu 10 pînă atunci, n-a 
mai primit, la sfîrșitul meciului, 
decît nota 7.

• în acest meci, relatează tot 
Eugen Banciu. jucătorul Manea 
a avut o atitudine condamnabilă; 
Enervat de reacțiile unui grup 
de spectatori. Manea .s-a îndrep
tat spre ei și a scuipat la mar
ginea terenului ! Firește, acest 
gest l-a pus în fața unor protes
te și mai vehemente ale tribu
nei. Drept răspuns, Manea a 
scuipat din nou ! Penibil. Desi
gur. Manea poate fi chemat, la 
ordine de Comisia de disciplină. 
Dar, înaintea ei, lucrul acesta, 
trebuie să-l facă clubul Rapid.
• Printre organele care. în 

mod firesc, sînt chemate să a- 
jute la o justă apreciere asupra 
desfășurării meciurilor de fotbal,' 
a prestațiilor arbitrilor se numă
ră și Colegiile județene de arbi
tri. Dar li se cere acestora de
plină obiectivitate, seriozitate în 
îndeplinirea sarcinii lor. altfel,1 
ele mai mult încurcînd lucrurile 
decît clarificîndu-le. Dar, să nu 
ne menținem în domeniul teore
tic. ci să ne referim — concret 
— la poziția Colegiului județean 
Gorj, după meciul cu atîtea dis
cuții de acum două săptămîni,1 
dintre Minerul Motru și Progre
sul București. Din toate relatările 
reiese că arbitrul Cristian Teodo- 
rescu a condus sub așteptări, cu 
multe greșeli, nota observatoru
lui federal — 6-|- — fiind și ea 
o dovadă în această privință. Se 
îritîmplă ! Dar, lăsînd să vor
bească local-patriotismul. Cole
giul județean de arbitri Dolj no
tează arbitrajul cu... 10 ! Este o 
notă pe care — sîntem siguri — 
nici Cristian Teodorcscu nu și-ar 
fi dat-o, dacă ar fi trebuit să 
judece el arbitrajul prestat în 
acest meci...

Jack BERARIU-



ASTĂZI, ÎNCEP LA SOFIA 
CAMPIONATELE BALCANICE DE TIR

Tirul nostru sportiv este pre
zent în această săptămină la 
Campionatele balcanice, com
petiție de tradiție, care se des
fășoară anul acesta la Sofia, 
întrecerile vor avea loc pe Po
ligonul tineretului, începînd de 
astăzi și pînă duminică.

Principalul punct de 
al reuniunii de la Sofia îl va 
constitui, desigur, 
care sportivii noștri îl vor sus
ține, pe de o parte, cu spor
tivii bulgari în probele de pis
tol 10 m (campion balcanic în 
1975 J. Kleraiov — 383 p) și 
pușcă standard senioare, iar pe 
de alta, cu cei iugoslavi în

interes

duelul pe

probele de pușcă (campion bal
canic în 1975, V. Srecka, 1157 
p la 3 x 40 f). Partenerii de 
întrecere ai sportivilor noștri 
sînt puternici, mai ales dacă 
privim lucrurile prin prisma 
progresului evident demonstrat 
la ultimele întreceri balcanice 
(Izmir —Turcia). Din acest 
punct de vedere, întrecerile de 
la Sofia înseamnă, concomitent 
cu încercarea de a obține cît 
mai multe titluri și medalii 
balcanice, un bun prilej de ve
rificare a stadiului de pregă
tire a trăgătorilor români, com
ponent ai loturilor olimpice de 
pușcă și pistoL

. E.
(Urmare din pag. I)

Campionatirl mondial de hochei „CUPA AFRICII" LA HANDBAL

REZULTATE STRINSE In grupa secundă
Luni după miezul nopții s-a 

încheiat și ultima partidă din 
cadrul primei părți a campio
natului mondial de hochei, gru
pa A, care se desfășoară la 
Katowice, în sala „Rondo". Es
te vorba de meciul U.R.S.S. — 
S.U.A., încheiat cu victoria se
lecționatei sovietice : 5—2 (2—0, 
2—1, 1—1). Astfel, ordinea în 
clasament a fost următoarea: 
1. Cehoslovacia 14 p.; 2. U.R.S.S. 
10 p. ; 3. Suedia 8 p. ; 4. S.U.A. 
7 p. ; 5. Polonia 5 p. ; 6. Fin
landa 4 p (17—30) ; 7. R.F.G. 
4 p (19—35) ; 8. R.D.G. 4 p
(11—37).

Marți au început jocurile din

partea a doua a întrecerii cu 
două întîlniri din grupa secun
dă. în primul meci, Polonia a 
învins la limită și după o pal
pitantă „cursă de urmărire" 
R. D. Germană cu 5—4 (0—1, 
1—2, 4—1). Partida următoare 
a opus selecționatele Finlandei 
și R.F.G., care au terminat la 
egalitate : 4—4 (2—1, 1—1, 1—2). 
Clasament : 1. Polonia 7 p ; 2. 
Finlanda 5 p (21—34) ; 3. R.F.G. 
5 p (23—39) ; 4. R.D.G. 4 p. Ur
mătoarele întîlniri din această 
grupă valorică, din care două 
formații vor retrograda în gru
pa B a C.M. sînt Polonia — 
R.F.G. și Finlanda — R.D.G. și 
vor avea loc azi.

Competiția de handbal „Cu
pa Africii", desfășurată la Al
ger, care a contat la masculin 
și ca turneu de calificare pen
tru J.O. de la Montreal, s-a 
încheiat cu o dublă victorie a 
selecționatelor Tunisiei. în fi
nala turneului masculin, Tuni
sia a învins cu scorul ae 
15—14 selecționata Republicii 
Arabe Egipt. Astfel, echipa 
Tunisiei va face parte din a- 
ceeași grupă (B) a turneului 
olimpic cu selecționata Româ
niei. La feminin, în finală, Tu
nisia a întrecut cu 10—5 for
mația Republicii Congo.

DE LUPTE LIBERE

diev (U.R.S.S.), 3. R. Hartmunt 
(R.D.G.) ; 57 KG : L Vladimir 
Iumin (U.R.S.S.), 2. L. Klinga 
(Ungaria). 3. H. Bruchert 
(R.D.G.), 4. G. Anghel (Româ
nia) : 62 KG : 1. Serghci Ti
mofeev (U.R.S.S.), 2. Petre
COMAN (România), 3. I. Ian- 
cov (Bulgaria) ; 68 KG : 1. A- 
lexandr Matveev (U.R.S.S.), 2.

1. Iuseinov (Bulgaria), 3. E. 
Probst (R.D.G.) ; 74 KG : 1. 
Dan Karabin (Cehoslovacia),
2. Marin PÎRCÂLABU (Româ
nia), 3. F. Hempel (R.D.G.) ; 
82 KG : 1. Adolf Seger (R.F.G.), 
2. I. Abilov (Bulgaria), 3. V. 
Novojilov (U.R.S.S.), 4. V. Iorga 
(România) ; 90 KG : 1. Levan 
Tediașvili (U.R.S.S.), 2. P. Neu- 
mayer (R.F.G.), 3. Stelian
MORCOV (România) ; 100 KG :

1. Ivan Iarîghin (UJR.S.S.), 2. 
D. Kostov (Bulgaria), 3. M. 
Guklu (Turcia) ; +100 kg : 1. 
Ladislau SIMON (România),
2. R. Gerhke (R.D.G.), 
Bigaev (U.R.S.S.).

Ieri s-au disputat și primele 
jocuri din cadrul grupei A: Ce
hoslovacia — S.U.A. 5—1 
(2—0, 3—1, 0—0). La închide
rea ediției, Suedia—U.R.S.S 
4—3 !

C. M. DE SCRIMĂ 
PENTRU TINERET

VARȘOVIA (Agerpres). Cam
pionatele mondiale de scrimă 
pentru tineret s-au încheiat la 
Poznan cu desfășurarea probei de 
sabie, în care medalia de aur a 
fost cucerită de sportivul maghiar 
Gyorgy Nebald. învingătorul a to
talizat în turneul final 4 victorii, 
fiind urmat de Valeri Todorov 
(U.R.S.S.) — 3 victorii.

DEBUT PROMIJATOR LA GRECO-ROMANE
în aceeași sală au început 

miercuri întrecerile celei de-a 
40-a ediții a competiției conti
nentale de greco-romane.

în turul inaugural, luptătorii 
români au înregistrat rezultate 
promițătoare. C. Alexandru 
(cat. 48 kg). Ion Păun (62 kg), 
Ștefan Rusu (68 kg), Gheorghe 
Ciobotaru (74 kg) și Ion E- 
nache (82 kg) au obținut vic
torii înainte de limită, iar Mi
hai Boțilă (57 kg) a cîștigat la 
puncte. Campionul european al 
ultimelor două ediții. Constan
tin Alexandru, nu a avut pro
bleme în întîlnirea cu S. Bora 
(Turcia). în repriza secundă, 
luptătorul român avea un avan
taj categoric (12—1) cînd Bora 
a fost descalificat (min. 5,55). 
Ion Păun a imprimat luptei un 
ritm debordant în duelul său 
cu portughezul I. Veira, care a 
primit avertismentul descalifi
cării în min. 4,39. Cu aceeași 
decizie a cîștigat și tînărul Ște
fan Rusu în fața cunoscutului 
sportiv bulgar B. Ciufudov. In 
min. 8,28, cînd Rusu se deta
șase (11—4), Ciufudov a pri
mit al treilea avertisment. 
"Gheorghe Ciobotaru s-a impus 
de o manieră categorică în 
partida sa cu I. Taskiran (Tur-

cia) care a fost descalificat în 
min. 5,03, cînd scorul era 9—1 
în favoarea luptătorului român. 
Prin descalificare (min. 5,59) a 
cîștigat și Ion Enache în me
ciul cu F. Zwick (R. D. Ger
mană), pe care-1 conducea cu 
8—1. Nicu Gingă a făcut o 
greșeală pe care nu și-o iartă 
in confruntarea cu grecul H. 
Holidis pe care îl conducea cu 
5—0 la sfîrșitul primei reprize ! 
La începutul reprizei următoare, 
Gingă a fost foarte neatent la 
un tur de cap al adversarului, 
și nu a mai putut evita tușul.

în limitele categ. 90 kg Pe
tru Dicu l-a întrecut prin tuș 
în minutul 5 pe Istvan So- 
llycm. A 
prin tuș 
categ. 100 
l-a învins 
campionul

mai obținut victorie 
Nicolae Martinescu 

kg. Roman Codreanu 
prin tuș în 4’47“ pe 

___ ._____ Suediei Alf Roberts- 
son la categoria supergrea. In 
turul doi sportivul român Nicu 
Gingă (categ. 52 kg) l-a învins 
prin tuș, în 4’41“, pe Heinz 
Schmidt, campionul R. D. Ger
mane. La categoria 57 kg Mi
hai Boțilă a cîștigat, de ase
menea, prin tuș întîlnirea cu 
francezul Jean Pierre Merca- 
dier.

(Urmare din pag. 1)

junioară cehoslovacă 
ani), 
pro-

lentata 
Hanna Strachonova (16

Azi, la Progresul, un 
gram atractiv este oferit în 
două reuniuni. Dimineața (ora 
9) se dispută sferturile de fi
nală la simplu femei. După 
amiază (de la ora 12) se joa
că „sferturile" masculine, ur
mate, în continuare, de semi
finalele feminine și întîlniri 
din probele de dublu.

REZULTATE : SIMPLU MASCU
LIN. Preliminarii : Mureșan — 

Dîrzu — 
6—3 : Vil- 
6—2 ; Ke- 
6—3 ; Be-

Preliminarii :
Hărnuțiu 7—5. 8—6 ;
Talat (Sudan) 8—6, 
cioiu — Opreanu 6—4, 
rekes — Zaharia 6—1, o—o , oc- 
dan (Cehoslovacia) — Niță 6—1, 
6—1 ; Nigrinovici (Iugoslavia) — 
Pană 1—6, 6—1, 6—4 ; Rusu—Iovă- 
nescu 6—0, 6—1 ; Bîrcu — Du
mitra cu 6—8. 6—2, 7—5; Nemeș— 
Vlad* 7—5. 2—6, 6—1 ; Segărcea
nu — Boldor 9—11, 7—5. 6—4 ;
Almăjan — Vintilă 6—0. 6—0 ;
Dărăban — Bucătaru 6—1. 7—5; 
Bozdog — Niculescu 6—2. 6—4 • 
Turul I : Vîlcioiu — M. Pampu
lov (Bulgaria) 6—2. 6—2 ; Mure
șan — Machan (Ungaria) 2—6,
6— 2. 6—0 ; Emmrich (R.D.G.) — 
Kerekes 6—2. 6—4 ; V. Marcu — 
Janinski (Polonia) 4—6. 6—3, 6—1; 
Rusu — Kostici (Iugoslavia) 6—2,
7— 5; Smid (Cehoslovacia) — Bîr
cu 6—3. 6—4 ; Nemeș — L. Ghe
nov (Bulgaria) 7—5. 6—3 ; Se
gărceanu — Rode (Polonia) 3—6,
8— 6. 6—1 ; Hărădău — Dărăban
6—3. 6—2 ; B. Pampulov (Bul
garia) — Bozdog 7—5. 6—3 ; T. 
Marcu — Bedan 2—6. 6—3, 6—0; 
Benyk (Ungaria) — Popovici 8—6, 
6—1 ; Sotiriu — Dîrzu 6—o. ab ; 
Pokorny (Austria) — Nigrinovici 
6—2, 6—3. Turul H ; Vilcioiu — 
Mureșan 7—5. 6—3 ; V. Marcu — 
Emmrich 6—4, 6—2 ; Smid —
Rusu 6—3, 6—4 ; Nemes — Segăr
ceanu 9—7, 6—4 ; Hărădău — Al
măjan 6—2, 6—2 ; T. Marcu — B. 
Pampulov 6—4, 6—3 ; Pokorny — 
Benyk 6—4, 10—8.

SIMPLU FEMININ. Preliminarii: 
Caraiosifoglu — Socaciu 6—1. 6—3; 
S. Nunweiller — Jecu 6—4. 6—8, 
6—4 ; M. Nunweiller — Brăștin

6—4, 6—4 ; Dinu — Fodor (Ung.) 
6—1, 8—6 ; Strachonova (Cehosl.) 
— Chirlac 6—1. 6—2. Turul I : Ru- 
zici — Orășanu 6—2, 6—0 ; Kocis- 
kova (Cehosl.) — Caraiosifoglu 
6—4. 6—3 ; Kral (Pol.) — S. Nun
weiller 3—6, 6—1, 6—3 ; Borka
(Ung.) — M. Nunweiller 6—3, 6—1; 
Reidich (Pol.) — Dinu 1—6. 6—3, 
6—2 : Gohn — Popescu 6—3. 6—4 ; 
Radkova (Bulg.) — Balaj 6—3. 
6—2 ; Apel (Olanda) — Strachono
va 4—6. 6—4. 6—2.

DUBLU MASCULIN. Turul I : 
Pampulov, Pampulov — Bozdog, 
Pană 6—0. 6—1 ; Marcu, Marcu — 
Segărceanu, Bucătaru 7—5, 6—0 ; 
Jasinski. Rode — Kerekes, Vilcio- 
iu 7—5. 1—6. 6—2 ; Emmrich. Mu- 
reșan — Nemeș, Almăjan 6—1, 
6—2 ; Hărădău, Sotiriu — Ghenov, 
Talat 6—3. 6—1 ; Pokorny, Bîrcu — 
Kostlci. Nigrinovici 6—3. 6—4 : Se
dan. Smid — Rusu. Dumitrescu 
6—3, 6—3.

ATLETISM • A 80-a ediție a 
maratonului de la Boston 
ciștigată de americanul 
Fultz — 2h 20:19,0. Prima 
concurente a sosit Kim 
(S.U.A.) — 2h 47:19,0.

BASCHET • — Finala compe
tiției de la Montbrison (Franța) : 
Sei. Belgrad — Racing Malines 
(Belgia) 125—105 (69—53) • La
Alcoy (Spania) în turneul de ca- 
lific'are pentru C.E. feminin: Spa
nia — Danemarca 95—51. R.F.G.— 
Scotia 76—38.

BOX • învingătorii în turneul 
de la Sofia (în ordinea categori
ilor) : B. Fucedjiev. Konstadinov, 
Andrejkovski — toți Bulgaria, 
Herrera (Cuba). Tvetkov. Kolev— 
Bulgaria. Coreea (Cuba). Kaciar 
(Iugoslavia), Quintana (Cuba), 
Popovici (Iugoslavia), Millian 
(Cuba) • Americanul Tony Li
cata, fost chalanger la titlul 
mondial al cat. mijlocii a învins 
prin k.o. 10 pe spaniolul Jose 
Duran, la New Orleans.

CICLISM • Turul ciclist al 
Marocului, prima etapă (Tanger 
— Chaouen) — învingător Vikenti 
Basko (U.R.S.S.) care a parcurs 
121 km In 2 h 51:23,0 • Cursa

a fost 
Jack 

dintre 
Meritt

ȘT. MORCOV

69,03 m 
LA ARUNCAREA DISCULUI!

(ARMEN ROMERO

Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat la Havana, 
Carmen Romero a stabilit un 
nou record al Cubei la arun
carea discului cu performanta 
de 69,08 m. Carmen Romero a 
realizat recordul în cea de-a 
patra încercare, după ce arun
case succesiv 66,88 m, 67,57 m, 
62,66 m. Vechiu) record al Cu
bei era de 66,20 m și aparți
nea, din vara anului trecut, 
aceleiași atlete. Excelenta per
formanță a lui Carmen Rome
ro constituie cel mai bun re
zultat mondial al actualului 
sezon și o situează pe realiza-

toarea sa pe locul secund în 
ierarhia aruncătoarelor de disc 
din toate timpurile, în urma 
Fainei Melnik (U.R.S.S.) deți
nătoarea recordului mondial al 
probei cu 70,22 m (1975). Car
men Romero are 25 de ani și 
este profesoară de educație fi
zică. Este cea mai bună arun
cătoare din Cuba din 1968, 
cînd a stabilit primul său re
cord național (48,88 m).

Tot la Havana, Alejandro 
Casanas și Laura Valdes au 
alergat 100 m în 10,1 și, res
pectiv, 11,1.

CENTURA DE AUR"
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Muscâ :

(Urmare din pag. 1) Cocoș

Ușoarâ :

naiul primelor trei minute de 
luptă aparține tot lui Pometcu, 
extrem de decis să obțină vic
toria. Dar. la reluare, comite 
aceeași greșeală și „faza“ din 
primul rund se repetă. Urmează 
noi serii de lovituri și Pometcu 
recepționează în plină bărbie 
un năpraznic croșeu de stingă, 
care pune capăt întrecerii.

Frumoase și aplaudate la 
scenă deschisă au fost evolu
țiile „muștelor" Constantin Gru- 
cscu și — mai ales — Faredin 
Ibrahim. în partida cu sirianul 
Farok, Gruescu ne-a amintit 
de zilele sale bune, făcînd o 
autentică demonstrație de 
tehnic și eficace. La rîndul 
Ibrahim nu i-a lăsat nici o 
ranță insistentului Najib 
nis), derutîndu-1 în permanență 
cu deplasări și eschive izbutite, 
lovind surprinzător si cu mare 
precizie.

„Ușorul" Calistrat Cuțov ne-a 
probat încă o dată marea sa 
posibilitate de mobilizare. Tre- 
cind prin momente dificile în 
prima repriză, cînd a recepțio
nat numeroase directe de 
dreapta, plasate cu precizie și 
mare viteză de către venezue- 
lanul Jesus Navas — vicecam
pion al Americii centrale și Ca- 
raibelor — Cuțov a găsit tac
tica potrivită, eschivînd bara
jul directelor adversarului și 
lovind cu serii scurte și pre
cise. în rundul 2, într-o ase
menea situație, o serie a.româ-

Mijlocio 
micâ : 
Mijlocie

Grea :

PROGRAMUL SEMIFINALELOR DE AZI, ora 19
C. GRUESCU (România) 
N. ROBU (România) 
N. POPA (România) 
A. HORTA (Cuba) 
C. CUTOV (România) 
R. MAMOUN (Siria) 
AL. TIRBOI (România)
L. F. MARTINEZ (Cuba)
M. ZAHRA (Siria) 

AL. MONTOYA (Cuba) 
I. GIURCA (România) 
F. ABELLATIF (Maroc)

— T. DINU (România)
— F. IBRAHIM (România)
— CIU EN ZO (R.P.D. Coreeană)
— V. TKACENKO (U.R.S.S.)
— FL GHIȚA (România)
— A. ALDAMA (Cuba)
— ST. FLOREA (România)
— V. DIDEA (România)
— I. RĂDUCU (România)
— M. GARIBA (Ghana)
— A. MILLIAN (Cuba)
— M. SIMON (România)

P E

box 
său, 
spe- 
(Tu-
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nului, încheiată cu un croșeu 
de stingă la bărbie, l-a trimis 
la podea pe Navas. Din acest 
moment meciul a fost la discre
ția lui Cuțov, învingător de 
necontestat, în pofida verdictu
lui de 3—2 pe care îl socotim 
fantezist.

Tînărul Vasile Didea, candi
dat la titularizare în echipa 
olimpică la „mijlocie mică", s-a 
dovedit capabil să depășească 
un adversar periculos, cu mare 
experiență, reușind o victorie 
de prestigiu în fața puncheuru- 
lui D. Olzvoi (R. P. Mongolă), 
pe care l-a dominat în perma
nență.

Deși în vizibil progres față 
de evoluțiile trecute, Sandu 
Tirîlă nu a reușit să-1 întreacă 
pe cubanezul Luis Felipe Mar
tinez, boxer cu gardă inversă, 
cu alonjă și extrem de puter
nic. După ce fusese depășit 
timp de două reprize, Tirîlă a 
realizat trei minute excelente, 
dar nu a izbutit să mai refacă 
terenul pierdut.

Miercuri, în prima reuniune, 
campionul european Simion 
Cuțov — revenit la categoria 
semiușoară, după aproape un

SCURT
de ia Lorient a fost ciștigată de 
Bernard Thevent (Franța).

FOTBAL • In C.E. (tineret) 
sferturi de finală — meci tur, 
la Paris : Franța — U.R.S.S. 2—1 
(1—0) • Turnee de juniori, la
Cannes finală : Scoția — Franța 
1—6 ; la St. Malo. finală : Po
lonia — Belgia 1—0. după pre
lungiri ; la Murcia : Iugoslavia— 
Ungaria 3—0 • Finala Cupei El
veției : F. C. Zurich — Servette 
Geneva 1—0 a înaintea ultimei 
etape în campionatul Angliei ; 
Liverpool 58 p. Queens Park 57 p 
a In meci amical : Uj pești Doz- 
sa — Spartak Trnava 7—2.

GIMNASTICA • Cehoslovacia— 
U.R.S.S. (la Praga) 559,2—575,4.

MOTO • Pe circuitul 
Dijon (clasa 250) victoria 
venit lui Michel 
die orară 152,878

NATAȚIE • 
lente la Leeds : 
mei — Petra Thiimer (R.D.G.) 
8:47,52. nou record european ; 
400 m liber bărbați — Brinkley 
(Anglia) — 4:01,37, nou record 

englez « Concursul de sări-
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— me-Rougerie
km.
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exce-

turi de la Montreal a fost 
cîștigat de Klaus Dibiasi (Italia) 
ou 587,64 p. La platformă femei a 
învins Ulrike Knape (Suedia) — 
408,51 p.

ȘAH a Cu două runde înainte 
de încheierea turneului de la Las 
Palmas în clasament : 1—2 Ghel- 
ler (U.R.S.S.) șl Larsen (Dane
marca) — 9Vj p, 3. Portisch (Un
garia) 8 p. Florin Gheorghiu se 
află pe locul 8 cu 7 p. In run
da a 13-a, Gheorghiu a remizat 
cu Portisch. • în clasament, la 
Arandjelovat (Iugoslavia) — tur
neu de calificare pentru zonalele 
C.M.. conduce Adorjan (Ungaria) 
2 p.

TENIS a Turneul la Denver 
(Colorado) : Connors — Dent
6— 4. 7—5. Gottfried — Roche
7— 6. 6—3, Alexander — Mc Nair 
6—4, 4—6, 6—3 • La Stockholm 
(circuitul WCT), în primul tur : 
Okker — Crealy 6—4. 6—4. Me- 
treveli — Zabrodsky 6—1 6—2 a 
Tot primul tur dar la Madrid : Jo
hansson — Gisbert 6—3, 6—4, Mot- 
tram — Alvarez 6—1, 6—2, Taylor 
— Vazquez 6—4, 6—4, Cano — Ruiz
5— 7, 6—3 6—4 • La Hilton Head, in 
turneul fostelor glorii, finală: Ter- 
ben Ulrich — Frank Sedgman
6— 3. 3—6. 6—4.

an —a lăsat o frumoasă im
presie, învingînd detașat un
adversar surprinzător de re
zistent, sirianul Nakachi Fouad. 
Net superior pe plan tehnic, 
Simion a lăsat impresia câ se 
află pe drumul către o exce
lentă formă sportivă. La ace
eași categorie, campionul „en 
titre" Florian Livadaru a avut 
o evoluție modestă, fiind în
vins de o fostă vedetă a... pe
nelor, gălățeanul Octavian A- 
măzăroaie. Pe linia frumoase
lor sale comportări din ulti
mul timp, Gheorghe Vlad și-a 
mai înscris o victorie interna
țională în palmares, întrecîn->1- 
du-1 la puncte, după un mec^j 
de bună calitate, pe egipteanul^ 
Rashad Zaki, învingătorul cu
banezului Reynaldo Valdez.

La categoria cocoș, meciul 
cel mai dramatic l-au reali
zat Mircea Tone si Vladimir 
Tkacenko (U.R.S.S.). Primele 
două runduri au aparținut pu- 
gilistului sovietic, care, favori
zat de alonjă, a punctat cu 
mai multă precizie de la dis
tanță. Nu este mai puțin ade
vărat că Tone a fost adesea 
împiedicat de arbitrul de 
ring —D. Bandi (R. P. Mon
golă) — să-și pună în valoa
re superioritatea în lupta corp 
la corp. Chiar în aceste con
diții, meciul a fost echilibrat. 
Tone reușind să-și depășească 
adversarul în ultimul rund, 
cînd Tkacenko, epuizat, a tre
cut prin momente dificile. 
Mircea Simon a încheiat în 
mai puțin de două minute me
ciul șău cu sirianul Faiz, pe 
care l-a făcut k.o., dar nu îna
inte de a ne da emoții. Sur
prins cu un croșeu de dreapta 
în primele secunde Simon s-a 
clătinat, fiind numărat...

în gala de seară am avut sa
tisfacția să-l vedem pe Gheor
ghe Ciochină într-o excelentă 
formă de luptă. înfruntînd un 
adversar, Otgonbajr (R. P. Mon
golă), dur și deosebit de tenace. 
Ciochină și-a pus în valoare 
directele de întîmpinare. cîș- 
tigînd detașat. Tot la catego
ria pană, Mihai Ploeșteanu a 
făcut o partidă de zile mari, 
întrecîndu-1, cu o decizie de 
3—2, pe Angel Pachenco (Vene
zuela), după o luptă pe care 
spectatorii nu o vor uita multă 
vreme.
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