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Turneul internat ionul de box ,, Centura de aur"

ÎN FINALĂ: C. CUȚOV-A. ALDAMA 
SIMON-A. MILLANSI Ma

•V. DIDEA — PERFORME
RUL ZILEI • NEAȘTEPTATA 
ELIMINARE A 
C. GRUESCU SI I. FAREDIN • 
AZI, IN SEMIFINALE: T. GHI
NEA — LI VEN UK (R.P.D. CO
REEANA) Șl GH. CIOCHINA 
M. PLOIEȘTEANU

FAVORIȚILOR

Aseară s-a consumat 
Palatul sporturilor din Capi
tală prima gală a semifina
lelor competiției pugilistice 
internaționale „Centura de 
aur“. Peste 6000 de spectatori 
£iu luat loc în jurul ringului 
pentru a urmări un program 
care i-a satisfăcut. (Păcat 
doar că organizatorii au ne
glijat problema aerisirii 
că, din pricina unor r 
lista meciurilor, a fost 
.Cită).

Finaliștii 
s-au decis 
cit prin 
Constantin

i Și 
răniri, 
sără-

Arena de popice U.T.A. După a- 
miazâ. Antrenamentul unui grup de 
tinere sportive din mare-a întreprinde
re arădeană e în toi. Neîncetat se 
aude glasul antrenoarei. Fiecare miș
care a jucătoarei care efectuează lan
sări la „izolate" este corijată. Sporti
vele ascultă cu aten(ie îndrumările 
antrenoarei lor. 
disciplină la 
de pregătire 
pregătesc să 
tradiție a sportului popicelor în ora
șul Arad. Constati foarte repede, a- 
portul antrenoarei în respectarea aces
tei atmosfere de muncă și seriozitate. 
Cînd vom afla cine este ,,profesoara" 
tinerelor sportive de la U.T.A. vom 
avea repede și explicația acestei pri
me și izbitoare frumoase impresii.

Se numește Elena Canciu. E de 17 
ani în activitatea de performanță și, 
dintre aceștia, 15 i-a dăruit culorilor 
alb-roșil, echipei U.T.A. Viata Elenei 
Canciu e legată de cunoscuta între
prindere din orașul de pe malul Mu
reșului. „Pot spune că U.T.A. m-a cres
cut, că prin ea am cu
noscut 
moașe 
m-am 
aici 
sionab 
treaga 
tașă și, mai tirziu, de antrenoare". Co
munista Elena Canciu e apreciată pen
tru dăruirea cu care acționează in 
fiecare dintre activitățile sale : „La 
această întreprindere am găsit totdea
una resursele sufletești, izvoarele de 
încredere și de îndrumare în modul

E, în 
aceasta 

ale celor 
continuie

a deva r, 
ședința 
ce se 

frumoasa

cum tovărășii mei de muncă s-au com
portat fafă de mine, în solicitudinea 
găsită la Comitetul de partid al în
treprinderii, la conducerea acesteia. 
M-am străduit să răspund prin faptele 

mele, prin întreaga 
mea atitudine acestei 
încrederi, acestui spri
jin neîntrerupt. Am

trăit multe bucurii in activi
tatea profesională, cunosc a- 
cum satisfacții în drumul pe care 
ne-am fixat ca obiectiv să ridicăm o 
generație de tinere sportive care să

satisfacții. Aici BIOGRAFII 
format ca om,
m-am perfecționat profe- 
aici mi-am desfășurat în- 

mea activitate de sportivă frun-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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muscă 
intru- 

lui 
Teodor 

Dinu a obținut fără luptă 
calificarea. Din cealaltă pere
che, după un meci anost, cu

g$

categoriei 
în 9 minute 
neprezentarea 
Gruescu, 

fără

Niță Robu (dreapta)
atac al lui Faredin Ibrahim, realizînd, în final, o 
victorie.

totul ; 
cei doi 
ales ca

necaracteristic pentru 
combatanți, juriul a 
învingător pe Niță

REZULTATE TEHNICE
b. neprez. Gruescumuscă : Dinu (România) ___

(România) b.p. (5—0) Ibrahim (România) ; 
b.ab.2 Popa (România), 

C. “

SEMIFINALA I.
(România), Robu 
cocoș ; Ciu En Zo (R.P.D. Coreeană) ...
Horta (Cuba) b.ab.2 Tkaoenko (U.R.S.S.) ; ușoară : C. Cuțov 
(România) b. neprez, Ghiță (România), Aldama (Cuba) b. neprez. 
Râie (Siria) ; mijlocie mică : Tîrboi (România) b.p. (3—2) Florea 
(România), Diclea (România) b.p. (3—2) Martinez (Cuba) ; mijlo
cie : Răducu (România) b.p. (3—2) Zahira (Siria), Montoya (Cuba) 
b ab.3 Gariba (Ghana) ; grea : Millan (Cuba) b.k.o.2 Giurcă 
(România), Simon (România) b.k.o.l Abdellatii (Maroc).

stopează cu o directă de stingă un nou 
" ......................... neașteptată

Foto : N. DRAGOȘ
Robu, în dauna lui Ibrahim 
Fareain.

Titularul de anul trecut al 
Centurii de aur“ la categoria 

excepționalul boxer 
Zo din R. P. D. Co
și-a confirmat clasa,

»' 
cocoș,
Ciu En
reeană,

Victor BĂNCIULESCU 
Paul IOVAN

(Continuare în pag. 4)

PROGRAMUL SEMIFINALELOR DE AZI, ORA 19
Semimuscâ :

Pana :

Semiuțoarâ :

Semimijlocie :

— LI VEN UK (R.P.D. Coreeană)
— AL. TUREI (România)
— M. PLOIEȘTEANU (România)
— G. GRINAN (Cuba)
— O. AMAZAROAIE (România)
— GH. VLAD (România)
— G. AGAPȘA (România)

Semigrea :

T. GHINEA (România) 
A. GUEVARA (Venezuela) 
GH. CIOCHINA (România) 
J. NAGIB (R. A. Egipt) 
S. CUȚOV (România) 
GH. ILIE (România) 
V. ZILBERMAN (România) . .
P. GAMARRO (Venezuela) — C. HAJNAL (România) 
C. DAFINOIU (România) — E. SANCHEZ (Venezuela) 
O. PEDROSO (Cuba) — V. CROITORU (România)

Campionatele internaționale de tenis ale României

JUCĂTOARELE NOASTRE S-AU IMPUS
ÎN ÎNTRECERILE DE IERI

Olandeza Elly Apel, „marea în
vinsă* a după amiezii de joi.

Foto : V. BAGEAC
O frumoasă zi de tenis, pe 

terenurile de la Progresul, a 
Apropiat de deznodămîntul final 
întrecerea pentru titlurile de 
eampioni internaționali ai Româ
niei. Se cunosc ultimele două 
competitoare rămase in cursă la 
simplu femei, ca și cvartetul 
de semifinaliști ai probei mas
culine.

Vom începe cu primele, nu 
din simplă politețe, ci pentru 
că turneul feminin a fost ieri 
cap de afiș al programului. Di
mineața, sferturile de finală. 
Patru partide interesante, cu 
rezultate în limitele previzibi
lului. Doar că Virginia Ruzici, 
principala favorită, s-a „încăl
zit" greu în debutul întîlnirii cu 
jucătoarea cehoslovacă Maria 
Kociskova, pentru ca la sfirșit 
s-o domine net. Apoi, Iudith 
Gohn a trebuit să joace și ea 
trei seturi, pînă să se califice 
în fața polonezei Malgorzata 
Reidich.

Curios, dar și îmbucurător, 
tocmai aceste două jucătoare 
ale noastre au trecut cu succes 
testul principal de după-amia- 
ză, semifinalele. Gohn produ- 
cînd chiar surpriza zilei, cu o 
frumoasă victorie în fața olan
dezei Elly Apel, care n-a reu
șit de data aceasta să-și impu
nă jocul elegant, dar prea pu
țin eficient. Deci, o „finală ro
mânească" a fetelor, foarte in
teresantă, între fosta și actuala 
campioană a țării, care ne va 
fi oferită mîine.

La băieți, lucrurile au fost 
mai simple. Pe trei linii de ta
blou, numele învingătorilor au 
fost înscrise cu scoruri catego
rice. Să remarcăm doar jocul

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Cele mai importante eveni
mente politice — aniversarea a 
55 de ani de Ia crearea parti
dului și ziua de 1 Mai — pri
lejuiesc tineretului din întreaga 
țară o entuziastă angajare în 
activitatea productivă, precum 
și participarea la ample ma
nifestări omagiale. Redăm și 
azi cîteva din relatările cores
pondenților noștri de Ia acțiu
nile și competițiile organizate.

EFERVESCENTA PE BAZELE 
SPORTIVE SĂTMĂRENE

Un mare număr dc elevi din 
Satu Mare participă în aceste 
zile la întreceri de volei, hand
bal, tenis de cîmp și tenis de 
masă, organizate de Comitetul 
municipal al U.T.C. pe terenu
rile și în sălile de sport din

LUPTĂTORII DE LA LIBERE
SAU ÎNTORS
Miercuri noapte, lotul repre

zentativ de lupte libere al ță
rii noastre s-a înapoiat de la 
Leningrad, locul de desfășurare 
a Campionatelor europene. La 
sosirea pe aeroportul interna
țional Otopeni, sportivii români 
au fost intîmpinați de vicepre
ședinții F. R. Lupte, Pius 
Covaci și Komulus Cioacă, de 
iubitori ai acestei discipline 
sportive, de membri ai fami
liilor. In rîndul sportivilor ro
mâni i-am reîntîlnit pe Ladislau 
Șimon (laureat al competiției 
continentale), Petre Coman, 
Marin Pircălabu (medaliați cu 
argint), Stelian Morcov (meda
lie de bronz), Vasile Iorga, Gi
gei Anghel, Ion Arapu și me
zinul echipei Aurel Rențea.

La puțină vreme de la so
sire am avut o scurtă discu
ție cu antrenorul principal al 
lotului, Ion Crîsnic. Acesta ne-a 
declarat : „Sint foarte satisfă
cut de comportarea elevilor mei 
Ia întrecerile continentale de la 
Leningrad. Mă bucură atit re
venirea lui Șimon în rindul 
fruntașilor categoriei, cit și fap
tul că pe podiumul de premiere 
au urcat doi sportivi care rea
lizează pentru prima oară aceas
tă performanță : Marin Pircă
labu și Stelian Morcov. Firește, 
acest succes ne stimulează în 
pregătirile ce urmează în ve-

VICTORIOȘI
derea participării Ia J.O. dc la 
Montreal". în discuție a inter
venit și Ladislau 
ne-a spus : „M-ați 
C.M. de la Minsk.
dovedesc că mai ___
de mari succese și sint nespus 
de fericit că 
să fie la fel
(M. TR.)

Șimon, care 
criticat după 
Am vrut să 
sint capabil

localitate. Pînă în 
remarcat în fazele 
sociațiile sportive 
Eminescu, Lie. nr. 
ghiar și Lie. de 
prilejul fazelor finale, care vor 
cuprinde și competiții la gim*‘

prezent s-au 
de masă a- 
ale Lie. M. 
3, Lie. ma- 
muzică. Cu

(Continuare in pag. 2—3)

PRIMELE EINALE
DIN EDIȚIA DE VARĂ

A „CUPEI TINERE1UIUP*
Sîmbătă și duminică, din. 

nou un eveniment important^ 
în domeniul sportului da, 
masă : la București și Po4 
iana Brașov se desfășoară- 
primele finale din cadrul e-ă 
diției de vară a competiției; 
de masă cu caracter repu
blicau „Cupa tineretului".

Cei care intră primii în, 
concurs sint studenții ca^ 
lificați în etapa pe centre’ 
universitare. La București, 
întrecerile de atletism au loc; 
în cele două zile pe Stadio
nul tineretului, iar cele dej 
tenis de cîmp la complexul 
sportiv al Institutului Poli^ 
tehnic București (C.A.MS 
Belvedere). La Poiana Bra-j 
șov se desfășoară proba de' 
orientare' turistică.reușit. Sper 

continuare

Lotul de lupte libere al tării noastre la înapoierea pe aeroportul 
Otopeni. In centrul grupului, campionul european Ladislau Șimon.

Foto ; Dragoș NEAGU

DIVIZIA A LA HOCHEI

STEAUA Șl DINAMO ÎNVINGĂTOARE LA SCOR
MIERCUREA CIUC, 22 (prin 

telefon). Partidele primei grupe 
valorice a campionatului repu
blican de hochei, Divizia A, 
s-au reluat în localitate în mij
locul unui interes major. Etapa 
inaugurală a turului V a pro
gramat, in deschidere, un meci 
care a satisfăcut pe cei 3000 de 
spectatori doar în primele două 
reprize. în care Dunărea Galați 
a ținut piept cu mai mult curaj 
valoroasei sale adversare, Steaua.

în ultima parte, formația cam
pioană s-a detașat și a învins 
clar cu 10—1 (3—0, 2—1, 5—0), 
prin punctele marcate de Ca
zacii (2), Nistor (2), Hălăucă (2), 
Mikloș (2), Justinian și Ungu- 
reanu, respectiv Olenici. Au ar
bitrat : G. Tasnadi și A. Balint, 
ambii Miercurea Ciuc.

în cea de a doua partidă i 
Dinamo București — S.C. Mier
curea Ciuc 1.5—4 (3—2, 2—1, 
10—“1) I prin punctele înscrise de

Tureanu (4), Costea (3), Pană 
(3), Axinte (2), Pisaru (2) și 
Sgîncă pentru Dinamo și res
pectiv Csiszer (2), Bartălis și 
Texe pentru Sport Club.

Azi sint programate meciuri
le : Dinamo București — Du
nărea Galați și Steaua — S.C. 
Miercurea Ciuc. Simbătă este zi 
de pauză.

V. PAȘCANU — coresp.



în numeroase localități ale tării

ÎNTRECERI dotate
CU „CUPA CONGRESULUI U. G. S. R.

Mîine, la Parma, în campionatul Europei

RUGBYȘTII ROMÂNI VIZEAZĂ VICTORIA
IN MECIUL CU ITALIA

PRIVIRE DINTR-UN

Congresul sindicatelor din 
țara noastră este prefațat de 
numeroase competiții sportive 
omagiale. Majoritatea acestora 
au pornit de la nivelul secțiilor, 
atelierelor, sectoarelor, închein- 
du-se cu etape județene, prilej 
de angrenare în întreceri a u- 
nui număr foarte mare de oa
meni ai muncii. Iată cîteva re
latări :

IAȘI. Faza județeană a „Cro
sului sindicatelor" a reunit Ia 
start peste 2 000 de concurenți 
din întreprinderile și instituțiile 
municipiului și din celelalte lo
calități. O foarte largă partici
pare s-a înregistrat din partea 
asociațiilor Confecția, Trustul 
de construcții industriale, TE- 
ROM, Metaloplast, Moldova-tri- 
cotaje și altele. Au cîștigat Vio
rica Minăstireanu și Ion Pan
tos, ambii din Tg. Frumos. (AI. 
Nour — coresp.).

ORADEA. S-a încheiat com
petiția dotată cu trofeul „Cele 
nouă cupe", manifestare orga
nizată de comisia de sport și 
turism a Consiliului județean 
Bihor al sindicatelor. Au avut 
Ioc întreceri la jocuri sportive, 
la start fiind prezente peste 
200 Se echipe masculine și fe
minine de volei, baschet, oină, 
fotbal, box, popice, și tenis de 
masă. întrecerile s-au desfășu
rat la Oradea și Valea lui Mi
hai. (Ilie Ghișa — coresp.).

REGHIN. în organizarea aso
ciației sportive „Avintul" din 
localitate s-a încheiat șirul ma
nifestărilor sportive dotate cu 
„Cupa Congresului V.G.S.R.". 
I)e o foarte largă participare 
s-au bucurat întrecerile de ca- 
iac-canoe, organizate atît pen
tru angajații întreprinderii de 
prelucrare a lemnului, cit și 
pentru familiile acestora. Au 
avut loc. de asemenea, con

ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII PARTIDULUI Șl A ZILEI Of 1 MAI

TOTUL DEDICAT MUNCII
(Urmare din pag. 1)

readucă Aradul în prîm-plcnul perfor
manței in sportul popicelor". Sînt 
cuvintele Elenei Canciu rostite în una 
din putinele pauze ale antrenamen
tului. Să adăugăm că ea este o so
ție și o mamă care și în viața de fa
milie are multe bucurii. Așteaptă cu 
nerăbdare ca fiica ei, Claudia, să intre 
în rîndul sportivelor care țintesc per
formanța șl să se realizeze astfel o 
frumoasă tradiție a fomilieî în direc
ția aceasta. E un alt deziderat de care 
Elena Canciu ne vorbește cu aceeași 
pasiune, cu multă emoție, cum o face 
și atunci cînd amintește despre telu
rile ei profesionale și sportive. Intîl- 
nind o asemenea pildă de entuziasm 
și seriozitate, de statornicie și intens 
ritm de muncă, de apreciată atitudine 
față de tovarășii de muncă și de sport, 
ne-am dat o dată în plus seama de

COMPETIȚII
(Urmare din pag, 1)

nastică ritmică, fotbal etc., vor 
avea loc și demonstrații de box, 
lupte, judo și altele. (I. Toth 
— coresp.).

ÎNTRECERI reușite 
IN JUDEȚUL GALAȚI

orna-Printre manifestările 
giale, aflate în curs de desfă
șurare în județul Galați, se 
numără și concursul de atle
tism destinat elevilor din șco
lile generale (sărituri în lun
gime și înălțime, alergări de 
sprint și crosuri), precum și 
întrecerile de lupte rezervate 
tinerilor din mediul rural. Cele 
două competiții sînt organizate 
din inițiativa ziarului „Viața 
nouă", cu sprijinul C.J.E.F.S. 
și al Inspectoratului școlar ju
dețean. (T. Siriopol — coresp.).

LA BRASOV, 1500 DE ELEVI 
LA START...

Peste 1500 de tineri brașo
veni au luat startul la „Crosul 
elevilor", organizat pe aleile de 
sub Tîmpa. Iată câștigătorii : 
Gisela Zolia (Lie. de alim. pu
blică), T. Ilieș (Lie. mecanic 2), 
Maria Gogonea (Lie. Pedagogic) 
și V. Năforniță (Lie. I.C.M.). 
(C. Gruia — coresp.).

„CUPA SIGHETU MARMAȚIEI
650“

Interesante manifestări spor
tive sînt prilejuite la Sighetu 
Marmației de împlinirea a 650 
de ani de atestare documen
tară a localității de pe Iza. Du- 

cursuri de popice (cu 7 echipe), 
tenis, handbal și șah. La aceas
tă ultimă disciplină au fost 
prezenți și concurenți din uni
tățile forestiere și de fabricare 
a pîinii. Este în curs de desfă
șurare „Crosul 1 Mai", la eta
pele de pînă acum prezentîn- 
du-se peste 1 800 de concurenți. 
(C. Tincă — coresp.).

SIBIU. Arena Casei de cul
tură a sindicatelor a fost gaz
da unei întreceri de popice. La 
faza județeană s-au prezentat 
reprezentanții celor peste 1500 
de participanți de la etapele 
de masă. Competiția — organi
zată de Consiliul județean al 
sindicatelor — a trezit un bine
meritat interes printre sportivi, 
dar și printre spectatori, prc- 
zenți în număr mare la reuniu
nile celor două zile. (Ilie Io- 
nescu — coresp.).

BUZĂU. — în cadrul asocia
ției „Voința" au fost organi
zate competiții dotate cu „Cu
pa U.G.S.R." la șah, tenis de 
masă și popice. în urma unor 
întreceri deosebit de disputate 
au învins sportivii de Ia „Con
structorul" (Ia șah), „Deservi
rea" (la tenis de masă) și 
„Muncitorul" (la popice).

După cum ne spunea Dumi
tru Marin, secretarul asociației, 
peste 300 de cooperatori și co
operatoare au luat parte la a- 
ceste manifestări.

PETROȘANI. Primul-vicepre- 
ședinte al C.O.E.F.S. din locali
tate, tovarășul Aurel Slăbui, ne 
informează că s-au încheiat 
mai multe manifestări dotate 
cu „Cupa Congresului U.G.S.R." 
La competiția intitulată „Dia
mantul negru" au fost prezen
te 36 de echipe de handbal (bă
ieți și fete), iar la întrecerile 
de popice au concurat 6 echipe.

exemplul permanent al comuniștilor în 
activitatea profesională, în cea spor
tivă, in viqța familială.

OMAGIALE
minică, pe stadionul C.I.L. sînt 
programate întreceri de atle
tism, iar în săli concursuri de 
tenis de masă. De asemenea, 
Ia Vadul Izei se va organiza 
un turneu fulger de fotbal. în 
zilele de 1 și 2 mai vor avea 
loc competiții de handbal, tir 
și tenis. Toate aceste manifes
tări, prin care se aduce și un 
cald omagiu celor două eveni
mente politice, sînt dotate cu 
„Cupa Sighetu Marmației 650". 
(S. Fralea — coresp.).

La închiderea sezonului de patinaj artistic

PENURIA DE JUNIORI CONTINUĂ
Ca și în anii trecuți, actuala 

ediție a „Cupei F.R.P.", com
petiție care încheie sezonul de 
patinaj artistic, a reunit un 
mare număr de tineri sportivi 
între 8—12 ani din București, 
Miercurea Ciuc, Galați, Timi
șoara, Cluj-Napoca și Brașov, 
întrecerile, desfășurate pe pa
tinoarul „23 August" din Capi
tală, au evidențiat munca de
pusă de cadrele tehnice din 
orașele menționate pentru de
pistarea și pregătirea viitorilor 
performeri. S-au remarcat in
structorii și antrenorii din 
București și Cluj-Napoca, care 
au prezentat în concurs fete și 
băieți talentați, capabili să pro
greseze într-un ritm rapid.

Bilanțul ar fi fost pozitiv 
pentru toată lumea, dacă ar fi 
existat o preocupare constantă 
pentru atragerea, în mod egal, 
atît a fetelor, cît și a băieților 
pe „scena de gheață". Aducem

în răs- 
ultimele 

din campiona- 
mîine, cu Ita- 
și la 2 mai, 
București. Un

Reprezentativa de rugby a 
României susține 
timp de 10 zile 
două întîlniri 
tul european : 
lia, la Parma, 
cu Spania, la 
dublu succes ar situa selecțio
nata țării noastre pe locul se
cund în grupa A. loc pe care 
rugbyul nostru il merită cu 
prisosință. Fără îndoială, mult 
mai dificil se anunță meciul 
cu „squadra azzurra", nu atit 
pentru că se joacă în depla
sare (handicap care, totuși, 
trebuie luat în considerare), cît 
mai ales pentru faptul că pe
ninsularii au înregistrat se
rioase progrese în mînuirea 
balonului oval. Ei au angajat, 
de altfel, un antrenor federal 
din Țara Galilor, Roy Bitch.

După Bordeaux (12—36 cu 
Franța), echipa noastră a in
trat în reconstrucție. în linia 
întîi revine veteranul Dinu 
(Grivița Roșie) care va fi, pro
babil, cuplat cu stelistul Cioa- 
rec. între el, excelentul ta- 
loner al Științei Petroșani, Or- 
telecan, care a fost titularizat 
deoarece obișnuitul postului, 
Munteanu (Steaua) va juca în 
linia a treia a grămezii, co-

rrCUPA ROMÂNIEI" 
ATLETIC OFICIAL

După ce. săptămîna trecută, 
la Atena și pe stadionul Re
publicii din București — într-un 
concurs municipal surprinzător 
de populat cu vedete — cîteva 
performante de valoare au 
subliniat o spectaculoasă avan
premieră a sezonului atletic în 
aer liber, sîmbătă și duminică 
prima etapă a competiției pe 
echipe „Cupa României" mar
chează deschiderea oficială a 
sezonului atletic.,, olimpic.

Mărturisim că această primă 
etapă a „Cupei României" ne 
interesează — mai mult ca de 
obicei — în primul rînd prin 
prisma performanțelor indivi
duale. După multe luni de pre
gătire intensă, atleții fruntași 
sînt dornici să inaugureze cum 
se cuvine un sezon de impor
tanță deosebită. De fapt, chiar 
de miine începe asaltul per
formanțelor care pot aduce se
lecția în delegația pentru J.O. 
Or, „Cupa României" are me
ritul de a aduce în arenă tot 
ce are mai bun atletismul ro
mânesc la această oră, întrucît 
competiția, prin cele 47 de e- 
chipe cuprinde, practic, întrea
ga mișcare atletică a țării.

Atenția principală se va în
drepta asupra concursului de 
pe stadionul Republicii unde, 
sîmbătă după-amiază și dumi
nică dimineața, se vor întrece 
în cadrul grupei A cele mai 
bune 9 formații din țară (unde 
activează majoritatea atleților 
fruntași) : Steaua (cîștigătoarea 
ediției precedente), Clubul Atle
tic Universitar, Dinamo, Rapid, 
Metalul și reprezentativele ju
dețelor Cluj, Brașov, Argeș și 
Constanța (echipa I),

Tot la București concurează 
și participantele în prima se
rie a grupei secunde : forma
țiile județelor Iași, Bacău, Neamț, 
Brăila, Suceava, Buzău, Prahova, 
echipa Școlii sportive de atle
tism din București și o com
binată a Capitalei alcătuită din 
atleți de la Progresul, Olimpia 
și C. S. Școlar. în cea de-a 
doua serie a grupei B, la Cra
iova, concurează selecționatele 
județelor Bihor, Dolj, Timiș, 

în discuție această problemă 
care dăinuie de mai multă vre
me și în prezent a devenit a- 
cută. Dar mai bine să lăsăm să 
vorbească... cifrele : dintre cei 
46 de mici concurenți, 32 au 
fost fete. Sărăcia de partici
panți Ia probele rezervate băie
ților — baza de promovare în 
categoriile superioare de vîrstă 
— și-a pus și în acest an pe
cetea pe disputele 
unde de fiecare dată 
mărat concurenții pe 
unei singure mîini.

Oare nu le place 
patinajul artistic sau 
greu de lucrat cu ei 
ar fi răspunsul, cert este 
dacă nu se vor lua măsurile cu
venite, penuria de juniori se 
va accentua și n-ar fi de mi
rare ca în viitor titlul de cam
pion republican să se dispute 
doar între doi-trei concurenți.

Troian IOANIȚESCU 

juniorilor, 
am nu- 
degetele

băieților 
este mai 

? Oricare 
că,

legul său de club, Murariu ac- 
cidentîndu-se în ultimul mo
ment (este vorba de partida 
cu echipa armatei franceze, de 
la Bergerac). Și linia a doua 
va suferi modificări, alături de 
Postolachi (Steaua), va evolua 
timișoreanul Malancu, remarcat 
în ultimul timp. în linia a 
treia va fi introdus constăn- 
țeanul Daraban, alături de Du
mitru (cu nr. 8) de la „U“_ Ti
mișoara și, așa cum am văzut, 
Munteanu. Așadar, o înaintare 
cu o față aproape complet nouă 
față de ultimele partide ofi
ciale. Deschiderea Paraschiv 
(Dinamo) — Bucos (Farul), 
tinără, dar deja consacrată. 
Treisferturile vor juca în ur
mătoarea alcătuire : Constantin
— Nica — Varga (constănțeanul 
va debuta pe un post relativ 
nou pentru el, pentru că Ia 
Farul el joacă în linia a treia)
— Motrescu. Fundaș, 
nul Simion.

La Parma tricolorii 
ține cel de-al 107-lea 
din palmares. Pînă 
au întîlnit Italia de 14 ori, 
cîștigînd 5 partide, înregistrând 
2 meciuri egale și 7 înfrângeri.

grivițea-

vor sus- 
lor meci 
acum ei

Dimitrie CALLIMACHI

DESCHIDE SEZONUL 
ÎN AER LIBER

Sibiu, Arad, Mureș, Caraș-Se- 
verin, Maramureș și Hunedoara.

Grupa C se desfășoară pe 
trei serii. Seria I (la Rm. Vîl- 
cea) : Gorj, Teleorman, Me
hedinți, Olt, Dîmbovița, nfov 
și Vîlcea) ; seria a Il-a (Călă
rași) : Galați, Botoșani, Ialo
mița, Vrancea, Vaslui, Tuleea, 
Constanța (echipa a II-a) ; se
ria a IlI-a (Alba-Iulia) : Satu 
Mare. Sălaj, Harghita, Covasna. 
Bistrița. Alba.

★
Alte rezultate din concursul 

de la Atena, în cadrul căruia 
Natalia Mărășescu a stabilit re
cordul mondial Ia 2 000 m : 
Gheorghe Ghipu 3:42,9 la 1500 
m. Lăcrămioara Diaconiuc 2:07,6 
și Elisabeta Bakalar-Marinescu 
2:08,6 la 800 m.

(Urmare din pag I)

excelent al cehoslovacului To
mas Smid, incontestabil un vi
itor „as" al tenisului european. 
Stil, forță, gîndire în joc — 
toate par a se îmbina armonios 
în acest demn succesor al lui 
Jan Kodes. Cuvinte bune și 
pentru Traian Marcu, deși în
vins în singura partidă de luptă 
a „sferturilor". El l-a condus pe 
Peter Pokorny în primul set, 
ratînd și două setbaluri, apoi 
n-a reușit să-și fructifice șansa 
în al doilea (la 7—6), deși a 
jucat bine și cu multă ambiție. 
Semifinalele Smid—Sotiriu și 
Hărădău—Pokorny, de azi după- 
amiază, se anunță foarte echi
librate.

Programul începe la ora 14, 
cu aceste două semifinale 
simplu masculin, urmate 
cele de dublu feminin, iar — în 
continuare — „sferturile" la 
dublu mixt. O suită de partide 
atractive, în care vor evolua 
cele mai bune rachete ale cam
pionatelor.

REZULTATE : SIMPLU MASCULIN : 
Sferturi de finală : Sotiriu — Vîlcîoiu 
6—1, 6—2 ; Smid (Cehosl.) — V. 
Marcu 6—2, 6—0 ; Hărădău — Nemeș 
6—0, 6—0 ; Pokorny (Austria) — T. 
Marcu 7—5, 10—8. SIMPLU FEMININ : 
Sf. finală : Ruzici — Kociskova (Ce
hosl) 3—6, 6—2, 6—2 ; Borka (Ung.) 
— Kral (Pol.) 6—3, 6—4 î Gohn — 
Reidich (Pol.) 6—3, 2—6, 6—1 : Apel 
(Olanda) — Radkova (Bulg.) 6—2, 
6—2 : semifinale : Ruzici — Borka 6—3,

de 
de

PE MICUL ECRAN
• SlMBATA 24 APRILIE, 

ora 13,35 : Turneul final al 
C.M. de hochei — grupa A 
(rezumat înregistrat de la Ka
towice). Comentator : Călin 
Antonescu ; ora 17 : Rugby: 
Italia — România (Campiona
tul european). Transmisie di
rectă de la Parma. Comen
tator : Anton Groman.
• DUMINICA 25 APRILIE, 

ora 11.15 : Box. Aspecte din 
finalele turneului „Centura de 
aur". Transmisiune directă de 
la Palatul sporturilor. Comen
tator : Mihal Trancă ; ora 
15,30 : Fotbal : Rapid — Di
namo (Transmisie directă de

Printre cele lesne de ob
servat dacă dăm o privire 
primprejur, dincolo de pro
blemele plopilor noștri — 
și uneori aceasta e necesar, 
pentru a te putea orienta 
în pădurea cea stufoasă, cea 
stufoasă, cum zice de două 
ori și cîntecul — ce obser
văm noi, mulțumită tele- 
sportului nostru care ne ține 
binișor la curent cu telegHo- 
bul fotbalistic, accentuînd 
îndreptățit, după părerea 
mea, pe anglo-saxoni ? Ob
servăm ceva de minune, 
care ne-ar putea folosi cît 
de cît ca „idee" : englezii 
ăștia, cît sînt ei de englezi

primul I 
memorata; 
consecutii 
dăugăm < 
Manchest 
ficat în 
tr-un 2— 
lui Derbj 
astfel o 
plopul m 
din Satu 
la Arad, 
campiona 
se scrie ] 
— dar f 
gliei" nu 
indcă Ma 
Manchest 
o echipă

în fotbal, ratînd 
calificarea la mon
dialele din ’74, ra
tînd și calificarea 
la europenele din 
’76. din toate echi
pele insulei doar 
Tara Galilor (!) cea 
modestă ajungînd 
în „sferturi", nu se 
Iasă doboriți de
durere, de blazare, de ruși
ne și de alte sentimente 
contradictorii, și joacă un 
campionat de mama focului, 
cu goluri superbe, cu jucă
tori entuziaști la fiecare gol, 
cu un public frenetic... Ce-o 
ti în capul lor ?

Nu știu exact, dar în pi
cioarele lor — chiar elimi
nați din mari confruntări 
internaționale la nivel de 
„națională" — e un fotbal 
foarte bun, cu limitele lui, 
desigur, că și tot ce este 
foarte bun are limitele lui... 
Am văzut sîmbătă un calei
doscop englez, că nu știai Ia 
ce să te uiți mai întii : 
Queen’s Park, echipă așa și 
așa, azi mftrgînd la titlu, „a- 
ranjînd-o" pe Everton în 
deplasare, Everton ratînd 
fantastic, cu un fundaș că
zut Ia pămînt de disperare 
în careul advers, Ipswich 
învingînd și ea în deplasare 
ne Sheffield, dar mai ales 
„lupii" de la Wolverhamp
ton. mușcați de gîndul re
trogradării, dînd acasă 5 
boabe grozave lui Newcastle, 
Ia al 5-lea gol băieții bucu- 
rîndu-se atît de tare, că 
mi-am adus aminte cum tot 
ei, acasă, au condus cu 2—0 
pe Manchester United, in 
..Cupă", ca după aceea Man
chester să-i învingă cu 3—2,

tisului" t 
mică de 
Oxford i 
singură 
ediții, d 
Filmată 
cultura 
fără iste 
cum ex; 
într-o 
erudiție 
dru — e 
cînd vo 
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ceeași 1 
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vieții 
desfășu 
Motru 
dislau 
uriași, 
lupta r 
zic. Și

6—1 ; Gohn •—■ Apel 1—6. 6—2, 6—3. 
DUBLU MASCULIN : Turul I : Machon, 
Benyk (Ung.) — Nită, Opreanu 6—0, 
6—3 ; sf, finală : Marca, Marca — 
Pampulov, Pampulov (Bulg.) 7—5, 
8—6; Emmrich (R.D.G.), Mureșan — 
Jasinski, Rode (Pol.) 6—1, 6—4 ; Hă
rădău, Sotiriu — Pokorny, Bîrcu 4—6, 
6—4, 6—1 ; Smid, Bedan (Cehosl.) — 
Machan, Benyk 11—9, 6—2. DUBLU 
FEMININ : Turul I : Orășonu, Dinu — 
Brățtin, Jecu 6—4, 7—9, 6—3 : turul II: 
Ruzici, Gohn — M. Nunweiller, Bata; 
6—2, 6—2 ; Krol, Reîdich — Radkova, 
S. Nunweiller 6—3, 3—6, 6—2 ; Kocis
kova, Strachonova (Cehosl.) — Oră- 
șonu, Dinu 6—0, 6—0 : Borka, Fodor 
(Una.) — Socaciu, Chirîac 7—5, 6—2. 
DUBLU MIXT : Turul I: Radkova, Ghe- 
nov — M. Nunweiller, Dumitrescu 6—3, 
6—4 ; Kociskova, Bedan — Socaciu, 
Nită 3—6, 6—1, 6—2 ; Chirîac, Bîrcu 
— Reidich, Jasinski 6—1, 4—6, 6—3 : 
Balaj, Rusu — Brăștin, Nemes 6—2, 
6—1.

Timp 
rat la 1 
tionalo 
ix nfru 
pârtiei, 
36 de 
ve. Din 
ții, rez 
clarat : 
Baroga 
ia juni 
s-au ir 
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duri 1: 
m I i I < . ■ i 
Chjj-M 
locie : 
iești)

BASCHET -cypA federați
ei". Intr-o partidă 

restantă disputată în cadrul com
petiției feminine „Cupa federa
ției", Crișul a dispus (la Oradea) 
de I.E.F.S. cu 91—71 (41—28). Pen
tru a cuceri trofeul, studentelor 
le este necesară victoria în parti
da eu C.S.U. Tg. Mureș (la Bucu
rești). programată duminică, în 
ultima etapă • REZULTATE DIN 
DIVIZIA B. etapa penultimă 1 
Masculin : Comerțul Tg. Mu
reș — Constructorul Arad 93—64 
(44—31), Olimpia Sibiu — Știința 

la stadionul .,23 August"). Co
mentator Mircea lonescu ; 
(în pauză selectiuni înregis
trate din finalele netransmise 
direct ale turneului de’ box 
„Centura de aur") ; ora 22,10: 
Fotbal : Sportul studențesc — 
Steaua (rezumat) ; ora 22,20 : 
C. M. de hochei grupa A t 
U.R.S.S. — Cehoslovacia (re
zumat de lâ Katowice).

a MIERCURI 28 APRILIE, 
ora 16,30 : Fotbal : Politeh
nica Iași — Jiul Petroșani 
(Divizia A). Transmisie direc
tă de la Iași. Comentator S 
Grigore nisei.
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PENIRU AL DOILEA CUPLAJ DE PRIMAVARA
în introducerea „lecției" de pregătire, rapidiștii la „incălzire"

LECȚII TACTICE SPECIALE LA RAPIDSPORTUL STUDENȚESC DOREȘTE SĂ 
“............ NEÎNVINSARAMÎNÂ

în tabăra studenților bucu
reșteni, jocul de duminică cu 
Steaua, de fapt, derbyul etapei 
a XXIV-a, este privit cu ace
eași atitudine de seriozitate în 
pregătire și cu aceeași încre
dere în forțele proprii, elemen
te care au stat la baza și a 
celorlalte succese din această 
primăvară a formației antrena
tă de cuplul Angelo Niculescu 
— Ion Voica. în cursul zilei de 
ieri, Sportul studențesc a efec
tuat, ca de obicei joia, două 
antrenamente pe terenul său 
de la „Regie". Primul, cel de 
dimineață, a avut un pronun
țat caracter fizic ; celălalt, de 
după-amîază, un conținut teh- 
nico-tactic. Astăzi, este progra
mată o nouă ședință, de pregă
tire complexă, iar mîine dimi-

neață preparativele pentru me
ciul cu lidera clasamentului se 
încheie cu o scurtă ședință de 
antrenament, de aproximativ 
45 minute, dar cu o intensitate 
ceva mai mare decît medie, 
pentru a menține ridicată curba 
efortului. în legătură cu meciul 
de duminică, cu Steaua, antre
norul secund Ion Voica își ex
prima speranța că acesta va 
prilejui, cu siguranță, un spec
tacol de valoare, care să jus
tifice nu numai actuala poziție 
a celor două formații în clasa
ment, ci și potențialul lor com- 
petițional, superior celorlalte 
divizionare A, fapt dealtfel evi
dențiat și de performanța am
belor echipe de a se menține, 
deocamdată, neînvinse în acest 
retur de campionat. (M. I.).

STEAUA IȘI ONOREAZĂ CARTEA DE VIZITA

în tabăra liderului atmosferă 
febrilă de lucru în această săp
tămînă premergătoare meciului 
cu Sportul studențesc. Toți ju
cătorii de la Steaua (mai puțin 
Troi, care continuă să fie acci
dentat) acordă o deosebită aten
ție fiecărei ședințe de instruire. 
Antrenorul Emeric Jenei și se
cundul său Carol Creiniceanu 
urmăresc, în mod special, creș
terea coeziunii între comparti
mente, ca și mărirea gradului 
de eficacitate în zona de fina
lizare.

în privința jocului de dumi
nică, cu Sportul studențesc, tov. 
colonel Alexandru Florescu, 
președintele secției de fotbal, 
ne-a spus următoarele: „Ne

așteaptă • partidă dificilă, 
avind in vedere faptul că in 
această primăvară Sportul stu
dențesc a avut o prestație 
foarte bună. De altfel, cuplajele 
bucureștcne au prilejuit întot
deauna dispute interesante, ex
trem de echilibrate. Tocmai de 
aceea toți jucătorii noștri pri-

în Giulești, atenție deosebită 
antrenamentelor, determinata 
atît de orgoliul feroviarilor îna
intea derbyurilor bucureștene, cît 
mai ales, de poziția lor, preca
ră, în clasamentul primului eșa
lon fotbalistic. De trei ori în 
această 
miercuri _ , ____ _____
I. Motroc și V. Copil au efec
tuat două antrenamente, va
riate, metodice. Au fost ședințe 
de pregătire în care accentul a 
căzut și pe omogenizarea an
samblului, și pe corectarea unor 
deficiențe individuale. Marți, de 
pildă, o bună parte din timp 
a tost afectat înaintașilor care 
au căutat să-și îmbunătățească 
jocul cu capul. Au fost execu
tate zeci de centrări, de pe am-

CUPLUL NUNWEILIER Șl

săptămînă, marți, 
și joi, elevii lui

Dinamoviștii se află în pe
rioada de trecere a conducerii 
tehnice în sarcina cuplului de 
antrenori compus din frații 
Nunweilier, Ion și Lică. Nu e 
o pereche inedită, ea a mai 
funcționat cîndva la clubul din 
șos. Ștefan cel Mare ; momen
tul în care cei doi foști com- 
ponenți ai formației-campioane 
își asumă responsabilitatea este 
însă deosebit. „Am preluat 
echipa, ne spunea Ion Nunweil
ier, intr-o etapă cînd se pun 
probleme esențiale pentru ea.

mil Of JUNIORI IA HALTERI
Iu desfășu- 
pnatele na- 
p haltere, 
treceri au 
urenți din 
uri sporti- 
line excep- 
pum a de- 
leral Lazăr 
teste. Doar 
la 18 ani) 
recorduri. 

bRI MICI— 
| (Șc. sp. 
I cocoș : V. 
b 170 kg ; 
I (Dinamo 
ușoară : E. 
L) 25âi kg 
bele recor- 
Icat. semi- b (C.S.M. 
I cat. mij- 
Itrolul Plo- 
I la „arun-

cat“ — record) ; cat. semigrea 1 
G. Morozan (Gloria Bistrița) 220 
kg ; cat. grea : G. Parașcan (Șc. 
sp. Energia București) 205 kg ; 
cat. supergrea : Al. Pop (C.S.U. 
Oradea) 185 kg.

LA juniori MARI, campionii 
(în ordinea categoriilor) slnt ur
mătorii : B. Gelu (Dunărea Galați)
182.5 kg ; C. Chiru (Olimpia Buc.) 
215 kg ; F. Antal (Clujana)
237.5 kg ; I. Kiss (Clujana) 260 
kg ; C. Vasvari (Șc. sp. Reșița) 
265 kg ; M. Purdilă (Steaua) 270 
kg ; S. Dalaban (A.S.A. Tg. Mu
reș) 265 kg ; S. Csata (Clujana) 
285 kg ; z. Rad (Metalotehnica 
Tg. Mures) 290 kg. La culturism, 
pe primele locuri s-au clasat M. 
Purdilă (Steaua) la cat. pînă la 
1,65 m ; C. Bebeselea (Șoimii Si
biu) pînă la 1,72 m și V. Oprea 
(Olimpia Buc.) la peste 1,72 m.

ST. MARTON, coresp.

UE
p.s.u. Ga
te (41-30), 
a Ploiești 
iversitatea 

[—53 (58-27), 
Lea Bacău 

restantă, 
u'gie 71—61 
i Mare — 
Luj-Napoca 
Itatea Cra- 
bni 118—59 
pniversita- 
Bf. Gheor- 
le talul Sa- 
atu Mare 
Bf. Gheor- 
prele 53-44 
Politehnica 

(19—22), 
București 

Lira — O- 
b). Voința 
Gureș 69-55

— Voința 
| Universi- 
| Botoșani

HANDRAI meciuri restan- rTMPiLzDHL TE Miercuri după- 
amiază s-au disputat 
restante din cadrul 
primăvară", feminin, 
gistrat următoarele 
Mureșul Tg. Mureș 
Buhuși 10—13 (6—5), 
rui Timișoara 
(5-6) 
au egalat prin două aruncări de 
la 7 m ! —, Universitatea Bucu
rești — Confecția 14—14 (8—8). Tot 
miercuri s-a disputat și un meci 
restanță din cadrul Diviziei B, 
Seria I masculin : Universitatea 
Iași ■— Relonul Săvinești 15—28 
(5—15). Corespondenți : A. Sza
bo. C. Crețu, C. Harea și D. Dia- 
conescu.

trei jocuri 
„Cupei de 
S-au înre- 
rezultate :

— Textila 
Constructo- 

I.E.F.S. * 10—10 
de notat că studentele

JELE DO-
Ă.PE ale 
rat în în- 
pria finală 
r. Drăgan- 
niori II și
L DUMI- 
ti — P1O- 

l fost pro- 
a „Cupei 
s-a des-

Istartul se 
ta km. 7.

Omul și... mingea, ieri la antrenamentul Stelei

vesc meciul cu toată seriozitatea 
și speră să ofere spectatorilor 
o partidă de ealitate, desfășu
rată într-un perfect spirit de 
sportivitate. Sigur că gîndurile 
lor converg spre continuarea și
rului victoriilor". (Gh. N.).

Reușita operațiunii noastre de
pinde — firește — în primul rînd 
de competenta și atenția cu 
care se va lucra dar și de at
mosfera de calm și de răbdare 
pe care o presupune. Nu pu
tem neglija nici un moment

• fn cele noua parti
de ale etapei a XXIII-a 
«•au marcat 17 goluri 
(record de... ineficacita
te egalat, la fel ca în 
runda a XV-a), totalul 
lor ajungînd la 532 : 417 
gazdele, 115 oaspeții.
• Duminica s-a înre

gistrat cea mai mica di
ferența între golurile în
scrise de gazde (10) și 
cele marca-te de oaspeți 
(7) î 3. Vechiul record 
— 6 goluri (12—6) — 
era deținut de etapa a 
IX-a.
• Tot la capitolul re

corduri, demn de remar
cat este și faptul câ (în 
sfîrșit I) oaspeții au

cucerit duminica cele 
mai multe puncte, de 
la începutul campionatu
lui : 8 (vechiul record 
— 7 puncte — în runde
le a IX-a și a XVIII-a).
• în min. 48 al me

ciului U.T.A. — F. C. 
Olimpia Satu Mare, 
Schepp a marcat al 17- 
lea autogol al campio
natului (al 3-lea în re
tur).
• lordânescu este sin

gurul jucător care a reu
șit sâ înscrie 2 goluri în 
aceasta etapa.

CI Duminica s-au acor
dat 3 lovituri de la 11 m 
(toatei în favoarea gaz
delor) î 2 transformate

(Broșovschî și Adam) 
una ratata (Beldeanu).
• Deși au cucerit 

doua și, respectiv, un 
punct, echipele F. C, O- 
limpia și A.S.A. nu au 
executat nici un corner

© Situația în „Trofeul 
Petschovschi", după 23 
de etape, este următoa
rea : 1. SATU MARE 
9,18 ; 2. Reșița 9,08 ; 3. 
Craiova 9,00 ; 4—5. Bucu
rești și Cluj-Napoca 8,87; 
6—7. Constanta și lași 
8,83 ; 8—9. Tg. Mureș și 
Bacâu 8,81 ; 10. Timi
șoara 8,77 ; 11. Pitești
8,70 ; 12. Arad 8,58 ; 13. 
Oradea 8,08, 14. Petro
șani 7,58.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★  'irk'frk'k'k'kirk'k'k'k'k'k'k'k

DUPĂ 0 FORmUin TEHMtâ 
RTRRtTIVĂ

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA BILETELOR 

LA CEA DE A DOUA TRAGERE LOTO 2 A LUNII APRILIE
Se cîștlgă cu 2 numere din 4 și cu 3 din toate cele 12 extrase. 
Cîștiguri minime de 100 și 200 lei.
Participînd cu cît mai multe bilete la această tragere aveți mari șanse 

de cîștig.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 16 APRILIE 1976

Extragerea I : cat. 1 : 2 variante 10% a 47.604 lei ;cat. 2 : 1,90 a 28.464 lei ; 
cat. 3 : 13,10 a 4.128 lei j cat. 4 : 14.25 a 3795 'ei • cat. 5 : 73,80 a 733 lei :
cat. 6 : 126,20 a 429 lei.

Extragerea a ll-a : cat. A : 1 varianta 10% — autoturism „Dacia 1300" ; cat.
B : 1 var. 50% a 17.330 lei, 2 var. 25% a 8.665 lei și 4 var. 10% a 3.466 lei j
cat. C : 6,10 a 7.955 lei ; cat. D ! 22,10 a 2.196 lei ; cat. E : 88,15 a 550 lei ;
cat. F : 223,80 a 217 lei ; cat. X : 1.717,95 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 14.065 lei.
Cîștigurile da 47.604 lei de la categoria 1 au fost obținute de NICOLAE NEACȘA 

din Pitești și DUMITRU BOJOIU din București, iar autoturismul „Dacia 1300“ a 
revenit lui ARPAD NOGYI din Baia de Arieș, iud. Alba.

bele părți, la care Neagu, Bar- 
tales, Rontea, Manea și Nohit, 
în condiții de marcaj, s-au stră
duit să reia, cu oportunitate și 
precizie, balonul spre plasă. 
După jocurile-școală, susținute 
în compania divizionarelor C 
Sirena (miercuri) și Triumf 
(joi), feroviarii bucureșteni, îm
preună cu antrenorii lor, au 
rediscutat ideea de joc preco
nizată a fi pusă în aplicare în 
meciul de duminică cu Dinamo. 
Astăzi și mîine, Rapidul va 
efectua, de asemenea, două an
trenamente. Un mare absent în 
echipa rapidistă pentru meciul 
de poimîine : Manea. Suporte
rii echipei își leagă însă multe 
speranțe de reintrarea titulari
lor Pop și Marin Stelian. (G. N.)

„OBIECTIVELE DINAMO"
competiția, performanta, paralel 
eu eforturile de consolidare a 
formației".

în privința întîlnirii de du
minică, antrenorii dinamoviști 
știu că — mai cu seamă în con
dițiile de clasament ale Rapi
dului — ea va fi extrem de 
grea ; antrenamentele au avut 
în vedere posibilitățile de re
intrare ale unor jucători acci
dentați pînă acum (Lucuță, 
spre pildă), dar. mai cu seamă, 
specificul jocului adversarului. 
Să notăm exemplul lui Lucescu 
care, de cîteva zile doar resta
bilit, a și revenit lîngă echipă, 
manifestînd o mare dorință de 
a reintra cît mai curînd. încă o si
tuație din care tinerii jucători au 
de învățat din modul cum se 
comportă recordmenul selecțio
nărilor în națională. (Ef. I.).

ACTUALITĂȚI
JIUL, IN IUGOSLAVIA. în 

următoarea și... ultima perioadă 
de întrerupere a campionatu
lui (6—16 mai), cîteva dintre 
echipele noastre divizionare A 
vor efectua turnee peste hotare. 
Printre ele se va număra șl 
Jiul Petroșani, care, între 12 
și 14 mai, se va deplasa in 
Iugoslavia pentru un joc la 
Zaicear, cu formația locală de 
divizia B. Timok.

C. S. BOTOȘANI — POLI
TEHNICA IAȘI 3—3 (2—2).
Partida s-a disputat miercuri 
după-amiază. A fost un joc fru
mos, cu multe faze de poartă 
și goluri spectaculoase. Au mar
cat : Dumitru (min. 7), Thică 
(min. 35) si Dudea (min. 75) — 
pentru localnici, Dănilă (min. 
21), Ciocîrlan (min. 30) și Simio- 
naș (min. 60) — pentru ieșeni. 
(T. Ungureanu — coresp.j.

• F.C.M. GIURGIU—DINA
MO BUCUREȘTI 1—3 (1—3).
Peste 5 000 de spectatori au ur
mărit, joi după amiază, pe sta
dionul din localitate, un inte
resant meci amical. Punctele 
învingătorilor au fost înscrise 
de Cojocarii (min. 20 — auto
gol), Dudu Georgescu (min. 39) 
și Storobăneanu (min. 42 —
autogol). Golul formației gazdă 
a fost realizat, în min. 2, de 
Grigore Costache, care a fost 
sărbătorit cu ocazia retragerii 
sale după 20 de ani de activi
tate fotbalistică la Giurgiu. (T'r. 
Barbălată — coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — GLO
RIA BISTRIȚA 1—0 (1—6).
Deși s-a marcat doar un gol 
(autor Iosep, min. 21), partida 
a plăcut, ea fiind presărată eu 
numeroase faze desfășurate în
tr-un ritm alert. (I. Mîndrescu 
— coresp.).
• BULETINUL TEHNIC „AR

BITRUL". A apărut, recent, nr. 
2 al buletinului tehnic „Arbi
trul", lucrare editată sub în
grijirea Colegiului central al 
arbitrilor. Din sumarul, foarte 
variat ea tematică, desprindem 
cîteva dintre problemele de 
mare actualitate tratate cu 
multă competență, cum ar fl 
de pildă : „Atacul cu corpul, 
atacul prin alunecare și ob
strucția" (Gh. Limona și dr. 
M. Grădinarul ; „Arbitrajul — 
o artă" (C. Nițescu) ; „Proble
me de psihologie în arbitraj" 
(VI. Grosu) ; „Decizia — mo
ment hotărîtor în arbitraj" (C. 
Manușaride) ; „Unele probleme 
de colaborare între arbitri" 
(C. Bărbulescu).

Selecțiile Ia copii, acțiune de mare importanță

SUB 0 UMBRELĂ. LINGĂ UN TEREN DE MINIFOTBĂL
tntr-o dimineață ploioasă, un

deva pe un teren de zgură al 
Parcului sportiv Dinamo. Vacan
ta de primăvară este pe sfîrșite. 
Joacă la două porți de handbal, 
două echipe pitice : una îm
brăcată în gri. alta, și mai pu
țintică, colorată în roșu, cu "blu
ze de trening bogate, ajungînd 
pînă la genunchi. La acest meci 
asistă profesorii Gheorghe Ti
mar. Constantin Frățilă și Dumi
tru Ivan, ultimii doi. pînă mai 
ieri reputați fotbaliști, proaspeți 
pedagogi la Centrul de copii și 
juniori din Ștefan cel Mare. Re
porterul îi strînge pe toti trei... 
sub o umbrelă și caută să deslu
șească sensurile acelei partide 
stranii, în înverșunarea ei. sub 
rafalele de apă.

TIMAR : Cei în gri sînt în 
grupa mea. născuți în '64. „Roșii" 
sînt ai lui Ivan, contingentul 
’65—’66, ei fiind doar o parte din 
.cei 300 de copii care, la debutul 
însorit al vacantei, au dat nă
vală pe poarta stadionului, pen
tru selecția anunțată în ziarul 
„Sportul" și pe un panou, la 
intrare.

REP. : citi »u rămas din 
cei 300 ?

FRAțilA : Vreo 60. deocamda- 
dă, dar selecția continuă, mai 
punem o sită, cu ochiuri mai 
mici, sub cea inițială, prin care 
trebuie să mal treacă vreo 
30—35.

REP. : Ce a însemnat pri
ma sită 7

IVAN : Am făcut echipe ad- 
hoc de 7 contra 7. Le-am lăsat 
să joace două reprize a 20 de 
minute. Noi. pe margine, urmă
ream îndemînarea, coordonarea, 
alergarea, intuiția jocului, dărui
rea. perseverenta, dorința de a 
se remarca, de a da gol. După 
40 de minute spuneam „stop!" și 
celor fără calități tehnice și fi
zice. celor cu temperament ne
adecvat, le-am dat de înțeles că-i 
așteptăm, neapărat și la anul. 
E o formulă eufemistică de a-i 
refuza, pentru a opri, totuși, la
crimile care le joacă în ochi, 
gata să izbucnească.

REP. : Ce va însemna a do
ua sită 7

TIMAR : Avînd un caracter 
permanent, ea va consta în ca
pacitatea de înțelegere si în do
vada celor șapte ani de acasă. 
Acum cîteva zile am respins un 
copil care și-a înjurat un coleg. 
A fost pus să execute două ture, 
dar nu s-a supus pedepsei. A 
doua zi a venit cu părinții, dar 
n-am cedat rugăminților de a-1 
reprimi. Prost educații Si recal
citranții pot avea un efect de
zastruos într-un vestiar cu co
pii, unde plutește labilitatea psi
hică și pasiunea de a imita.

REP. : Care sînt concluziile 
cele mai nete, după contactul 
cu o nouă generație de pre
zumtivi fotbaliști ?

TIMAR : Copiii nu au deprin
deri motrice bine însușite, ceea 
ce denotă că educația fizică In 
școli este încă deficitară. Ei în
vață să alerge abia după legiti
marea la un club sau altul.

IVAN : sînt vlăstare care se 
1oacă între blocuri. Sînt tobă 
de teorie, pot ști pe dinafară 
formația campioanei mondiale, 
dar în schimb nu prea-i ascultă 
mingea. Cînd eu și cu Titi Frăți- 
lă am venit la fotbal, direct de 
pe locul viran, habar n-aveam 
de „WM“ sau de „Ulița cehă", 
însă lovirea mingii cu „exterio
rul" era un fleac pentru noi.

FRĂȚILĂ : Este o generație 
destul de bine dezvoltată fizic, 
dar, pe fondul acesta, persistă un 
fenomen : talentul este invers 
proporțional cu gabaritul.

în tot timpul acesta, un băie- 
țan cu șapcă de școlar, nebăgat 
în seamă, ne dă tîrcoale cu ob
stinație. Surprinde un moment 
cînd conversația noastră, poate, 
lîncezește și (către Timar) ț „To
varășe profesor, vreau să mă în
scriu și eu!" ,,în ce an ești năs
cut ?“. întreabă Timar. „în ’62". 
„Cum te cheamă ?“ „Constantin 
Stan". „Unde stai continuă 
Timar, un rechizitoriu stereotip, 
„în satul Gagu, Ilfov, la 18 km 
de București". „Hm, ești prea 
mic pentru ’62 uită-te la ăștia 
de ’64 unii sînt mai voinici ca 
tine". Băiatul uscățiv cu ochii 
negri, expresivi își lipește privi
rea de buzele profesorului Ti
mar. Pricepe că nu este acceptat 
și trădează atîta suferință, incit 
profesorul se simte dator să a- 
dauge : „Grupa lui ’62 este corny 
pletă. mergi la alt club, și apoi 
cum o să faci față la patru an
trenamente ce săptămînă. venind 
tocmai din Gagu. sau cum spui 
că-i zice satului tău ? !“ „Numai 
la Dinamo favorita mea. as vrea 
să mă înscriu. Nu vă faceți griji» 
fac naveta împreună cu niște 
fete care au fost primite aici,' 
la atletism !“ Băiatul este numai 
nerv, roagă cu ochii, suferă și 
speră, pare o felină zădărîtă de 
la locul ei. ațîțată de ceva. Pro
fesorul Timar rămîne neînduple
cat. „Am să mă dezbrac într-o 
zi și am să arăt cum driblez 
eu", rostește ca pentru sine Con
stantin Stan.

Frățilă se apropie de urechea 
noastră : „Asta va ajunge cu 
siguranță fotbalist. Iar acela de 
acolo, cu ciuf blond, pe care îl 
încheie taică-său la șițet. nu va 
ajunge niciodată fotbalist"

fon CUPEN

%25c3%25ae.ru


SPORTUL O IN LUME
Campionatele europene de lupte greco-romane

CONSTANTIN ALEXANDRU Șl ION ENACHE
CONTINUĂ SERIA VICTORIILOR

A X-a ediție a Balcaniadei de tir

TRĂGĂTORII IUGOSLAVI AU DOMINATîntrecerile primei zile
LENINGRAD, 22 (prin telex). 

Miercuri seara (după ul
tima noastră relatare), tinărul 
P. Dieu (90 kg) a luptat reți
nut în prima repriză a meciu
lui cu I. Seen (Ungaria), timp 
în care el a și fost condus cu 
1—2. în rundul secund, însă, 
Dieu a abordat disputa într-un 
ritm susținut, determinindu-și 
adversarul să se apere fără a 
avea vreo posibilitate de atac 
gi în min. 5,56 sportivul ma
ghiar a fost descalificat. Nu
mai două minute și jumătate a 
luptat N. Martinescu (100 kg) 
Cu H. Schefer (R. F. Germa
nia), deoarece acesta s-a acci
dentat și a abandonat. Așadar, 
Martinescu a cîștigat înainte de 
limită. în sfîrșit, tot în primul 
tur, greul R. Codreanu a ob
ținut decizia prin descalificare 
(min. 4,47) în fața suedezului 
R. Robertsson, în momentul în 
care îl conducea cu 4—1.

In turul al doilea, luptăto
rii țării noastre au susținut noi 
întîlniri, aproape toți ieșind vic
torioși. N. Gingă (52 kg) s-a 
reabilitat după surprinzătorul 
său eșec din turul inaugural. 
El l-a învins prin tuș pe H. 
Schmidt (R.D.G.). M. Boțilă (57 
kg) a luptat bine în partida 
cu francezul J. Merkadjer, pe 
care l-a surprins cu ur. tur de 
cap în primele secunde, țin- 
tuindu-1 în „pod“ timp de 1,18 
min. Adversarul a reușit cu 
greu să evite tușul. Dar în 
continuare Boțilă s-a detașat, 
avînd în repriza secundă un a- 
vantaj Categoric de puncte teh
nice : 12—0. Apoi, cu un spec
taculos salt. (min. 5,35) româ
nul și-a fixat adversarul direct 
în tuș. O victorie ușoară a ob- 

TURNEUL DL BOU „CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. I)

avînd nevoie doar de 5 mi
nute pentru a încheia prin 
abandon meciul cu metalur
gistul Nicu Popa. Nu- puțini 
dintre specialiști văd în pu- 
gilistul nord-coreean pe unul 
dintre cei mai valabili can
didați la medaliile olimpice. 
Nici foarte tînărului boxer 
cubanez Adolfo Borta (18 ani) 
nu i-au trebuit mai mult de 
5 minute pentru a se dovedi 
net superior sovieticului Vla
dimir Tkacenko. întîlnirea 
Ciu En Zo —Horta este aștep
tată de pe acum cu un viu 
interes.

Finala categoriei ușoară a 
fost decisă cum se spune „la 
masa verde" întrucît fticj ad
versarul lui Calistrat Cuțov 
(Florian Ghiță) și nici cel al 
cubanezului Andres Aldania 
(sirianul Mamoun Râie) nu 
s-au prezentat în ring (fiind 
opriți de medic să boxeze), 
astfel că în ultima confrun
tare a categoriei — presupusă 
a fi un adevărat meci-vedetă
— adversarii se vor prezen
ta odihniți.

într-o partidă „locală", pre
sărată cu obstrucții, Alexan
dru Tîrboi a obținut accesul 
spre finala categoriei mijlocie 
mică cu un verdict la iimită 
care-1 elimină pe Ștefan Flo- 
rea. în schimb, pasionantă a 
fost cea de a doua semifinală 
în cadrul căreia Vasile Didea 
a luptat exemplar în fața re
dutabilului cubanez Luis Fe
lipe Martinez, pe care l-a do
minat în special în final, 
avînd resurse fizice superioare 
și mai multă clarviziune. Nu
mărul loviturilor din ultima 
repriză a decis victoria dina- 
movistului bucureștean.

în cea mai slab populată 
categorie (doar 6 concurcnți
— și un singur boxer român !), 
finala mijlociilor va fi nu toc
mai echilibrată făcîndu-ne să 
regretăm din nou absența in
suficient justificată a lui 
Alee Năstac. Centura și-o vor 
disputa brăileanul Ion Răducu 
(învingător în singurul său 
meci împotriva sirianului 
Mohamad Zahra) și cubanezul 
Alejandro Montoya, care n-a 
mai fost la înălțimea renume- 
lui său în fața tenacelui gha- 
nez Musah Gariba.

în semifinala categoriei grea, 
tînărul tîrgoviștean Ion Giur- 

ținut I. Păun (62 kg) in fața 
altui luptător francez, Y. Lakos 
care, surclasat cu 11—0 in pri
mul rund, a abandonat după 
cîteva momente de luptă în re
priza secundă (min. 3,22). Tînă
rul Șt. Rusu (68 kg) a repur
tat o altă victorie înainte de 
limită, prin descalificare (min. 
5,38), în partida cu polonezul 
K. Romanowski. Sportivul ro
mân a avut tot timpul ini
țiativa. reușind, în aplauzele 
spectatorilor, să finalizeze multe 
procedee tehnice. Constantin A- 
lexandru (48 kg) a avut tur li
ber. Numai Gh. Ciobotaru a 
plecat învins de pe salteaua de 
concurs, în partida cu Kocsis 
(Ungaria). La capătul confrun
tării. rezultatul a fost egal 7—7, 
dar cum sportivul maghiar rea
lizase mai multe puncte teh
nice a primit decizia de în
vingător. Tot în turul doi,
I. Enache l-a învins prin des
calificare (min. 7,46) pe ceho
slovacul J. Janota, iar N. Mar
tinescu l-a pus tuș (min. 4,51) 
pe H. Tore (Norvegia). P. Dieu 
p. tuș (min. 2,27) in fața lui 
R. Vrotskowski (Polonia), iar 
R. Codreanu a fost învins la 
puncte de vicecampionul mon
dial Al. Kolcinski (U.R.S.S.). In 
turul trei, C. Alexandru a mai 
realizat o victorie categorică 
(tuș min. 4,01) în fața polo
nezului Kosinski. în acest tur 
M. Boțilă a fost liber, iar
I. Păun a pierdut prin desca
lificare meciul cu campionul 
mondial K. Lipien (Polonia). 
Ultimele rezultate, de joi seara : 
I. Enache l-a învins prin tuș 
pe austriacul Pichman, Gh. 
Ciobotaru a cîștigat prin tuș 
în fața danezului Madsen, iar

că, foarte curajos și talentat, 
ar fi avut posibilitatea de a-1 
pune în dificultate pe cuba
nezul Angel Milian, dar în lo
cul unei evoluții de la distan
ță, neexperimentatul boxer ro
mân a ales lupta de aproape 
în care era evident inferior, 
împotriva vicecampionulul
Jocurilor Mediteraneene, ma
rocanul Fatihi Abdellatif —- 
campionului român Mircea Si
mon i-au fost deajuns 2 minute 
și 51 secunde pentru a plasa 
un puternic croșeu la ficat 
care l-a obligat pe adversar 
să nu reacționeze pînă la sfîr- 
șitul numărătorii. Se prevede, 
în consecință, o finală Simon- 
Milian de excepțională va
loare, mai ales pentru verifi
carea reală a posibilităților 
boxerului nostru.

Din tarile socialiste

CARTIERUL SPORTIV „BEROLINA
De fapt, la Berlin, in capitala 

R. D. Germane, nu există un car
tier numit „Berolina". In centrul 
orașului, lingi „Alexanderplatz" 
se tnalfă maiestuos modernul ho
tel „Berolina" care, în timpul cam
pionatelor europene de haltere, 
găzduia pe cel peste 100 de ziariști 
prezenți la această mare competi
ție. In orele lor libere, ziariștii șl 
comentatorii de radio și televiziune 
aveau să se convingă că in jurul 
locuinței lor temporare se află to
tuși un cartier al „Berolinei". li
nul sportiv...

O scurtă plimbare a fost edifi
catoare. In împrejurimile hotelului 
se află liceul ,,Egon Schulz" cu 
circa 1 200 de elevi și eleve, pînă 
la 18 ani, iar în apropiere — nu
meroase terenuri de sport : patru 
de baschet, două de handbal, sec
toare de aruncări și sărituri, o 
pistă liniară de atletism. Aici, ac
tivitatea este în toi, nu numai în 
pauzele dintre orele de curs, ci șl 
după-amiază, pînă spre înserat. 
Sint copiii din blocurile vecine, că
rora li se îngăduie să folosească 
aceste terenuri. Liceul „Egon 
Schulz" mai are o piscină de 25 m 
și o sală de gimnastică excelent 
dotată. In fața școlii tinăra Karin 
Junghaus ne spune că știe să înoate 
de vreo 10 ani... deși ea nu părea, 
ca vtrstă, să fi depășit 14 'primă
veri '.

Pe una din aleile care despart 
casele am rămas surprinși de un 
fapt semnificativ : tatăl unul bă
iețaș ce nu depășise 3 ani, își ți
nea de mină copilul și alerga cu 

Martinescu a pierdut la bulga
rul Lozanov. întrecerile con
tinuă pînă vineri după-amiază.

Costin CHIRIAC
Forul internațional întrunit 

în aceste zile la Leningrad a 
hotărît ca ediția 1977 a C.E. 
de libere să aibă loc în luna 
iulie la Izmir (Turcia), iar 
C.M. de greco-romane să fie 
organizate la Goteborg (Sue
dia), în luna octombrie. De ase
menea, C.E. pentru juniori (am
bele stiluri) se vor disputa cu 
ocazia Jocurilor Mondiale Uni
versitare, la Sofia, în luna au
gust a anului viitor.

C. M. de hochei

CEHOSLOVACIA ȘI-A MĂRIT ȘANSELE LA TITLU

Fază din meciul Suedia — U.R.S.S. (4—3). Jax a ridicat scorul la 
3—1 in favoarea echipei suedeze și se întoarce bucuros spre cen
trul terenului, in timp ce Țigankov (7) privește pucul in plasă.

Foto : A.P.-AGERPRES

Miercuri după-amiază, la Ka
towice s-au consumat ■ primele 
partide din cadrul grupei de e- 
lită a hocheiului mondial. Iată 
cîteva informații în legătură cu 
victoria selecționatei suedeze a- 
supra reprezentativei sovietice 
(4—3), care a risipit și puținele 
speranțe care mai rămăseseră 
hocheiștilor sovietici cu pri
vire la păstrarea titlului de 
campioni ai lumii.

Echipa Suediei a avut mai 
multă omogenitate, s-a regru
pat mai bine în apărare, unde 
portarul Goran Hogosta (22 de 
ani, la ediția trecută cel mai 
bun portar al C.M.) a avut o 
zi de grație, intervenind frec
vent cu succes. în schimb, Vla
dimir Tretjak, portarul echipei

el pe distanța a cîțiva metri. In
terlocutorul anonim ne-a declarat 
că este un mijloc excelent de a-i 
obișnui pe copiii de virstă preșco
lară cu alergarea, cu exercițiul fi
zic...

Tot In apropiere de „Berolina" 
vizităm o piscină modernă, inau
gurată acum trei luni. Aici la 
„Bazinul de înot al tineretului"- 
sute de copii învață să înoate, în
tr-un ciclu de trei săptămâni. Dar 
porțile complexului (un bazin de 
25 x 12 m și altul de 12 x 8 m 
pentru copii mici} sint deschise la 
anumite ore și pentru cetățenii de 
toate vîrstele, care pot folosi sa
una, sala de forță șl beneficiază 
de masaje. Medici, instructori de 
înot șt un personal calificat parti
cipă la activitatea de la această 
frumoasă amenajare sportivă. Cu 
prilejul vizitei noastre aflăm că, 
în prezent în capitala R. D. Ger
mane există 15 bazine acoperite 
(de dimensiuni reduse) șl că, pînă 
In 1980, se vor mai construi încă 10 
piscine moderne în diferite car
tiere ale Berlinului democrat. In 
fine, în apropiere de podul „Jano- 
witz" este amplasat un bazin în 
aer liber, cu dimensiuni olimpice 
destinat exclusiv copiilor care au 
împlinit vîrsta de 14 ani. De fapt, 
aici, în timpul verii, își desăvir- 
șesc pregătirea viitorii campioni 
ai natației din R. D. Germană.

Iată cîteva însemnări care ple
dează în favoarea existenței unui 
adevărat cartier sportiv al „Bero
linei".

Ion OCHSENFELD

SOFIA. 22 (prin telefon). 
Campionatele balcanice de tir 
au debutat joi cu proba de 
pușcă liberă 60 f. culcat băr
bați, întrecere la capătul că
reia ne așteptam, conform tra
diției și valorii, la un succes 
românesc. Dar, nu a fost așa. 
E adevărat că, în ansamblu, nu 
s-au înregistrat rezultate de 
valoare ridicată din cauza unei 
luminozități inadecvate, dar 
sportivii noștri au tras cu mult 
sub posibilitățile lor și sub 
prestațiile obișnuite. Singur Ro
mulus Nicolescu, pe linia con
stanței demonstrate în ultima 
vreme, s-a aflat în luptă di
rectă pentru o medalie, pier- 
zînd titlul balcanic la baraj cu 
bulgarul V. Ivanov.

REZULTATE TEHNICE : 
pușcă liberă 60 f culcat, băr
bați : 1. V. Ivanov (Bulgaria) 
595 p (ultima decadă 99 p),

U.R.S.S. a fost mai puțin inspi
rat, greșind uneori destul de 
grav. Punctele au fost marcate 
în ordine de Bond (S), Jaku- 
sev (U.R.S.S.), Ahlberg (S), 
Jax (S), Labraaten (S), Lu- 
cenko și Șadrin (U.R.S.S.). 
Scor final 4—3 (1—0, 3—1, 0—2). 
în clasamentul primei grupe : 
1. Cehoslovacia 16 p, 2. U.R.S.S. 
10 p, 3. Suedia 10 p, 4. 
S.U.A. 7 p.

Ieri au avut loc meciuri în 
grupa secundă : Polonia—Fin
landa 5—5 (2—1, 1—2, 2—2).
La ora cînd închidem ediția are 
loc partida R.D.G. — R.F.G.

★
Congresul L.I.H.G., întrunit 

la Katowice, a decis ca între
cerile C.M. să se desfășoare ca 
și pînă acum în fiecare an și 
a stabilit locul de disputare a 
viitoarelor campionate : în 1977 
la Viena, 1978 — la Praga, 
1979 — la Moscova, 1980 — la 
Stockholm. Turneul grupei B 
va avea loc anul viitor la To
kio, iar cel al grupei C în 
Italia sau Spania. Turneul pri
mei grupe a campionatului eu
ropean de juniori se va desfă
șura la Bremen (R. F. Ger
mania).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • S-a încheiat tur

neul de calificare pentru C. E. 
de junioare la Unna (R.F.G.), 
rezultate: Franța — R.F.G. 72—63, 
Belgia — Danemarca 95—54. Bel
gia — Scotia 109—35. R.F.G. — 
Scoția 124—32. S-au calificat Bel
gia și R. F. Germania • La In
dianola (S.U.A.), la feminin 
UJt.S.S. a învins Sel. Iowa eu 
88—52 (41—26).

BOX * Alfonso Lopez (Pana
ma) și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la muscă (WBA) 
învingînd la Tokio pe S. Oguma 
(Japonia) la puncte.

cAlArie • Concursul de la 
Hickstead (Anglia) s-a încheiat 
cu proba pe echipe care a re
venit formației R.F.G. cu 24 p.

CICLISM • După două etape 
în Turul Marocului conduce Aavo 
Plkkus (U.R.S.S.). Etapa a doua 
a revenit lui Averin (U.R.S.S.) 
care a parcurs 160 km în 3 h 
58:24,0 • Cursa Paris — Vimou- 
tiers a fost cîștigată de Hinault 
(Franța) care a acoperit 237 km 
în 5 h 48:00,0.

ȘAH <• In penultima rundă a 
turneului de la Las Palmas, Flo
rin Gheorghiu l-a învins în , 41 
de mutări pe Padron (Spania). 
Alte rezultate : Hernandez —

2. R. Nicolescu (România) 595 p
(98), 3—4. Z. Lazic (Iugoslavia) 
594 p, Desanka Pesut (Iugosla
via) 594 p, locurile ocupate de 
trăgătorii noștri : 7. M. Ilca
591 p.„, 11. Șt. Caban 590 p...9 
14. I. Olărescu 589 p, 15. I. Co
dreanu 588 p..., 20. N. Rotaru 
586 p. I’e echipe : 1. Iugosla
via 2 363 p, 2. România 2 359 pj
3. Grecia 2 354 p. Pușcă stan
dard 60 f. culcat femei : 1. De
sanka Pesut (Iugoslavia) 596 p 
— nou record balcanic, 2. Po- 
lixenia Konceva (Bulgaria) 590 
p, 3. Valeria Sabatka (Iugo
slavia) 587 p, 4. Veronica Tripșa 
(România) 585 p..., 7. Mariana 
Feodot 583 p. Pe echipe : 1. Iu
goslavia 1 766 p, 2. Bulgaria 
1 749 p, 3 România 1 745 p. 
Pistol 10 m (aer comprimat) 
bărbați : 1. P. Baici (Iugosla
via) 384 p — nou record bal
canic, 2. I. Mandov (Bulgaria) 
382 p, 3. A. Papageorgopoulos 
(Grecia) 381 p..., 6. L. Pop

379 p..„ 7. D. Iuga 379 p.„, 13. 
L. Stan 375 p.„, 19. D. Ciobanu 
370 p. Pe echipe : 1. Iugoslavia 
1523 p — nou record balcanic*
2. Bulgaria 1 508 p, 3. Româ
nia 1 503 p. La juniori a cîști
gat bulgarul VI. Stoicev cu 
375 p.

Radu TIMOFTE j;

VOLEIBALISTELE JUNIOARE 
ALE ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE 
IN TURNEUL DIN POLONIA

Turneul internațional de vo
lei (echipe de junioare), desfă
șurat în orașul polonez Sulek-ț 
chow, a fost cîștigat de select 
ționata României, urmată de 
echipele Poloniei și Ungariei. 
Tinerele voleibaliste românce 
au învins cu 3—0 selecționata 
Ungariei, cu 3—2 prima repre
zentativă a Poloniei și cu ace
lași scor echipa poloneză se
cundă.

FOTBAL MERIDIANE
• La Ruse, în C.E. de ti-- 

neret (sferturi de finală) î 
Bulgaria — Iugoslavia 2—3 
(2—0). Returul, la 28 aprilie, 
la Niș.

• U.E.F.A. a respins cere
rea echipei Bayern Munchen 
care solicita schimbarea de la 
Glasgow într-un alt oraș a fi
nalei C.C.E. Conducerea clubu
lui bavarez își motiva oererea, 
invocînd condițiile neoorespun- 
zătoare de cazare la hotelurile 
din Glasgow. în schimb, cea
laltă finalistă. St. Etienne s-a 
pronunțat pentru menținerea' fi
nalei la Glasgow.

• In „Cupa balcanică" (la 
Sofia) : Akademik — Adanas- 
por 1—0 (0—0). A marcat Ian- 
kov (min. 70).

• La Cottbus în meci a- 
mical : R. D. Germană — Al
geria 5—0 (3—0). Au marcat: 
Kotte (2). Riediger, Heidler și 
Dorner.

• In turneul de juniori de 
la Murcia, o selecționată locală 
a dispus cu 2—1 de Iugoslavia.

• In vederea meciului amical 
Austria — Suedia (28 aprilie, 
la Viena) federația suedeză a 
selecționat printre alții pe 
Edstroem, Nordquist, Sandberg, 
Mattson si R. Hellstroem.

Gheller 1—0, Byrne — Rogoff 
1—9, Hubner — Menvielle 1—0, 
Teskovski — Debarnot t/,—i/z. 
Partidele Larsen — Sigurjonsson,' 
Bellon — Franguela. Rodriguez— 
Portisch s-au întrerupt. In cla
sament : 1. Larsen 9i/, p (1), 2. 
Gheller 9'A p. 3. Hubner 8i/z pj 
4—6 Portisch, Byrne, Sigurjons
son (1) 8 p. 7—8 Florin Gheor
ghiu, Teskovski 8 p • La Vrn- 
jacka Banja, după 11 runde, con
duce Raicevlci 8 p, urmat de 
Spasov 71/,. Rezultate din runda 
a 11-a: Rajkovlci — Raicevici 
1—0, Spasov — Govedarița i/z-i/„ 
Gufeld — Spasov i/,—• In 
turneul de calificare pentru ,,zo
nalele" campionatului mondial, la 
Arandjelovat conduc Smejkal și 
Adorjan cu 2i/„ p. urmați de 
Uhlmann 2 p și Velimirovici 1 p.

TENIS • In turneul de la 
Stockholm perechea Năstase — 
Metreveli a învins cuplul No
des — Hrebec cu 6—2. 6—4. Alte 
rezultate : Borg — Giltinan 6—4, 
3—6, 6—3. Panatta — Hrebec 6-2, 
7—6 • In sferturi la Denver, u- 
nărul Billy Martin a realizat o 
surprinzătoare victorie în fata Iul 
Rosewall : 4—6, 7—5. 6—4. Alte
rezultate : Ramirez — Stone 6-4, 
6—3. Case — Gerulaitis 6—4. 6—4
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