
TOVARĂȘUL !
NICOLAE CEAUȘESCU i

A PARTICIPAT
IA ȘIDINJA DE DESCHIDERE 

a coNcnrsiiiiu ij.c.s.r.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, au partici
pat, luni dimineață, la ședinfa de 
deschidere a Congresului Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, eveniment de seamă 
în viata politică și socială a 
tării.

Forum larg reprezentativ ce 
va dezbate marile sarcini ce 
revin sindicatelor în perioada 
cincinalului 1976—1980, etapă 
importantă, caracterizată prin 
accentuarea procesului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, Congresul 
reunește exponents celor 6 mi
lioane de membri ai acestei or
ganizații de masă, oameni ai 
muncii, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
din întreprinderi și instituții, 
din orașe și sate, bărbați și 
femei, tineri și vîrstnici, anga
jați cu toate forțele și capaci
tățile creatoare in vasta operă 
revoluționară pe care, sub con
ducerea Partidului Comunist 
Român, o înfăptuiește întregul 
nostru popor, edificînd socialis
mul și comunismul pe pămîntul 
scump al patriei.

La sosirea în sala Palatului 
Republicii, care găzduiește lu
crările Congresului, secretarul 
general al partidului, ceilalți 
conducători de partid și de stat, 
au fost intimpinați cu însufle
țite aplauze, cu ovații și urale. 
Clipe în șir s-a scandat eu în
flăcărare numele partidului și 
al secretarului general : 
„Ceaușescu — P.C.R.",

< „Ceaușescu — P.C.R.".
Lucrările Congresului au fost 

deschise de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România.

în continuare, sînt alese or
ganele de lucru ale Congresu
lui.

\ fost aprobată, apoi, în una
nimitate, următoarea ordine de 
zi a Congresului :

1. Raportul Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor asupra activității des- 
iășurate de la Congresul pre
cedent și sarcinile ce revin sin
dicatelor în înfăptuirea hotări- 
rilor celui de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

2. Raportul Comisiei Centrale 
de Cenzori.

3. Adoptarea unor completări

și modificări la statutele orga
nizațiilor sindicale.

4. Alegerea Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România și a Comi
siei Centrale de Cenzori.

Adoptîndu-se regulamentul 
de desfășurare a lucrărilor Con
gresului, s-a hotărît ca lucrările 
să se desfășoare atît în ședințe 
plenare, cit și pe comisii de lu
cru, pentru a da posibilitatea 
unui număr cit mai mare de 
delegați să participe la dezba
terea problemelor înscrise pe 
ordinea de zi.

Congresul a aprobat constitui
rea celor 8 comisii de lucru și 
prezidiile acestora.

Exprimînd dorința tuturor de- 
legaților și invitaților, a celor 
peste 6 milioane de membri de 
sindicat din patria noastră, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. a rugat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să ia cavîn- 
tu).

intimpinat cu îndelungi ovații 
si urale, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu deosebită atenție, cu 
larg interes, a fost aprobată cu 
însuflețire și subliniată, în re
petate rinduri, cu vii aplauze.

în numele participanților la 
Congres, al tuturor membrilor 
de sindicat din patria noastră, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, tovarășul 
Gheorghe Pană a exprimat to
varășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai profunde și sincere 
mulțumiri, întreaga gratitudine 
pentru aprecierile făcute la a- 
dresa organelor și organizați
ilor sindicale, pentru indicațiile 
deosebit de prețioase menite să 
asigure întărirea in continuare 
a capacității politice, organiza
torice și educative a sindicate
lor, perfectionarea Întregii lor 
activități, creșterea contribuției 
lor la înfăptuirea obiectivelor 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pă- 
mintul patriei noastre.

Ședința inaugurală a Congre
sului ia sfirșit intr-o atmosfe
ră insufletitoare. în sală răsună 
din nou ovații și urale pentru 
partid și secretarul său general, 
pentru România socialistă, pen
tru eroica noastră clasă munci
toare, pentru minunatul nostru 
popor. Se scandează cu însufle
țire „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul".
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între etapa a XXIV-a și a XXV-a din Divizia A la fotbal

ÎNAINTAȘII CONTINUA SĂ RĂMÎNĂ DATORI
»

riîinc, partide cu implicații pentru toate „zonele" clasamentului

Duel Sameș-Cazan, in fața porții lui Iordache (fază din meciul 
Sportul studențesc-Steaua) Foto : S. BAKCSY

între etapa a XXIV-a, de a- 
laltăierl, și a XXV-a, de mîine, 
să încercăm cîteva observații 
și anticipări privind pe frunta
șele fotbalului nostru. Dumi
nică, o etapă fără vreun rezul
tat neașteptat, cum s-a subli
niat, cu multe meciuri slabe. 
Chiar dacă unele gazde au tre
buit să se zbată mult, în căuta
rea celor două puncte, ele au 
reușit pînă la urmă, avînd și 
„ooncursul" partenerelor de în
trecere, trecute repede și fără 
speranțe în postură total defen
sivă (vezi cazul ieșenilor care 
n-au trimis nici un șut la 
poarta lui Bathori I) sau — une
ori — și cu acela al arbitrilor 
care, cu puține excepții, nu se 
străduiesc să ajungă la acea 
conducere de meci în care și 
gazda șl oaspetele să aibă uh 
tratament absolut egal în fața 
conducătorilor întîlnirii.

Etapa, destul de ternă, de 
alaltăieri a contat doar pe scli
pirile din întîlnirea Sportul stu
dențesc—Steaua, datorate star
tului furtunos al liderului și, 
apoi, finalului excelent al stu
denților ; ne-a mai prezentat 
unele momente de echilibru și 
bună organizare a jocului con
struite de Dinamo ; să mai 
remarcăm — apoi — combativi

tatea bihorenilor și dorința de 
regăsire a craiovcnilor, reveni
rea argeșeană din a doua parte 
a meciului cu A.S.A. sau velei
tățile ofensive ale timișorenilor 
în âctul doi al întîlnirii de la

CLASAMENTUL

1. STEAUA 24 16 5 3 54-20 37
2. Dinamo 24 14 4 6 51-26 32
3. F.C. Bihor 24 11 4 9 28-28 26
4. „Poli" Timiș. 24 10 6 8 34-34 26
5. S.C. Bacău 24 11 3 10 26-26 25
6. Sportul stud. 24 10 5 9 32-33 25
7. F.C. Argeș 24 9 7 8 25-29 25
8. Jiul 24 9 6 9 34-34 24
9. F.C. Constanța 24 10 3 11 27-25 23

10. Politehnica lași 24 9 5 10 34-33 23
11. A.SJĂ. 24 10 3 11 30-32 23
12. F.C. Olimpia 24 9 5 10 26-36 23
13. F.C.M. Reșița 24 10 3 11 24-35 23
14. Univ. Craiova 24 8 6 10 30-27 22
15. Rapid 24 9 3 12 27-35 21
16. U.T.A. 24 9 2 13 28-40 20
17. C.F.R. 24 6 7 11 19-31 19
18.„UM Cluj-Napoca 24 6 3 15 27-32 15

Petroșani, just răsplătite de e- 
galitatea finală. Sînt însă as
pecte locale, de mică rezo
nanță. Clasa generală a campio
natului rămîne mai departe la 
o coborîtă treaptă valorică. Mo
tivul îl reprezintă tocmai scă
zuta contribuție a majorității 
echipelor care — rar, foarte 
rar — reușesc să realizeze o 
creștere de randament și — mai 
cu seamă — să mențină, să con
firme această creștere. Edifica-

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. 2—3)
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PROGRAMUL „RUNDEI

Cluj-Napoca : „u- — U. T. A.
Constanța : F. C. — POLI TIMIȘC
Reșița : F. C. M. — DINAMO
Bacău : S. C. — STEAUA
Craiova • UNIV. — F. C. BIHOR
Tg. Mureș : A. S. A. — OLIMPIA
lași : POLI

(meci televizat) ■■
— JIUL

București: SP. STUDENȚESC — C. F. R.
(Stadionul Republicii, ora 14,45)

București : RAPID — F. C. ARGEȘ
(Stadionul Republicii, ora 16,30)

Ora de începere a meciurilor : 16,30

i
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AMPLE COMPETIȚII ÎN ÎNTREAGA TARĂ
ECHIPA ROMÂNIEI 

ÎNVINGĂTOARE
ÎN JURUL CICLIST 

MEDITERANEAN" 
între 21 și 25 aprilie s-a 

desfășurat în Turcia cea de-a 
8-a ediție a „Turului medi
teranean". La ' competiția care 
s-a desfășurat de-a lungul a 
531 km (5 etape), între Mersin 
și Antalya au participat 42 de 
rutieri din Turcia, R.F. Germa
nia, Iran, Libia, R.A. Egipt și 
România. întrecerea a fost do
minată de alergătorii noștri 
care au cîștigat — prin Vasile 
Teodor — trei din cele cinci 
etape. Echipa noastră, alcă
tuită din Vasile Teodor, Mircea 
itomașcanu, Valentin Ilie, Ion 
Cojocaru, Eugen Dulghcru și 
Teodor Drăgan (antrenor Ion 
Ardeleanu) s-a clasat pe locul 
■întîi fiind urmată de Turcia A 
ia 1:15, Turcia B la 1:44, 
R.F. Germania la 57:37, Iran, 
Turcia-tineret, Libia și R.A. 
Egipt. în clasamentul general 
individual pe primul loc s-a 
clasat Ferhun Ogiinci (Turcia), 
urmat de Vasile Teodor la 
15 sec. și Ion Cojocaru la 
30 sec. Ceilalți rutieri români 
au ocupat locurile : 6. Eugen 
Dulgheru, 7. Mircea Romaș- 
canu, 11. Teodor Drăgan și 
25. Valentin Ilie.

87 DE RUTIERI-DIN 7 ȚĂRI -
LA STARTUL „CUPEI VOINȚA"

Astăzi la amiază în Capitală 
se dă startul în cea de a XX-a 
ediție a tradiționalei competiții 
cicliste internaționale de fond 
„CUPA VOINȚA". Organizată de 
UCECOM. în colaborare cu A. S.

Loto-Pronosport, întrecerea reu
nește 87 de alergători, dintre care 
36 de peste hotare (Cehoslovacia. 
Polonia. ’ Bulgaria, Ungaria, Ita
lia și R. F. Germania). „Cupa 
Voința" constituie și în acest an 
principala întrecere internaționa
lă din calendarul F.R.C. Din cei 
aproape 500 km. împărtiti în 5 
etape (27—30 aprilie), jumătate se 
desfășoară pe șosele de munte, 
pe trasee dificile, două dintre so
siri fiind programate la cota 
1 400. Participarea valoroasă și .e- 
tapele cu profil variat vor con
stitui, fără îndoială, un bun pri
lej de pregătire a formației noas
tre (Vasile Teodor, Mircea Ro- 
mașcanu. Valentin Ilie, Ion Co
jocaru, Eugen Dulgheru si Teodor 
Drăgan) pentru „Cursa Păcii".

In „Cupa Voința" se alcătuiesc 
ca de obicei numai clasamente 
individuale (pe etape, generale, 
cățărători), astfel că întrecerea
— eliberată de „tactica de echi
pă" — este deschisă, favorlzîn- 
du-se acțiunile în grup cu aler
gători din cluburi diferite.

Prima etapă se desfășoară as
tăzi pe itinerarul București 
(ștrandul Tineretului, start la ora 
14) — Ploiești — Comarnic — Si
naia — Cota 1 400 (124 km), iar 
cea de a doua mîine. pe ruta 
Sinaia — Predeal — Brasov — 
Rtșnov — Piciul rece — Predeal
— Sinaia — Cota 1 400 (118 km). 
Puncte de cățărare : Posada, 
Furnica și Cota 1 300 (etapa I). 
Plrtul reoe, Furnica și Cota 1 300 
(etapa a Il-a).

La redacție continuă să so
sească relatări de la amplele 
acțiuni și competiții, organizate 
în întreaga țară, prin care ti
neretul sportiv omagiază cele 
două apropiate evenimente po
litice, aniversarea partidului și 
ziua de 1 Mai.

ATRACTIVE ÎNTRECERI 
PE BEGA

La Timișoara, pe pista de apă 
a canalului Bega, a fost organi
zat un atractiv concurs de 
caiac-canoe, la care au luat 
parte peste 100 de sportivi. în
trecerile, urmărite de numeroși 
spectatori, au fost viu disputate. 
Cele mai multe locuri I au fost 
cîștigate de reprezentanții Șco
lii sportive. în ambele con
cursuri s-au evidențiat : Olga 
Sessler (Șc. sp.), II. Haidu (Po
litehnica) la caiac, și A. Arde
leanu (Șc. sp.) și Gh. Dragă- 
nescu (Politehnica) la canoe. 
(Șt. Marton — coresp.)

RALIUL MOTORETELOR MOBRA

în organizarea Comitetului 
județean U.T.C., cu sprijinul 
C.J.E.F.S. și al Consiliului sin
dicatelor din Tg. Mureș, a fost 
organizat un raliu al motorete
lor Mobra. Concursul s-a bucu
rat de o largă participare. El a 
cuprins un circuit pe ruta Tg. 
Mureș — Tîrnăveni — Iernut — 
Band — Tg. Mureș și o probă 
de îndemînare, desfășurată în 
centrul orașului. După o evolu
ție In care majoritatea concu-

renților au dovedit multă înde
mînare și rezistență, pe primele 
trei locuri s-au situat : L. Zam
fir (A.S.A.), AI. Szabo (IMATEX) 
și T. Vereș (Metalotehnica) 
(C. Albu — coresp.).

„CUPA ARADULUI* 
LA GIMNASTICA

Printre numeroasele compe
tiții omagiale desfășurate la 
Arad, de un viu interes s-a bu
curat și concursul „Cupa Ara
dului" la gimnastică feminină; 
la care au participat sportive 
din Satu Mare, Cluj-Napoca, 
Oradea, Timișoara și Arad 
(categ. 3 și 4). Cu acest prilej 
s-au evidențiat o seamă de ti
nere talente în această disci
plină. Concursul a fost cîștigat»

(Continuare in pag. 2—3)
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1 SPORTIVUL, UN TINAR CU LARG

SĂRBĂTORIREA SEMICENTENARULUI CUP
Sîmbăt

fășurat 
Românie

ORIZONT CULTURAL-ȘTIINȚIFIC!
t vechi adagiu latin, „Mens sana in 
corpore sano“ (minte sănătoasă în corp 
sănătos) sintetizează cum nu se poate 
mai bine unul din principiile cele mai 

importante ale educației tineretului, acela al 
creșterii sale armonioase, atît pc planul ba
gajului de cunoștințe cultural-științifice, al 
profilului intelectual și moral, cit și pe pla
nul dezvoltării fizice, al sănătății. Tinerele 
generații, instruite temeinic în școli și facul
tăți, la nivelul celor mai moderne cuceriri 
ale științei și culturii, călite, totodată, în 
practicarea sportului și a exercițiilor fizice, 
constituie „schimbul de mîine“ de construc
tori ai societății socialiste multilateral dez
voltate, „fondul de aur“ al patriei noastre.

Parte integrantă a tineretului țării, spor
tivii trebuie să pășească și ei pe acest drum, 
pregătindu-se să devină nu numai perfor
meri ci și cetățeni de nădejde în societate. 
De aceea, cluburile și asociațiile, antrenorii, 
organizațiile sportive de tot felul sînt da
toare să acorde toată grija acestui aspect, 
>ngrijindu-se ca — odată cu asigurarea unei 
optime instruiri în disciplina căreia sau de
dicat — sportivii să-și îmbogățească bagajul 
de cunoștințe, să-și lărgească neîntrerupt 
orizontul cultural-științific.

Din acest punct de vedere, supravegherea 
atentă a felului cum tinerii sportivi frecven
tează școala și iși trec examenele consti
tuie o îndatorire de prim ordin a antreno
rilor, a conducătorilor de secții, de clu
buri și asociații. Numai atît nu este însă 
de-ajuns. Un aport important, în realizarea 
acestui imperativ social, poate veni și din 
supravegherea (și chiar organizarea) timpu-

lul liber al sportivilor, în sensul ca acesta 
să nu fie risipit în preocupări mărunte, ne
folositoare ci, dimpotrivă, petrecut în mod 
folositor : lecturi instructive, vizionarea de 
spectacole cu conținut educativ, vizite la 
muzee, locuri de interes istoric, instituții de 
artă și întreprinderi. întîlniri cu personali
tăți ale viefii eultural-artistice sau științifi
ce etc.

Prin specificul activității sportive, tinerii 
sînt mult timp împreună cu antrenorii lor, 
în tabere de pregătire, în deplasări in di
verse orașe, la competiții. Aceste prilejuri 
trebuie folosite pentru intensificarea activi
tății de culturalizare a tinerilor sportivi, de 
îmbogățire a cunoștințelor lor științifice, de 
informare cit mai profundă asupra a ceea 
ce se petrece în jurul lor, a marilor trans
formări care se înfăptuiesc în România so
cialistă. -

Principalul efort in acest sens trebuie să 
vină însă, în primul rînd, din partea tână
rului sportiv, el însuși să fie cel care se 
preocupă, primul, de cultivarea minții și a 
sufletului său, de acumularea unei viguroase 
culturi generale, pe fdndul căreia să se gre
feze pregătirea de specialitate pentru care 
a optat sau va opta.

Tipul de sportiv cu orizont limitat, cu- 
poscînd doar tehnica și regulamentele probei 
sau jocului pe care-1 practică și care, la 
încheierea activității de performanță, devine 
un balast pentru societate este străin ideo
logiei noastre sportive, care propagă creș
terea unui tineret multilateral dezvoltat, apt 
să răspundă plenar marilor comandamente 
ale construirii socialismului.

a- 
de 
la 
de

I . . . „

La sediul C.N.E.F.S. din Ca
pitală a avut loc, sîmbătă la 
miază, festivitatea prilejuită 
împlinirea a 50 de ani de 
crearea Federației române
box. La ședință' au luat parte 
tovarășii Emil Ghibn și Miron 
Olteanu, secretari ai C.N.E.F.S. 
Au fost de față oaspeți 
te hotare, conducători 
gațiilor participante la 
„Centura de aur“. In 
luat loc vechi activiști 
mul pugilismului din țara noas
tră, membri ai Comitetului fe
deral. antrenori,- instructori vo
luntari, medici, arbitri, boxeri 
fruntași, ziariști sportivi. Fes
tivitatea a fost deschisă de tov. 
Gheorghe 
F.R. Box.

Cei ce 
subliniat 
forul nostru pugilistic, de 
începuturile timide de 
jumătate de veac și 
puternica dezvoltare și 
a sportului românesc 
socialismului. Evocînd 
tenarul F. R. Box, amintiri din 
anii trecuți, vorbitorii au înche
iat felicitînd, cu prilejul acestui 
jubileu, marea familie a iubi
torilor de box din țara noastră, 
urînd noi și mari succese în 
activitatea de masă și de per
formanță a acestui sport al 
bărbăției și curajului.

Printre personalitățile vieții 
pugilistice mondiale, aflate Ia 
București, au salutat evenimen-

de pes- 
ai dele- 
turneul 

sală au 
pe tărî-
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AMPLE COMPETIȚII IN ÎNTREAGA ȚARĂ
(Urmare din pag. 1)

în ambele categorii, de sporti
vele de la C. S. Arad, iar la 
individual de Gertrude Eberle 
și respectiv 
(C. S. Arad) 
resp.).

Agneta Fabrău 
(R. Hărduf — co

PE BAZA DE TENIS A POLITEH
NICII BUCUREȘTENE

Vacanța studențească a de
butat cu o întrecere de am
ploare : finalele „Cupei tinere

tului" — ediția de vară — la 
atletism, tenis de cîmp și orien
tare turistică. Competiția de
tenis (fete) s-a disputat pe
8 excelente terenuri noi de
zgură, amenajate în incinta 
complexului sportiv al Institu
tului politehnic din Capitală,
prilej cu care acestea au și fost 
inaugurate. După întîlniri
foarte echilibrate, titlurile de 
campioni la tenis au fost cîști- 
gate de Valeria Foltieska, de la 
„Politehnica" bucureșteană, 
de studentul medicinist 
Craiova, Ștefan Mihăilescu.

Și 
din

Guriev,

au luat 
drumul

La încheierea turului Diviziei

PII1IU MODIflCARI IN IERARHIA

președintele

au 
de 
la 

acum o 
pină la 
afirmare 
în anii 
snmicen-

cuvîntul 
străbătut

tul și au prezentat felicitări : 
John A. V. Castle (Australia), 
Waldo Santiago Munoz (Cuba), 
Petros Nazarbegian (Iran) și 
Taieb Houiehi .(Tunisia), vice
președinți ai A.I.B.A., precum 
și Jan Holman (Olanda), pre
ședinte al A.E.B.A.

Cu acest prilej s-a decernat 
titlul de antrenor emerit lui 
Gheorghe Popescu (Ploiești), 
prof. Traian Marinescu (Cimpi- 
na) și Victor Alexandru (Sibiu).

în încheierea adunării au fost 
înminate Diplome dc onoare și 
insigna comemorativă ,.50 de 
ani F. R. Box“ unui număr de 
activiști obștești, foști campio
ni, antrenori, arbitri și comenta
tori de box care, de-a lungul 
anilor, au contribuit cu însufle
țire la dezvoltarea și populari
zarea boxului.

CAMPIONATUL DE VOLEI
(grupa a ll-a)

de tenis

iciiipuiii!

echipele
La Bu 

Republici 
cerea gri
mare ne: 
aglomera 
bele de 
unei reu:

PEDAGOG

Biografii

SPORTIV SI
■I

Profesorul de educație fizi
ca Alexandru Mengoni repre
zintă unul dintre numeroase
le exemple de realizare per
sonală. ca urmare a excelen
telor condiții create tineretu
lui nostru.

Biografia sa. lipsită de ele
mente spectaculoase, dar bo
gată în fapte și împliniri, se 
derulează pe parcursul a tot 
atîtea primăveri cîte s-au 
scurs de la Eliberarea tării 
și degajă din filele sale, ideea 
de muncă și perse
verență, de seriozi
tate și modestie, 
proprii acelora care
s-au angajat pe un drum 
drept în viață, cu convin
gerea că trebuie să reu
șească. Și a reușit, impu- 
nindu-se ca sportiv, ca ju
cător de bază în echipa de 
handbal Dinamo Bacău. în 
componenta căreia a cunoscut 
cele mai mari satisfacții in 
perioada anilor 1962—1969, a- 
tunci cînd formația de pe 
malurile Bistriței făcea par
te, alături de Steaua si Dina
mo, din elita handbalului ro
mânesc. Dar numai succesele 
obținute ' ___
sportive nu l-au mulțumit pe 
Alexandru Mengoni, după 
cum nici marile obligații ale 
performantei nu l-au împie
dicat să-și rostuiască viitorul, 
un viitor potrivit aspirațiilor 
sale, încă de pe vremea cînd

le linia activității

îmbrăca, cu regularitate, tri
coul dc jucător. Absolvent al 
Institutului Pedagogic din 
Bacău și apoi al I.E.F.S. co
munistul Alexandru Mengo-ni 
era pregătit în pragul înche
ierii activității competitionale, 
să înceapă o nouă muncă, a- 
ceea de profesor și antrenor.

Și. deși bucureștean de ori
gină. a rămas credincios ora
șului în care s-a format, ca 
sportiv și ca om al societății 
noastre noi.

— Lucrez de a- 
proape șapte ani 
in profesia aceasta 
frumoasă de antre

nor, în cadrul școlii sportive 
din Bacău, spune Alex. Men- 
goni.. In acest timp mi-au 
trecut prin mină numeroase 
elemente talentate. cărora 
m-ani străduit să le îndrum 
pașii pe calea realizării lor 
în handbalul de performanță. 
Totodată m-a preocupat și 
formarea tinerilor elevi și ju
cători ca cetățeni. Și mulți 
dintre ei sînt astăzi profesori 
ca și mine, doctori, tehnici
eni sau ingineri, imbinind ar
monios munca profesională 
cu cea sportivă. Ceea ce îmi 
dă încredere în finalitatea rea
lă a muncii prestate zi de 
zi și satisfacția unei împli
niri adevărate a strădaniilor 
mele de pedagog.

Mihai IONESCUNESCU

FINAL DE CURSA NEPREVĂZUT

care — 
a pro-

Potrivit unei dorințe mai 
vechi a majorității antrenori
lor și conducerilor cluburilor, 
federația de specialitate a ho- 
tărît ca prima parte a cam
pionatului Diviziei A de tenis 
să se desfășoare în acest an 
chiar la începutul primăverii. 
Faptul a fost cu atît mai bine
venit, cu cit sportivii noștri — 
băieți si fete — aveau nevoie 
de o trecere în ritm de com
petiție de la sezonul de sală 
la cel în aer liber, 
după cum se știe -
gramat foarte de timpuriu și 
campionatele internaționale ale 
României.

Cum era de așteptat, datorită 
unui lot mai numeros de ju
cători. Steaua a reușit să ocupe 
primul loc în clasamentul mas
culin al tuiului. In confrunta
rea cu Dinamo București, for
mația condusă de antrenorii 
Gh. Viziru și C. Chivaru a 
avut o comportare foarte 
bună, adjudeqîndu-și toate în- 
tîlriirile de simplu (8) și ce- 
dînd doar unul din cele două 
meciuri de dublu. Steaua și-a 
asigurat în felul acesta o bună 
„zestre" pentru returul, din 
toamnă, al campionatului. Cele-

masculine s-au 
nota obișnuită,

lalte echipe 
comportat în 
ocupînd în clasament exact po
zițiile ce le dețineau la înche
ierea ediției de anul trecut, 
într-o situație precară se gă
sește echipa bucureșteană Pro
gresul, care nu a înregistrat 
nici măcar o singură victorie !

Prezentîndu-se la primul 
meci fără Virginia Ruzicj în 
echipă, Dinamo București a 
cedat locul I în clasament for
mației dinamoviste din Brașov, 
în fața căreia a pierdut cu 
2—3. La rîndul lor, tehnicienii 
echipei Politehnica Cluj-Na- 
poca explică acel 1—24 din 
confruntările feminine prin 
lipsa din teren a jucătoarelor 
de bază : Vera Pura și Lucia 
Suciu. Ar mai fi de adăugat 
un aspect : programarea me
ciurilor în retur ar trebui, 
poate, făcută în așa fel incit 
să permită echipelor și ore 
de... relaxare (acum s-au dis
putat 15 meciuri pe zi), iar 
spectatorilor posibilitatea să 
vadă confruntările și jucătorii 
preferați, ceea ce necesită ca 
ora de începere să nu fie atît 
de matinală : 8 1

Ion GAVRILESCU

în grupa a doua valorică a 
campionatului Diviziei A de vo
lei s-au desfășurat partidele ulti
mei etape a fazei a Il-a. Iată 
rezultatele înregistrate :

FEMININ : seria I : Universita
tea Craiova — Știința Bacău 3—0 
(4. 11. 4), Olimpia — Universita
tea Timișoara 1—3 (—13. 9. —9, 
—6) ; seria a Il-a : C.S.M. Si
biu — C.S.U. Galați 0—3 (—13,
—14, —9). Farul Constanta — U- 
niversitatea Cluj-Napoca 2—3.

MASCULIN : seria I : Viitorul 
Bacău — I.E.F.S. 3—1 (10, —14,
12. 2), Delta Tulcea — Universi
tatea Craiova 3—0 ; seria a Il-a : 
C.S.U. Galați — Rapid 3—2 (8, 9, 
—14, —7. 5), Tractorul Brașov — 
Universitatea Cluj-Napoca 2—3 
(—10. 11, —7, 6. —12).

(CORESPONDENȚI ; 
I. Iancu, V. Sccăreanu, 
pol, I. Ionescu).

în urma rezultatelor 
trate, clasamentele au 
rea configurație :

MASCULIN
I

— s-au 
prima g: 
cund. Ett 
reprezenl 
(retrograi 
grupa A) 
(101 p la 
continual 
rești 141,E 
sportivă 
99 p (65 
(26,5 + 
(60 + 6), 
1), 7. Ba 
Brăila 41 
12 p (10 
rezultate 
Dorin M 
Sorin Mi 
1958) 49,( 
înălțime 
.a) 2,05 : 
măzescu 
4,35 m, 
tache (Ș 
suliță : C 
ceava) 7< 
Lăcrâmii 
25,5 (în i

T. 
, t.

Cosii n, 
Sirio-

inregis- 
urmâtoa-

Seria
1. „U* Craiova 17 8 » 29:36 25
2. Viitorul 17 7 10 36:37 24
3. Delta 17 6 11 25:41 23
4. I.E.F.S. 17 6 11 23:40 23

Seria * II-a
1. Rapid 17 7 10 27:34 24
2. Tractorul T7 7 10 27:36 24
3. C.S.U. 17 6 11 28:37 23
4. „U“ Cj.Napoca 17 6 11 25:40 23

FEMININ
Seria I

1. ,.U“ Craiova 17 12 5 41:22 29
2. Știința 17 7 10 24:38 24
3. „U“ Timiș. 17 6 11 28:37 23
4. Olimpia 17 1 16 13:50 18

Seria a II-a
1. Farul 16 10 6 36:24 26
2. C.S.U. 16 9 7 29:22 25
3. C.S.M. 17 4 13 16:42 21
4. „U“ Cj.-Napocal7 3 14 14:48 20

Fantl Con-
C.S.U. Galați se dispu-

• Partida feminină 
stanta 
lă miercuri.

• Echipele clasate pe primele 
două locuri vor participa la tur
neul pentru locurile 5—8, celelalte 
la turneul pentru locurile 9—12.

MECIURI FRUMOASE ÎN SEMIFINALELE CUPEI F.R. RUGBY

După ce dimineața de duminică 
debutase cu ploaie, soarele a apărut 
pe neașteptate, înviorind imediat de
corul floral de pe hipodrom și cre- 
înd o ambiantă plăcută numeroșilor 
spectatori dornici să urmărească evo
luția programului atractiv care cu
prindea și primul premiu clasic ol 
stagiunii. Acesta a prilejuit o cursă 
foarte animată, din plecare și pină 
în ultima clipă, cînd, la capătul unui 
finiș irezistibil, care-i asigurase un a- 
vantaj cert, Heliodor a galopat cu 
6—7 metri înainte de țintă și trecînd 
astfel potoul și-a atras descalificarea. 
Beneficiarul situației a fost Hanger, în 
progres și bine condus de Ion Moldo
veanu. De subliniat , că la festivita
tea de premiere, pe lîngă buchete 
de flori, driveriî primilor patru cai 
de ia sosire au primit — pentru prima 
oară pe acest hipodrom — și premii 
în bani. Remarcabil a fost și gestul 
unor tineri ploieșteni, iubitori ai ca
lului de curse, care au confecționat, 
cu mijloace proprii, o cupă, pe care 
era gravată, cu modestie, mențiunea 
„din partea admiratorilor" și au în-

minat-o, au discreție, învingătorului, 
deși, în fond, habar n-aveau incinte 
de alergare cui va trebui s-o dea...

REZULTATE TEHNICE : Cursa I — 
Serpentin (V. Gheorghe) 29,7,. Rîvna- 
tec, simplu 2, ordinea 16 ; cursa II — 
Sonica (I, Oanâ) 36, Diascop, simplu 
7, event 7, ordinea 17 ; cursa III — 
Ricoșeu (N. Gheorghe) 29,5, Sipica, 
Habana, simplu 4, event 11, ordinea 
I7, ordinea tripla 237 ; cursa IV — 
Bavari (G. Avram) 29,6, Didinel, sim
plu 3, event 17, ordinea 17, triplu 
cîștigâtor 98 ; cursa V — Hanger (I. 
Moldoveanu) 29, Siliștea, Odolina, 
simplu 10, event 49, ordinea 62, ordinea 
tripla 1093 ; cursa VI — Rulaj (I. 
Oanâ) 28,8, Hapca, simplu 2, event 
34, ordinea 10, triplu cîștigâtor 283 ; 
cursa VII — Joben (G. Grigore) 28,1, 
Orion, Petala, simplu 4, event 7, ordi
nea 32, ordinea tripla 605 ; cursa VIII 
Romica (I. Moldoveanu) 38,3, La
vanda, simplu 3, event 18, ordinea 73. 
Pariul austriac ridicat la suma de lei 
75368 a fost cîștigat de dinei combi
nații la 7 cai a lei 7 536 fiecare și de 
17 tichete cu 43 combinații la șase cai 
a lei 876 fiecare.

Intr-adevăr. „Cuna F. R. Rug
by", e o competiție a tinereții, 
a jocului deschis, plăcut ! Se
mifinalele sale, disputate dumi
nică pe stadionul Olimpia (aflat 
într-0 „toaletă" îmbunătățită), au 
demonstrat-o cu prisosință. Chiar 
dacă echipele au fost lipsite de 
unii titulari (prezenți cu naționa
la la Parma sau indisponibili). 
Steaua —Universitatea Timișoara 
și, respectiv. Sportul studențesc 
— Dinamo au fost partide fru
moase, cu evoluții interesante de 
scor. In prima dintre ele. Steaua 
a condus la pauză cu 9—6 (R. Io- 
nesCu — încercare transformată 
de Durbac, care a mai reușit si 
o lovitură de pedeapsă ; timișo
renii au punctat printr-o încer
care cri penalizare acordată de 
arbitrul A. Găgeatu si transfor
mată de Florescu). Bănățenii in
sistă. Chiriță ia conducerea (în
cercare) : 10—9. Apoi Durbac re
face avantajul militarilor. din 
,,drop“, din nou ,,U“ punctează, 
prin Dută (1. p.). In minutul 78, 
un atac superb al Stelei. Pintea 
e aproape de încercare, dar co-

mite „înainte". Urmează o gră
madă la 5 m. scot balonul timi
șorenii. îl are Florescu. dar Țața 
(St.) îl ajunge, mingea ricoșea
ză la Radu Ionescu și acesta în
scrie ! „Drop“-ul din ultimele 
secunde al lui D. Alexandru nu 
face altceva decît să consfințeas
că o victorie logică a bucurește- 
nilor (19—13), a căror înaintare 
devine, pe zi ce trece, tot m^i 
tare (un cuvînt în plus pentru 
Achim. jucător de o vitalitate 
impresionantă). în cel de-al doi
lea meci, Dinamo a început mai 
sigur, se părea că va produce o 
surpriză, rezultatul primei repri
ze fiindu-i favorabil : 6—3 (Bidi- 
rel și neobositul Dragomirescu 
cîte un '„drop“, respectiv Nico- 
lescu prin același procedeu). Dar 
rutina și-a spus cuvîntul după 
pauză, neexperimentații înlocui
tori ai lui Constantin. Nica. Pa- 
raschiv. Borș cedînd inițiativa 
și... victoria Sportului studențesc, 
bine condus de Fugigi și Nico- 
lescu. Cel mai bun de pe teren 
a fost însă A. Hariton. Ioniță 
(2 încercări) și Fugigi (1. p. și

transformare), au stabilit scorul 
final : 16—G pentru Sportul stu
dențesc, care duminică joacă in 
finală cu Steaua.

Geo RAEȚCHI

Niddy DUMITRESCU

ACTUALITĂȚI DIN TIR
© Cea de a TX-a ediție a Con

cursului republican universitar, 
disputat recent pe poligonul Tu
nari din Capitală, a fost cîștiga- 
tă de trăgătorii de la I.E.F.S. 
București, care au terminat vic
torioși în majoritatea probelor. 
Iată primii clasați : pușcă liberă 
60 f culcat băieți — L. Ilovici 
(C.S.U. Brașov) 589 p (pe locul 
2 M. Antal — I.E.F.S. — 589 p) ; 
pușcă liberă 3 X 40 f băieți — 
M. Axente (I.E.F.S.) 1140 p (pe 
poziții 395-|-361-|-384). pușcă stan
dard 60 f culcat fete — Marina 
Tomescu (I.E.F.S.) 592 p ; puș
că standard 3 X 20 f fete — Mag
da Borcea (I.E.F.S.) 567 p (198 + 
178X191). Clasament general : 1. 
I.E.F.S. 133 p. 2. Universitatea

Iași 36 p. 3. , Medicina Cluj-Na- 
poca 34 p, 4. C.S.U. Brașov 21 p.

0 . Pe stadionul Olimpia s-a 
disputat o frumoasă întrecere de 
tir cu arcul dotată cu „Cupa O-. 
limpia". Trofeul a revenit arca
șului V. stănescu, de la Olimpia 
București, care a cîștigat con
cursul de simplu FIT A (90—70 — 
50—30 m) cu 985 p, iar la proba 
de 50 m a stabilit un nou record 
republican eu 291 p (v. r. 275 p). 
în alte concursuri pe primele 
locuri s-au clasat : Maria Kiss 
(Voința Tg. Mureș) la simplu 
FITA (70—60—50—30 m) CU 766 p 
șl P. Feier (Minerul Aninoasa) 
la simplu FITA juniori (70 — 
60—50—30 m) cu 895 m.

GIMNASTICA aXÎ™™. 
ni rea internaționala de gimnastica 
dintre echipele de junioare ale Româ
niei și Bulgariei. Tinerele sportive ro
mânce ou manifestat o superioritate 
netă, cîștigînd atît pe echipe, cît și Iq 
individual. Ictâ rezultatele : individual 
compus : Rodica Râulea 36,70, Irina 
Murvai 36,60, Mirela Moldovan 36,05 ; 
echipe : România 180,40 p. Bulgaria 
176,70 o.
HALTERE
unghiularul ______
U.G.S.R. — combinata Rapid 4~ Olim
pia București. Concursul, bine organi
zat, a fost cîștigat de echipa Steaua. 
De subliniat nou! record național — 
152,500 kg — stabilit de Ștefan Taș- 
nadi de la A.S. Clujeana (selecționata 
U.G.S.R.) în cadrul categoriei 110 kg.

LUPTE METALUL BUCUREȘTI, for- 
matie care activeazâ in 

Divizia A de greco-romane, a întîlnit 
ieri în sala Dinamo din Capitalâ, 
cunoscuta echipâ polonezâ Pafawag 
Wroclaw. Victoria a revenit formației 
bucureștene cu 6—3.

1N SALA GIULEȘTI 
s-a desfășurat trî- 

Steaua — Selecționata

OINĂ ÎNTRECERILE școlilor — 
în faza supferioarâ. Sîmbâ- 

tâ și duminicâ s-au desfâșurat în 
cinci centre zonele campionatului de 
oinâ al elevilor din instituțiile de 
învâtâmînt cu profil agricol, organizat 
de M.A.I.A. în colaborare cu F.R.O. 
lata cîteva din echipele care și-au 
cucerit dreptul de participare la finala 
pe țara (22-—23 mai, la Tulcea) : 
Liceul agro-industrial Rm. Sârat, Liceul
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țului
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la fete). în 
nata Bucu- 
), 3. Școala 

București 
94,5’ p 

66 p 
(46 4- 
18), 8. 
Buzău, 

mai bune
400 m : 

eava) 48.5, 
mț, născut 
elinte 53,4, 
ce (Sucea- 
ulian Gru- 
cut 1960) 
irgil Cos- 

) 7,13 m, 
goraș (Su
in : 200 m: 
c (Neamț) 

m : Dia-

ava
17 p 

+
, 9.

coniuc 54,3, 800 m : Mariana 
Suman (Neamț) 2:05,7, 1 500 m : 
Suman 4:19,7, Antoaneta Iacob 
(comb. Buc.) 4:28,9, 100 mg : 
Mihaela Stoica (Șc. sp. atletism) 
14,2, lungime : Gina Panait 
(Brăila) 5,70 m.

La Craiova echipa județului 
Dolj s-a clasat, pe primul loc, 
cu 166 p (101 4- 65), urmată de : 
Bihor 141 p (112 4- 29), 3. Timiș 
92 ............... ..
(41 
(29 
(27 
16), ......................
ramureș 24,5 p (18 + 6,5). Re
zultate 
100 m :
1 500 m : 
lungime : D. Boboc (Dolj) 7,30 m, 
triplusalt : V. Preda (Bihor) 
15.29 m, înălțime : V. Lazarciuc 
(Bihor) 2,05 m, suliță : L. David 
(Bihor) 72,50 m, feminin : 100 m: 
Maria Musteață '
400 m : Ibolya Slavik (Arad) 
56,5, înălțime : Maria Giurgiu 
(Bihor) 1,72 m, Georgeta Mi- 
trache (Timiș) 1,72 m.

★
Cu ocazia finalei Crosului Ti

neretului, duminică va avea loc 
și o cursă rezervată veteranilor, 
pe distanța de 2 000 m. Vîrsta... 
minimă a participanților este 
45 de ani ; o altă condiție este 
aceea a împlinirii a 3 ani de la 
retragerea din activitatea com- 
petițională.

p (44 + 48), 4. Arad 86 p 
4- 45), 5. Caraș-Severin 43 p 
4- 14), 6. Hunedoara 41,5 p 
4- 14,5), 7. Mures 41 (25 4- 
Sibiu 41 p (15 4- 26), 9. Ma-

tehnice : 
I. Cîrlan 
N. Onescu

masculin : 
(Bihor) 10,6, 
(Dolj) 3:57,8,

(Caras) 12,0,

Georgeta Mi-

AȚIONAl DE HOCHEI (TURUL VI)

IBRATE, ÎN PRIMA ETAPĂ
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Nistor, Hălăucă, Bucur, Her
ghelegiu și Ungureanu, res
pectiv, Gherghișan, Moroșan și 
OIcnici. * 
nadi și 
Ciuc).

în al
Dinamo a întrecut greu pe Sport 
Club cu scorul de 5—4 (1—1, 
3—2, 1—1), prin punctele în
scrise de Band aș 2, Tureanu 2 
și Vișan pentru Dinamo, Antal, 
Peter, Șandor 
S.C.M.C.

Au arbitrat
Presneanu.

Astăzi este 
întrecerile se 
întîlnirile Dinamo 
și Steaua — Sport Club,

Au arbitrat : Gh. Taș- 
Gh. Balint (Miercurea

doilea meci al serii,

și

o.

Nagy pentru

Barbu ți M.

de odihnă.

r

!
I

NOTE... COMENTARII.
EFECTUL IDEII DE JOC

zi 
reiau mîine cu

Dunărea

MUlNER performeri
F. R. M 4 A

| înaintașii continuă să rămină datori
I
I
II

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. 1)

tor e un aspect, relevat și de 
etapa a XXIV-a, și resimțit 
foarte acut de multă vreme și 
de loturile reprezentative : 
comportarea cu totul nesatisfă
cătoare a atacanților ; în etapa 
de duminică, constatăm că li
niile care au cei mai puțini 
componenți remarcați sînt cele 
de înaintare. Echipe ca Rapid, 
Jiul, „U“ Cluj-Napoca, S.C. Ba
cău, Politehnica Iași nu au avut 
nici un atacant în vervă și ins
pirație, alte multe echipe au 
cite un singur jucător din acest 
compartiment care s-a ridicat 
la o cotă mulțumitoare de joc. 
De ce ne mai mirăm atunci 
cînd abia se reușește alcătui
rea grupului de înaintași ne
cesar unui lot reprezentativ ? 
Situația vîrfurilor de atac ră- 
mîne mai departe alarmantă : 
doar Radu II, Zamfir, Peniu și 
vechiul și mereu ambițiosul 
Adam s-au arătaț mai aproape 
de cerințele postului în concep
ția jocului modern ; e de între
bat, pe bună dreptate, cu o ase
menea listă săracă de eviden
țieri, cum se poate rezolva cri
za întregului compartiment al 
atacului în prima selecționată și

în cele de tineret ? Doar două 
etape au mai rămas pînă la 
convocarea lotului reprezentativ 
pentru greaua partidă de la 
Tîrnovo, cu echipa Bulgariei, 
actul întîi al finalei „Cupei 
balcanice". Vor ajuta ele cit de 
cît selecționerilor in soluționa-

După felul în care începuse 
meciul cu Steaua, cînd în pri
mele sase minute era condusă cu 
2—0, se părea că Sportul studen
țesc va avea de suportat o în- 
lTingere. “ 
aceasta 
orice alte argumente care ar pu
tea explica spectaculoasa modi
ficare a tabelei de marcaj si re
zultatul final de egalitate, reve
nirea formației antrenată de A. 
Niculescu și I. Voica a fost de
terminată de elemente care, în 
ansamblul lor exprimă, ceea ce, 
de fapt, nu prea întâlnim în fot
balul nostru divizionar : ideea 
de joc a echipei. Concret, refe- 
rindu-ne la modul de acțiune al

Dar n-a fost așa. Și 
pentru că, înainte de

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

între etapa a XXIV-a și a XXV-a din Divizia A

ARBITRII PARTIDELOR
DE MIINE

de mo- 
continuat 
e cu e- 

rbine) de
ocalitate. 
rtlvi din 
. Buzău, 
ghiu-Dej, 
re$, Flo
rei s-au 
u profil 
tâzanilor.

rsă (c3a- 
în cheia t 
lonescu 

eosebită) 
u Mihai 
ne pla-

de spec- 
t ploaia 
uniunii), 
să, cînd 
scut a- 

ru cele- 
bătut"

din răsputeri P. Filipescu. P- 
Lucaci (in revenire de formă), 
A. Benedek, D. Moli șan, S. Pa- 
raschiv, Tr. Moașa și C. Goran 
(ultimii doi pînă cînd au suferit 
defecțiunile mecanice), printre a- 
cești cunoscuți alergători inter- 
calîndu-se și un nume nou : I. 
Bartha.

Clasa 
cmc) și 
bra* (70 . __ ____ _________
de reprezentanții asociației Tor
pedo Zărnești (antrenor — P« 
Miilner). E. Millner și A. Hieș 
confirmînd, din nou, bunele a- 
prederi. In încheiere, o consta
tare generală îngrijorătoare : 
foarte multi participante n-au 
reușit să termine cursa, ceea ce 
denotă că mașinile n-au 
pregătite pentru concurs.

CLASAMENTELE : seniori — 1. 
A. lonescu (Energ. Cîmpina), 2. 
M. Banu (Poiana Cîmpina). 3. p. 
Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu); juniori 
— 1. E. Miilner, 2. I. Popa. 3. E. 
Laub (toți de la Torpedo Zărnești); 
motoreta „Mobra“ — 1. A. Ilies 
(Torpedo Zărnești), 2. R. Bîrzu 
(Muscelul-C. Lung-Muscel). 3. P. 
Titilencu (Torpedo Zărnești). Ju
riul de oficiali, condus cu multă 
competentă de C. Rudolf (Buc.), 
a funcționat ireproșabil.

Juniorilor (pînă la 400 
proba motoretelor «Mo- 
cmc) au fost dominate

fost

Tr. IOANITESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

AȚIONAL 
ionul din 
r,30, în 
ște echi- 

Pentru 
oc con- 
; înaintea

HIPE. în 
ă din 
al Cam* 

e. După 
onduc în
ești. Me- 
erea de 

puncte 
lamentu- 
u meci 
i egal.

I Ploiești
— Cri- 

București 
V?. Uni- 

eșul Tg. 
imișoara 

(r.D, 
‘/a (1),
, Univer,
(2), Lo-

CONSO- 
telor in- 
nala a 
inamo), 

ta polo-

LOTO

„U“ Cluj-Napoca — U.T.A. : 
TR. MOARCAȘ ; la linie : C. 
Braun și Gh. Racz (toți din 
Brașov).

Sportul studențesc — C.F.R. 
Cluj-Napoca : GH. IONESCU ; 
la linie : H. Nicolau (ambii din 
Brașov) și C. Pîrvu (Brăila).

F. C. Constanța — Politehni
ca Timișoara : T. ANDREI (Si
biu) ; la linie : I. Pop și Al. 
Grigorescu (ambii din Bucu
rești).

F.C.M. Reșița — Dinamo : 
O. ANDERCO (Satu Mare) ; la 
linie : M. Sofronie și O. Mi- 
clăuș (ambii din Timișoara).

S. C. Bacău — Steaua : 
TOPAN (Cluj-Napoca) ; la 
nie : M. Fediue (Suceava) 
Gh. Ispas (Constanța).

Rapid — F. C. Argeș 
RUS (Tg. Mureș) ; la linie : 
Barna (Tîrnăveni) șl Gh. Ma- 
nole (Constanța).

Univ. Craiova — F. C. Bi
hor : M. BUZEA ; ia linie : C. 
Ioniță I și C. Ioniță II (toți 
din București).

Tg. Mures — F. C. 
Satu Mare : I. CHI- 
la linie : FI. Anuțes- 
Răileanu (toți din Pi-

rea unei probleme așa de difi
cile ?

Mîine, prima ocazie pentru 
un răspuns la întrebarea de mai 
sus. în etapa a XXV-a, frun
tașele clasamentului 
și Dinamo — fac deplasări 
Bacău ‘'
formații 
de care 
portante 
situație în ...
chiar în Divizia A) sînt F. C. 
Constanța (în fața Politehnicii 
Timișoara) și Rapid (în între
cere cu F. C. Argeș). Oaspeți 
care angajează întîlniri de a- 
ceeași factură sînt fotbaliștii-' 
din Arad, la Cluj-Napoca, în fața 
lui „U“, cei de la C.F.R. Cluj- 
Napoca, în disputa cu Sportul 
studențesc și, în fine, cel de la 
Olimpip care vor evolua la Tg. 
Mureș. Dar și jocurile > de la 
Iași (Politehnica—Jiul) și Cra
iova (Universitatea—F.C. Bihor) 
pot provoca efecte neașteptate 
în actuala ordine. Distanțele 
dintre echipe sînt mici și urmă
rile... mari.

Steaua 
la 

și Reșița, întîlnind 
învinse duminică. Gaz- 
dispută meciuri im- 
pentru viitoarea lor 

clasament (și poate

fotbaliștilor bucureșteni. va tre
bui să remarcăm, printre altele : 
o bună grupare a 
mijlocul terenului și 
organizare a jocului 
zonă de elaborare a 
o circulație rațională 
lor în cîmpul tactic _ ____
realizarea unei superiorități nu
merice pe fază ; manevrarea a- 
părării adverse pe laturile tere
nului utilizind, pe postul de ex
tremă. în funcție de situație, 
fundașii laterali, mijlocașii și vîr- 
furile de atac într-un continuu 
schimb de locuri. In acest fel, 
Sportul studențesc a reușit să e- 
chilibreze, după 0—2, joeui, să e- 
galeze situația pe tabela de mar
caj și, în final, să fie chiar la 
un pas de o victorie 
drept vorbind, n-am 
considera o surpriză.

periențâ, dar ei aveau, în același 
timp, un handicap față de parteneri ; 
media de vîrstâ mai ridicată. L-am 
văzut, însă, pe Aclam luptînd exem
plar, venind în apărare, la depose
dare, și chiar faultînd.’ L-am văzut pe 
M. Bretan mai dîrz ca niciodată. Cu 
aceeași-ardoare au jucat Szoke, I. Cio
can și Vișan. A jucat cu ombiție în
treaga echipă. De partea 
însă, fotbaliști mai tineri i 
asemenea eforturi, crezînd 
doar în talentul lor. Totală _______
gire ! Cîmpeanu II, Coca și Vesa au 
făcut aproape figurație. Au privit pur 
și simplu jocul din teren. Și nu numai 
ei, ci și alți coechipieri care au 
crezut doar într-o pasă cu efect, in 
combinații sterile. Porațchi a făcut 
totul să-și mobilizeze colegii. Din 
min. 2, pansot la cap, cu arcada spar> 
tă, s-a dăruit exemplar, a fost cel 
mai bun. L-a urmat Pexa. Au mai fă
cut eforturi (dar au și greșit mult), 
Cozarec și Mușat (nu Matei, cum a 
apărut dintr-o greșeală de recepție 
telefonică). Strădaniile lor n-au avut 
însă ecou în rîndurile celorlalți colegi 
și cum doar cu patru jucători o echi
pă nu poate cîștiga o partidă, ,,U“ eu 
trebuit să se recunoască învinsă.
(Al. C.).

cealaltă» 
n-au făcut 

probabil, 
dezamă-

SPECTATORI IN

V. 
li- 
Șî
I.

N.

forțelor la 
o metodică 
în această 
atacurilor ; 
a jucători- 
și, de aici,

pe care, la 
fi putut-o
(M. I.)

TEREN

derbyul du-După cum se știe, în 
jeon, un meci al ambițiilor și ...spe
ranțelor, a învins C.F.R. Normal, se 
poate spune după cele petrecute în 
teren. Au învins, în primul rlnd, ambi
ției și dăruirea. Feroviarii sînt, în 
general, mai maturi, au mai multă ex-

COECHIPIERII
NU TREBUIE RESPECTAT! î

în cronica noastră de la Pitești, 
jucătorul Boloni de la A.S.A. Tg. 
Mures n-a figurat printre cei e- 
videntiați deși 
cei mai buni 
dei. N-a fost 
Si simplu, o 
nată. Cauza _____________
Boldni a crezut că, pe lingă ma
rele său travaliu 
de 90 de minute, 
irea cu care și-a 
careu în repriza 
lîngă clarviziunea 
dansat contraatacuri periculoase 
în prima parte a partidei, mai 
este nevoie și de. . o permanentă 
muștruluială a coechipierilor, a- 
jungînd chiar Ia altercații în fata 
buturilor proprii, la gesturi jig
nitoare la adresa colegilor săi de 
club. în văzul publicului care 
mai corect decît Boloni. a apre
ciat buna comportare a oaspeți
lor. __11, -I ___
tea se poate manifesta nu numai 
față de adversari... (P. SI.)

a fost unul dintre 
fotbaliști ai parti- 
o scăpare ei. pur 
omisiune intentio- 
? Internaționalul

în teren timp 
pe lingă dăru- 
apărat propriul 

secundă, pe 
cu care a de-

Iată, deci, că ne sporii vita-

REZULTATELE ETAPEI A XXIIa A DIVIZIEI C
SERIA I SERIA A V-o SERIA A IX-o

I

A.S.A. 
Olimpia 
LIBAR ; 
cu și I. 
tești).

Politehnica Iași,, la
V.

DINULESCU ; 
Navroțchi și 
(toți din București).

- Jiul: 
linie : 
Iovanovici

C. 
V.

ACTUALITĂȚI
• CUPLAJ PE STADIONUL 

POLITEHNICA. Mîine, pe stadio
nul Politehnica, se vor disputa 
meciurile dintre formațiile de 
tineret-speranțe Sportul studen
țesc — C.F.R. Cluj-Napoca (de 
la ora 10) și Rapid — " ~ 
geș (de la ora 11,45).

• NU AU DREPT
MIERCURI. Primind _________
cel de-al treilea cartonaș galben, 
Coca. Porațchî și Stocker nu vor 
evolua miercuri. în cadrul etapei 
a XXV-a.

PRONOSPORT

F. C. Ar-

DE JOC
duminică

INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI PENTRU COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA BILETE

LOR LA CONCURSUL PRONOSPORT DE MÎINE
Programul acestui interesant concurs Pronosport cuprinde meciuri 

ale etapei a XXV-a a campionatului nostru Divizia A, etapă care include 
partide de mare miză pentru ambii poli ai clasamentului.

Atraetivitatea concursului crește și prin faptul că la o 
meciuri trebuie indicat atît pronosticul la pauză cît și 
final.

Partlcipînd cu cît mai multe buletine la acest concurs vă 
sele de cîștig.
CÂȘTIGURILE TRAGERII SPECIALE PRONOEXPRES (BOX-EXPRES)

DIN 18 APRILIE 1976
in numerar ; cat.

serie de 
pronosticul

măriți șan-

FAZA I
Extragerea I : Categoria 2 : 1,35 .

variante a 30.897 lei ; cat. 3 : 5,70 
a 7.318 lei ; cat. 4 : 34,25 a 1.218 lei; 
cat. 5 : 65,30 a 639 lei ; cat. 6 : 
2.302.15 a 40 lei

REPORT CATEGORIA 1 : 371.176 
lei.

Extragerea a Il-a : Categoria B : 
3,80 a 13.966 lei : cat. C : ------
2.498 lei ; cat. D : 1.256,90 a

REPORT CATEGORIA A : 
lei.

Ambele extrageri : Cat. E 
a 200 lei : cat. F : 1.294.90 a

FAZA A II-A
Categoria G : .2,20 a 10-000 lei sau, 

la alegere, o excursie de 1 loc în 
Grecia, sau. o excursie de 2 locuri 
în U.R.S.S. sau R D.G. și diferența

cat.

21.25 a
60 lei.
485.322

: 56,15
49 lei.

xn uum-erctr , uav. H : 10,40 a 3.000 
lei ; cat. I : 40,90 a 1.000 lei ; cat. 
J : 132,80 a 100 lei.

FAZA A HI-A
Categoria M : 1 variantă 50% a 

35.000 lei ; cat. N : 2,85 a 25.000 lei 
sau, la alegere, o excursie de 1 loc 
la Paris (VALEA LOIREI), sau o 
excursie de 2 locuri în Grecia, 
U.R.S.S. sau R.D.G si diferența în 
numerar ; cat. O : 3,6o a 5.000 lei 
sau, la alegere, o excursie de 1 loc 
în U.R.S.S. sau R.D.G. și diferen
ța în numerar ; cat. P : 33,75 a 
3.000 lei ; cat. R : 50,25 a 500 lei ; 
cat. S : 126,35 a 200 lei ; cat T : 
158,55 a 100 lei ; cat. U : 4.313,20 a 
40 lei.

Cîștigul în valoare de 30.897 lei 
a revenit participantului ȘTEFAN 
PETRESCU din București.

T :

Constructorul Botoșani — Laminorul 
Roman 0—1 (0—I), Foresta Fălticeni 
— Constructorul lași 0—1 (0—1), Me
talul Rădăuți — Foresta Moldavlțo 
5—0 (3—0), Cristalul Dorohai — 
Avîntul Frosin 1—1 (0—0), Victoria
Roman — Spicul Țigănoși 1—1 (1—1), 
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc — 
Progresul Fălticeni 3—0 (1—0), Danu
biana Roman — Minerul Gura Humo
rului 3—2 (1—1), Metalurgistul lași — 
Dorna Vatra Dorn ei 0—0.

clasament, 
1. MINERUL 
p (38-17), 

2. A.S.A. Cîmpulung 30 p (41—21), 3. 
Laminorul Roman 29 p (40—16).., pe 
ultimele : 
(15—35), 
(18—40),
(20—33).

Pe primoie locuri în 
după etapa a XXII-a : 
GURA HUMORULUI 31

14. Foresta Moldavi ța 16 p 
Cristalul Dorohoî 16 p 

16. Metalurgistul lași 13 p

Atrtomadca București — Șoimii 
TAROM București 0—1 (0—0), Rapid 
Fetești — I.C.S.I.M. București 1—1 
(1—1), I.O.R. București — Unirea 
Tricolor București 0—1 (0—0), Electro
nico București — Triumf București 
1—2 (1—2), Flacăra roșie București 
— Sirena București 2—0 (2—0), IPRECA 
Călărași — T.M. București 0—1 (0—1), 
AvmUuI Urziceni — Teh no metal Bucu
rești 1—0 (1—0), Olimpic Giurgiu — 
Azotul Slobozia 3—2 (2—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA TRI
COLOR BUCUREȘTI 31 p (29—13),
2. Tehnometal București 30 p (35—20),
3. Azotul Slobozia 26 p (29—23)... pe 
ultimele : 13. Electronica București 17 
p (18—28), 14. Olimpia Giurgiu 17 
(25—35), 15. Rapid Fetești 
(25—43), 16. I PRE CA Călărași 
(16-31).

17 
W

P
P 
p

SERIA A H-o
SERIA A VI-o

Constructorul Satu Mare — Recolta 
Sa tonta nu s-o disputat, Armătura Za
lău — Constructorul Arad 2—0 (0—0). 
Minerul Suncuiuș — Gloria Șimleu 
Silvaniei 1—0 (0—0), Oașul Negreșit 
— Gloria Arad 4—0 (3—0), Voința 
Cărei — Vointo Oradea 1—1 (0—0), 
Rapid Jibou — Bihoreana Marghita 
2—2 (1—1), Dinamo M.I.U. Orodee — 
Minerul Bihor 1—1 (0—0), Strungul 
Arad — Someșul Satu More 1—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. ARMATURA 
ZALĂU 36 p (46—13), 2. Strungul Arad 
34 p (45—17), 3. Bihoreana Marghîto 
27 p (53—31), 4. Voința Oradea 27 p 
(41—27)... pe ultimele : 15. Minerul 
Șuncuiuș 14 p (18—36), 16. Construc
torul Sotu Mare 7 * "
de jocuri.

SERIA
Progresul Năsăud

p (22—63) din SI

Energ ia 
Tg. Ocna

Gh. Gheorghiu-Dej — Oîtuz 
------------- 0—0, Cimentul Bicaz — Pe
trolul Momești 1—1 (0—0), Rulmentul 
Bîrlad — Tractorul Văleni nu s-a 
disputat, Textila Buh uși — Letea Bacău 
0—1 (0—1), Constructorul Vaslui — 
Relonul Săvinești 1—1 (1—0), Bradul 
Roznov — Petrolistul Dărmănești — 
1—0 (0—0), Ozan a Tg. Neamț — 
Minerul Comănești 2—1 (0—1), Locomo
tiva Adjud — Hușana Huși 5—1.

Pe primele locuri : 1. PETROLUL 
MOINEȘTI 38 p, (60—12), 2. Letea 
Bacău 36 p (79—18), 3. Relonui Săvi
nești 36 p (64—13)... 15. Petrolistul 
Dărmănești 10 p (26—63), 16. Trac
torul Văleni 9 p (26—69) •— din 21 
de jocuri.

SERIA A lll-o

Chimia Mârâșești — Petrolul Teleajen 
Ploiești 1—0 (0—0), Foresta Gugești — 
Poiana Cîmpina 3—1 (2—1). Caraimanul 
Bușteni — Petrolul Berea 6—1 (3—0), 
Avîntul Mîneciu — Chimia Buzău 0—1 
(0—0), I.R.A. Cîmpina — Chimia 
Brazi 1—0 (1—0), Luceafărul Focșani 
— Victoria Florești 2—1 (1—1), Petro
listul Boldești — Carpați Sinaia 1—1 
(0—1), Carpați Nehoiu — Olimpia 
Rm. Sârat 0—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA RM. 
SÂRAT 31 p (42—24), 2. I.R.A. Cîm
pina 30 p (32—16), 3. Poiana Cîmpina 
23 p (41—21), 4. Cqraimanul Bușteni 
28 p (40—24)... pe ultimele : 15.
Petrolul Berea 16 p (24—35), 16. Car
pați Nehoiu 10 p (15—45).

SERIA A IV-a

Gala(i 
Mangalia — 
2—0 (1—0),

Progresul Brăila — Ancora
3—2 (1—1), Marina 
Electrica Constanța 
Chimia Brăila — Dunărea Cernavodă
2—0 (2—0), Gloria Murfatlar — Voința 
Constanța 0—0, Dunărea Tulcea — 
Granitul Babadag 2—0 (1—0), Portul 
Constanța—Viitorul Brăila 6—0 (3—0), 
Minerul Macin — I.M.U. Medgidia 
0—0, Unirea-Știința Eforie Nord — 
Autobuzul Făurei 1—0 (0—0).

Pe primele
p
P
P
P .
Constanta 13

locuri : PORTUL CONS- 
(51—13), 2. Progresul
(28—14), 3. Duna rea 

(35—18), 4. I.M.U. Me- 
(27—15)... pe ultimele: 

- p (12—39),

TANȚA 35
Brăila 30
Tulcea 27
dgidia 27
15. Voința _ _____ . _ .
16. Granitul Babadag 13 p (15—47).

Rezultatele ne-au fost

GoeștiCimentul Fieni — Chimia
2—0 (0—0), Viitorul Scorni cești — 
ROVA Roșiorii de Vede 3—1 (3—1).
Cetatea Tr. Măgurele — Petrolul 
Tîrgoviște 2—0 (1—0), Oțelul Tîrgoviște 
— Vagonul Caracal 1—0 (0—0), Elec
trica Titu — Vulturii Cîmpulung Muscel 
2—0 (1—0) Constructorul Pitești — 
Progresul Corabia 4—1 (2—1), Flacăra 
-automecanica Moreni — Recolta Stoi
că neș-ti 6—0 (0—0), Voința Caracal — 
F.O.B. Balș 0—3 (Voința s-a retras 
di>n campionat).

Pe primele tocuri : 1. FLACĂRA MO
RENI 34 p (47—14), 2. ROVA Roșiori 
34 p (43—16), 3. Vulturii Cîmpulung 
29 p (42—19)... pe ultimele : 14. 
gonul ~
Chimia 
Voința

Caracal 16 p (21—35), 
Gâești 16 p (18—34),

Caracal 4 p (6—58).

SERIA A Vll-o

Va-
15.
16.

Minerul Lupeni — Constructorul 
Craiova 4—1 (2—0), Cimfentul-Victoria 
Tg. Jiu — A.S. Victoria Craiova 6—1 
(2—0), Dierna Orșova — Dunărea Ca
lafat 2—3 (2—2), Unirea Drobeta Tr. 
Severi n — Metalurgistul Sa d u 1—1 
(0—1), Metalul Drobeta Tr. Severin — 
Minerul Rovinari 2—0 (1—0), C.F.R. 
Craiova — MEVA Drobeta Tr . Severin 
2—0 (1—0), Chimistul Rm. Vîlcea — 
Lotrul Brezoi 2—1 (1—1), Unirea Dră- 
gâșani — Progresul Băilești 1—1 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
LUPENI 31 p (43—11), 2. Cimentul Tg. 
Jiu 30 p (33—16), 3. Metalul Drobeta 
Tr. Sev. 27 p (35—21)... pe ultimele : 
13. Minerul Rovinari 17 p (21—29), 14. 
C.F.R. Craiova 17 p (20—36), 15. Vic
toria Craiova 17 p (22—42), 16. Unirea 
Drobeta Tr. Sev. 14 p (29—46).

SERIA A Vlll-a

Aurul Brad — Metalul Oțelu Roșu 
5—0 (3—0), Știința Petroșani — Cera
mica Jimbolia 3—0 (2—0), Constructo
rul Timișoara — C.F.R. Simeria 1—0 
(0—0), Metalul Bocșa — Minerul 
Teliuc 2—1 (0—0), Vulturii textila Lu
goj — Minerul Anina 1—1 (0—1), Glo
ria Reșița — C.F.R. Caransebeș 4—1 
(1—0), Minerul Ghelar — Unirea 
Sînnicolau Mare 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AURUL BRAD 
32 p (43—9), 2. Minerul Anina 26 
(35—18),.......................................
(23—9)... 
Petroșani 
ransebeș ..
Oțelu Roșu 16 p (23—35).

P
3. Vulturii Lugoj 26 p 
pe ultimele : 13 Știința 
17 p (21—21), 14. C.F.R. Ca- 
17 p (23—44), 15. Metalul

transmise de către corespondenții noștri

A X-a
. . ____ ________— Construcții mon

taj Cluj-Napoca 2—1 (2—1), Mlnetul
Baia Sprie — Minerul Rodna 2—0 
(0—0), Minerul Băiuț — Dermata Cluj- 
Napoca 3—2 (0—1), Foresta Bistriței 
— CUPROM Baia Mare 1—1 (0—0).
Cimentul Turda — C.I.L. Gherla nu ș-o 
disputat, Unirea Dej — Minerul Băițo 
1—0 (0—0), Tehnofrig Cluj-Napoca — 
Minerul Borșa 0—1 (0—1), Minerul 
Cavnic — Bradul Vișeu 4—0 (2—O)-

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
CAVNIC 33 p (52—22), 2. Unirea Dej 
27 p (38—17) — din 21 de jocuri, X 
CUPROM Baia Mar* 26 p (40—26), 4. 
Minerul 
ultimele 
Napoca 
Năsăud

Rod na 26 p (44—32).,. pe 
: 15. Construcții montaj Cluj-

16 p (28—37), 16. Progresul 
11 p (18—64).

SERIA A Xl-a
Ursu -Sovata — Unirea Alba 

Metalul Ai ud —
Lacul 

lulia 2—3 (0—1).
I.M.I.X. Agnita 3—1 (1 — 1), C.I.L. Blaj 
— Textila Cisnâdie 2—0 (1—0), — 
s-a jucat la Cugir. Constructorul Alba 
lulia — Avîntul Reghin 3—1 (0—0)« 
U.P.A. Sibiu — Chimica Tirndveni 0—0, 
Metalul Sighișoara — Metalul Copșa 
Mică 3—0 (1—0), Soda Ocna Mureș — 
Inter Sibiu 2—2 (1—1), — s-o jucat 
la Teiuș, Vitrometan Mediaș — Textila 
Sebeș 3—0 (0—0).

Meciul .Vitrometan Mediaș — I.M.I.X. 
Agnita, din etapa a XVI-a, nedisputat 
în ziua de 14 martie, omologat apoi 
cu 3—0 în favoarea formației din 
Agnita a fost reprogramat pentru 
ziua de 29 aprilie.

Pe primele locuri : 
AIUD 35 p (55—16), 2. 
năveni 34 p (47—8), 3. Inter Sibiu 30 

’ , 4. Unirea Alba lulia 30 p 
pe ultimele : 15. Vitrometan

I p (14—33) — din 
Lacul Ursu Sovata

1. METALUL
Chimica Tîr-

p (42—19) 
(36—24)... 
Mediaș 11 
jocuri, 16. 
(15—66).
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SERIA A Xlt-a
Utilajul Făgăraș — Progresul 

heiu Secuiesc 1—0 (I—0), Precizia Să- 
cele — Minerul Baraolt 1—0 (1—0),
Chimia Or. Victoria — I.C.I.M. Brașov 
2—2 (2—1), Viitorul Gheorgheni — 
Metalul Tg. Secuiesc 2—0 (0—0), Fo
restierul Tg. Secuiesc — Torpedo 
Zărnești 4—0 (0—0), Oltul Sf. Gheor- 
ghe — A.S. Miercurea Ciuc 6—0
(1—0), Carpați Brașov — Unirea Sf. 
Gheorghe 1—1 (0—0), C.S.U. Brașov
— Minerul Bălan 1—1 (0—1).

Pfe primele locuri : 1. OLTUL SF. 
GHEORGHE 33 p (46—15), 2. Progresul 
Odorhei 27 p (42—19), 3. Viitorul 
Gheorgheni 27 p (34—23)... pe ulii* 
mele : 15. Minerul Bălan 16 p (20—38), 
16. Metalul Tg. Secuiesc 14 p (18—45).

voluntari din localitățle respective.

Odor-

Viitorul



„Cupa de primăvară" la handbal I
SURPRIZE ÎN I SPORTUL

Penultima etapă a turului 
„Cupei de primăvară" la hand
bal a furnizat cîteva rezultate 
surprinzătoare. La feminin, trei 
dintre echipele neînvinse pînă 
în această rundă au cedat. Cam
pioana țării, Universitatea Timi
șoara, a fost învinsă la Bucu
rești de I.E.F.S. cu 12—18 (sur
prinzătoare este diferența mare), 
iar vicecampioana, Progresul, 
a cedat pe teren propriu 
(11—16 !) în fața modestei for
mații Constructorul Timișoara, 
în seria a Il-a, Confecția Bucu
rești înregistrează, se pare, o 
scădere. După două victorii și 
o „remiză", a pierdut acum 
(16—18) în fața Constructorului 
Baia Mare. în aceeași situație 
se găsește și Universitatea Bucu
rești, care a cedat la Buhușl 
în fața Textilei, cu 13—16. Iată 
acum rezultatele în cele două 
serii feminine : Voința O- 
dorhei—Rulmentul Brașov 8—6 
(6—3), I.E.F.S.—„U“ Timișoara 
18—12 (8—4), Progresul—Con
structorul Timișoara 11—16 
(5—10), Textila Buhuși—„U“ 
București 16—13 (6—6), Construc-

Minaur 
cursa 

Dumi-

torul Baia Mare—Confecția 
18—16 (8—7), Mureșul Tg. Mu
reș—Rapid 18-14 (9—7).

La masculin, H. C. 
Baia Mare își continuă 
spre finala competiției,
nică, handbaliștii băimăreni au 
întrecut pe Steaua la București, 
într-o manieră categorică : 
27—21 (16—7) ! La cea de a 4-a 
victorie consecutivă se află și 
Politehnica Timișoara, care a 
cîștigat însă greu pe teren pro
priu, în fața echipei A.S.A. Tg. 
Mureș : 18—17 (9—10). în sfîrșit, 
sînt de notat „egalul" realizat de 
Universitatea București la Bra
șov în fața lui Dinamo 10—10 
(3—7 !), precum și prim? victo
rie în deplasare a lui Dinamo 
București : 16—13 (9—5) cu CSU 
Galați. Celelalte rezultate : Pe
trolul Teleajen—Știința Bacău 
17—23 (6—12) și CSM Borzești— 
„U“ Cluj-Napoca 10—8 (5—2).

Corespondenți : G. Rosncr, 
A. Szabo, A. Pialoga, T. Sirio- 
pol, O. Bălteanu, C. Gruia, G. 
Gorun, C. Crețu, V. Săsăranu, 
N. Tokacek, R. George.

IN DIVIZIA A LA POPICE
în campionatul Diviziei A 

s-au disputat sîmbătă și dumi
nică ultimele jocuri ale etapei 
a XVI-a (celelalte partide. au 
avut loc în cursul săptămînii 
trecute). înaintea campionate
lor mondiale se vor mai juca 
cinci meciuri feminine, în ziua 
de 8 mai, din cadrul etapei a 
XVII-a, iar restul partidelor 
vor avea loc la 29—30 mai, după 
C.M. de la Viena (15—22 mai).

IATĂ REZULTATELE — 
FEMININ : Petrolul Băiooi— 
Metrom Brașov 2 415 — 2 538 
p d. Voința Oradea—Voința Ti
mișoara 2 598 — 2 315 p d (oră- 
dencele au stabilit un nou re
cord al arenei lor), Dermagaht 
Tg. Mureș—Voința Mediaș 2 496
— 2 241 p d, Voința Cluj-Na
poca—C.S.M. Reșița 2 487 — 
2 359 p d, Voința Constanța— 
Voința Galați 2 333 — 2 366 p d. 
MASCULIN : Electrica Sibiu— 
Metalul Hunedoara 5 361 —■ 4 964 
p d, Metalul Roman—Hidrome
canica Brașov 5 281 — 5 024 p d, 
Electromureș Tg. Mureș—Jiul 
Petroșani 5 407 — 5 197 p d, Gaz 
metan Mediaș—C.F.R. Timișoa
ra 4 999 — 4 904 p d, Olimpia 
Reșița — Voința Cluj-Napoca 
5 137 — 5 102 p d, Aurul Baia 
Mare—Progresul Oradea 5 038
— 5 049 p d.

După etapa a XVI-a situația

De miine, la Pitești,

FINALELE DIVIZIEI

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I

Corespondență din Viena DAN IRIMICIUC — LOCUL 5

PENTRU „CUPA DAVIS“
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

elita tenisului continental intră 
în întrecere pentru al treilea 
tur al „Cupei Davis“, în zona 
europeană. In rîndul celor pa
tru întîlniri din cadrul grupei B 
se numără și cea care va opune, 
la Viena, reprezentativele Aus
triei și României. Meci așteptat 
cu deosebit interes și pentru 
motivul că aceste două echipe 
nu s-au mai întîlnit din anul 
1957, cînd austriecii reușeau să 
cîștige cu 5—0, la București, 
între timp, raportul de forțe s-a 
modificat sensibil și acum 
poate ■ întrevedea c 
foarte strînsă între tenismanii 
celor două țări.

Cu multă nerăbdare așteaptă 
vlenezii apariția în fața tribu
nelor de la Post Tennis-Klub, 
unde va avea loc meciul, a mul
tiplului campion român Ilie 
Năstase. Acesta trebuie să so
sească marți (n.r. azi) de la 
Stockholm, unde a disputat fi
nala ultimului turneu W.C.T.

i se 
o dispută

LA SABIE

în fruntea și în finalul clasa
mentelor se prezintă 
FEMININ — seria sud : 1. Vo
ința București 28 p, 2.
București 24 p, 3. Laromet Bu
curești 23 p. ... 9. Voința Con
stanța 6 p, 10. Frigul București 
2 p ; seria nord : 1. Voința Tg. 
Mureș 26 p, 2. Voința Cluj-Na- 
poca 22 p (19 309 p d în depla
sare), 3. C.S.M. Reșița 22 p 
(19194 p d) ... 8. Voința Cra
iova 10 p (18 868 p d), 9. Der- 
magant Tg. Mureș 10 p (18 694), 
10. Voința Mediaș 4 p. MASCU
LIN — seria sud : 1. Rulmentul 
Brașov 28 p, 2. Constructorul 
Galați 24 p (43 368 p d), 3. Vo
ința București 24 p (41 112 p d) 
...8. Rafinorul Ploiești 6 p 
(40 488 p d), 9. Metalul Roman 
6 p (39 285 p d), 10. Hidrome
canica Brașov 2 p ; seria nord : 
1. Voința Cluj-Napoca 22 p 
(41 400 p d), 2. Electromureș Tg. 
-Mureș 22 p (41 226 p d), 3. Me
talul Hunedoara 20 p ... 8. 
C.F.R. Timișoara 12 p (40160 
p d), 9. Aurul Baia Mare 12 p 
(40 101 p d), 10. Gaz metan Me
diaș 10 p.

Conform regulamentului, pri
mele trei clasate in serii își vor 
disputa titlurile de campioane 
ale țării, iar echipele aflate pe 
locurile 9—10 vor retrograda 
din campionat.

astfel :

Gloria
I
I

„Ncmorialul Znamcnshi"

MARICIU PUICA
| 4:12,2 H 1500 m!

I
I
I
I
I
I

Atleta româncă Maricica 
Puică a obținut un frumos suc
ces în cadrul „Memorialului 
fraților Znamenski" desfășurat 
la Soci, cîștigînd proba de 
1 500 m cu un timp foarte bun 
— 4:12,2 (record personal), a 
doua performanță românească 
din toate timpurile. Pe locurile 
următoare s-au clasat alergă
toarele sovietice Tamara Soro
kina — 4:12,4 și Galina Cerepa- 
nova — 4:14,0.

Alte rezultate : înălțime — 
Seniukov 2,24 m, prăjină — Kis- 
kun 5,40 m, 400 mg — Akii- 
Bua (Uganda) 49,9, ciocan — 
Sedîh 77,24 m, greutate — Ba- 
rișnikov 20,76 m, 10 000 m — 
Kadîr (Etiopia) 28:11,4. La fe
minin : 400 in — Christa Breh- 

800 m — 
i 2:01,0, 

___  Borsuk 
6,54 m, înălțime — Galina Fila- 

l 1,85 m.

Inter (R.D.G.) 50,1 (!), 801 
Valentina Gherasimova 
lungime — Ludmila

16,54 1 
tova

BASCHETBALISTELE DE LA I. £ F S.
AU CUCERIT Șl „CUPA FEDERAȚIEI"

Ceilalți componenți ai echipei 
române — Dumitru Hărădău, 
Viorel Marcu și Viorel Sotiriu, 
— conduși de căpitanul nejucă
tor Constantin Năstase, se 
de luni, la prînz, la locul 
putei.

Echipa Austriei a făcut 
tense pregătiri pentru 
meci. Primul jucător Ilans Kary 
(de 6 ori campion național) a 
participat la turnee din Circui
tul european de primăvară, 
după o pauză datorată unei ac
cidentări la umăr. Este un ju
cător cu bună carte de vizită, 
clasat pe locul 40 în Marele 
Premiu FILT. Al doilea echi
pier este Peter Feigl, aproape 
sigur titular pentru simplu. îm
preună cu Rudolf Hoskowetz și 
Gerhard Wimmer, 
Kenya și Australia, sub 
cerea antrenorului Jan 
(Cehoslovacia).

Sîmbătă și duminică, 
austriac a făcut un meci 
rificare cu echipa Ungariei, în- 
registrîndu-se rezultatele: Kary- 
Taroczy 6—2, 6—2 ; Feigl-Szoke 
6—7, 6—7 ; Wimmer-Benyik 1—6, 
6—1, 6—3 ; Kandler-Varga 6—2, 
0—6, 2—6 ; Kary, Feigl-Taroczy, 
Szoke 4—6, 6—2, 6—3.

Joi are loc tragerea la sorți 
a partidelor de simplu, iar a 
doua zi cele două echipe încep 
întrecerea.

FERRY WIMMER

află 
dis-

in-
acest

a jucat în 
condu- 
Kukal

lotul 
de ve-

La Stockholm
NASTASE ÎNVINS

DE FIBAK!
STOCKHOLM, 26 (Ager- 

pres). — Aseară la Stockholm 
în finala turneului internațional 
de tenis din cadrul circuitului 
WCT, polonezul Wojtek Fibak 
l-a întrecut surprinzător cu 6—4, 
7—6 pe Ilie Năstase. După cum 
se știe, în fazele anterioare ale 
competiției, Fibak eliminase pe 
alți doi favoriți ai probei de 
simplu, argentineanul G. Vilas 
și olandezul T. Okker.

5
$

BUDAPESTA, 26 (prin tele
fon). Duminică seara, aproape 
de miezul nopții au luat sfîrșit 
asalturile
„Trofeului Hungaria" la sabie, 
competiție tradițională care 
reunit 143 de sportivi 
15 țări. In finala 
s-a aflat, după cum am relatat 
anterior, și un sabrer român, 
Dan Irimiciuc.

Finala a fost cîștigată de 
sportivul sovietic Nazlîmov, cu 
5 victorii. Irimiciuc s-a clasat 
pe locul 5, la egalitate de vic
torii cu Maffei (locul 4) și Ge- 
revich (locul 6). Sabrerul nostru 
a avut o comportare bună și în 
finală, cîștigînd la Maffei (5—4)) 
și pierzînd la limită în fața lui 
Sidiak (pe care l-a condus la 
un moment dat cu 3—0), Kro- 
vopuskov (învinsul său din eli
minările directe, reapărut în 
plutonul fruntaș prin recalifi
cări) și Gcrevich. Trebuie re
marcate eforturile deosebite ale 
lui Irimiciuc de a se impune în 
această întrecere — un verita
bil campionat european indivi
dual și evident o repetiție im
portantă pentru J.O. — dar han
dicapul întreruperii fortuite a 
activității cortipetiționale (pen
tru un tratament medical, după 
un accident la picior) și-a spus 
cuvîntul, mai ales în ultimele 
asalturi ale turneului final. Ori
cum, Irimiciuc a lăsat o bună 
impresie.

din cadrul finalei 

a 
din 

concursului

Elena DOBINCA
‘ I

C.C.E. LA SPADA
La Heidenheim, în finala 

„Cupei campionilor europeni" la 
spadă : S.C. Budapesta—Ț.S.K.A. 
Moscova 8—4. Proba individuală 
a „Trofeului Heidenheim" a re
venit suedezului Jacobson. Din
tre reprezentanții noștri, cel mai 
bine a evoluat Paul Szabo, a- 
juns In sferturi de finală, unde 
a pierdut la fostul campion 
mondial Edling, cu 10—5.

AGENDA SAPTAMINII
24— 2 TENIS

27— g
28
28— 2
28—16
30
30— 1

la

Tm
FOTBA1 
TENIS

CICLISM 
FOTBAL 
TENIS

Turneu în circuitul european de primăvară, 
Mocrid
Ma-rcta premiu al Europei la trap și skeet. 
Dorchester (Anglia)
Prima manșâ a finalei Cupei U.E.F.A.
Turneul fiaal W.C.T. (proba de dublu), 
Kansas City
Turul Spaniei
Elveția — Ungaria (amical), la Lausanne 
Meciuri din turul 2 al „Cupei Davis" (zona eu
ropeană)

la

la

i

ȘCOLARE SI DE JUNIOARE
Cele șase participante la tur

neul final al Diviziei școlare și 
de junioare își dispută titlul de 
campioană a țării, de mîine 
pînă duminică, în Sala sportu
rilor din Pitești. Iau parte cîști- 
gătoarele seriilor : Șc. sp. Deva 
(antrenor Dorin Reclaru), Șc. 
sp. Constanța (Maria Popovici 
și Dumitru Bănică), Lie. 4 Ora
dea (Ilona Ghiță), Lie. „Bolyai" 
Tg. Mureș (Gheorghe Fiillop), 
Progresul București (Dorin 
Leâbu) și Șc. sp. Ploiești (Ga
briel Năstase). Jocurile vor a- 
vea loc zilnic de la ora 16 (du
minică de la ora 8,30). Anul tre
cut, Olimpia București a cucerit 
locul I la campionatul de ju
nioare, iar Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești la campionatul elevelor.

TURNEE INTERNATIONALE ALE
REPREZENTATIVELOR NOASTRE

Turneul internațional de 
baschet masculin desfășurat la 
Roma a fost cîștigat de repre
zentativa Italiei care, în ulti
ma partidă, a învins echipa 
Rutgers Universitv din S.U.A. 
cu 110—107 (51—47). Cu o zi 
înainte, gazdele dispuseseră de 
selecționata Porto Rico cu 
76—68 (37—36). Formația Româ
niei a întrecut pe cea a bas- 
chetbaliștilor din Porto Rico 
cu 77—-56 (50—46) și a fost de
pășită de Rutgers University 
cu 88—82 (44—47) și de Italia 
cu 91—82 (52—40). Clasament

Echipa I.E.F.S. — campioana 
țării — a întrecut duminică, in 
sala Progresul, formația C.S.U. 
Tg. Mureș cu 69—49 (31—19), 
cucerind „Cupa federației", 
dispută rezervată divizionare
lor A (care au evoluat fără 
jucătoarele din lotul republi
can). în 
tele de 
de prof, 
bogățesc 
printr-o 
petiție dovedită utilă atît pen
tru că a asigurat continuita
tea activității competiționale 
celor 12 participante, cit și 
pentru că a permis acestora 
utilizarea unor baschetbaliste 
tinere, de perspectivă. Este 
vorba, de pildă de Nadia 
Grama (I.E.F.S.), Mariana Ma
rica. Mîhaela Radu, Ana Raco-

felul acesta, studen- 
la I.E.F.S. (antrenate 
loan Nicolau) își im- 
palmaresul succeselor 
victorie într-o com-

final : 1. Italia, 2. România,
3. Rutgers University, 4. Porto 
Rico.

în primele două zile ale tur
neului internațional feminin 
„Cupa Vileda" care se desfă
șoară în Ungaria, la Szolnok, 
echipa României a repurtat 
victorii asupra selecționatelor 
Cubei — 77—72 (39—38) — și 
Ungariei B — 67—61 (32—33). 
Aceste formații împreună cu 
cea a Franței compun grupa 
B. Din grupa A fac parte Bul
garia, Cehoslovacia, R. F. Ger
mania și Ungaria A. 

vjceanu (Politehnica), Adriana 
Constantinescu, Katalin Szabo 
(Crișul), dintre care Grama 
(1,90), Marica (1,84) și Constan
tinescu (1,85) au o talie remar
cabilă. Revenind la I.E.F.S., 
notăm că jucătoarele de bază 
au fost : Rodica Capotă, Ște- 
fania Basarabia, Eugenia Du
mitru, Laura Steinberg, Lili
ana Nanu, Victoria Fluture, 
Florina Culacovschi și Nadia 
Grama. în ultimele partide au 
evoluat și Ileana Fortik și 
Viorica Balai, foste componente 
ale lotului național. I.E.F.S. a 
totalizat 20 p (9 victorii, 2 în- 
frîngeri), înscriind 783 p și pri
mind 652 p. Clasamentul final 
al competiției nu poate fi al
cătuit, deoarece mai sînt de 
disputat cîteva restanțe.

• Tot în cadrul ultimei 
etape a ,,Cupei federației", 
Voința București—Sănătatea 
Ploiești 52—60 (31—31). Cele
mai multe puncte : Cuțov 20, 
Ciobotaru 14 de la Sănătatea, 
respectiv Anmacov 12. (N. ște- 
fan-coresp.).

în urma acestui rezultat, Vo
ința București și C.S.U. Tg. 
Mureș nu mai pot evita locu
rile 11 și 12. indiferent de re
zultatele partidelor restante.

BALCANIADA JUNIORILOR
De vineri pînă duminică se

Bursa, 
baschet 
juniori.
Bulga-

3i

dispută în Turcia, la 
campionatul balcanic de 
rezervat echipelor de 
Iau parte selecționatele 
riei. Iugoslaviei, României 
Turciei.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

ultimele două partide : 
— Iugoslavia 75—73

Suedia — Austria 82—41 
Clasate pe primele două 
formațiile Poloniei

ATLETISM • La Sofia atleta 
bulgară Liliana Panaiotova a sta
bilit cea mai bună performantă 
mondială a sezonului la săritura 
în lungime. — 6,62 m. La arun
carea greutății. Ivanka Hristova 
a obținut 21,32 m.

BASCHET • Tumeu.1 de la An- 
drychow (Polonia) pentru califi
carea la C. E. (feminin), a pro
gramat 
Polonia 
(46—37) ; 
(36—18). 
locuri, __________
Iugoslaviei se califică pentru 
rul doi al eliminatoriilor. • 
primul meci al turneului pe 
re-1 întreprinde în S.U.A., 
pa feminină a U.R.S.S. a întîlnit 
la Fulleton (California) selecțio
nata țării-gazdă. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 60—56 (30—31) 
în favoarea jucătoarelor sovieti
ce. Cele două reprezentative se 
vor întîlni din nou, la Los An
geles.

Si 
tu- 
In 

ca- 
echl-

CICLISM • Turul provinciei 
Puglia a revenit rutierului italian 
Francesco Moser, urmat de com
patriotul său G. Bronchelli. spa
niolul M. Lașa și danezul Ole 
Riter — toți la 10 sec. de învin
gător. • Etapa a 6-a a Turului 
Marocului, con tracrono metru in
dividual pe 8 km. a revenit so
vieticului Viktor Bancenkov în 
11:45. Lider se menține A. Pik- 
kus (U.R.S.S.). urmat la 1:19 de 
compatriotul său G. Komnatov.

FOTBAL • în sferturile C. E. 
(tineret), la Moscova: U.R.S.S.— 
Franța 2—1 (fotbaliștii sovietici 
s-au calificat prin lovituri de la 
11 m). • In campionatul Unga
riei (etapa 23) : Vasas — Ferenc- 
varos 3—-2, Videoton — M.T.K. 
3—0, Ujpesti Dozsa — Honvăd 
1—0. Clasament : Videoton 35 p. 
Ferencvaros 35 p, Ujpesti Dozsa

(Iugoslavia) 
de Sahovici (Iugo- 
Spansov (Bulgaria)

32 p. • In campionatul Bulgariei 
(etapa 24) : Levski Spartak — 
Cerno More Varna 2—1. ȚSKA — 
Akademik Solia 1—1. Trakia Plov
div — Lokomotiv Sofia 1—0. Con
duce Levski Spartak 36 p, ur
mată de TSKA 32 p. • Meci a- 
mical : Real Madrid — F. C. 
Paris (din divizia secundă) 5—1.

NATAȚIE • Iugoslavia s-a 
calificat pentru turneul olimpic 
de polo de la Montreal. In gru
pa de calificare, disputată în 
Berlinul Occidental, echipa Iu
goslaviei s-a clasat pe primul 
loc, cu 6 p, urmată de Spania 
4 p. Suedia 2 p și Anglia 0 p. 
In partida decisivă : Iugoslavia — 
Spania 4—2 (1—0, 1—1, 1—1, 1—0).' 
Mai sînt calificate pînă în pre- 
zenț echipele U.R.S.S.. Ungariei. 
României, - • - ... — —
Germania.
Australiei. Olandei și Canadei.

ȘAH • înaintea ultimei runde,' 
în turneul de la Vmjacka Banja, 
conduce Raikovici
10 p, urmat 
slavla) 9 p șl 
8*/» P (1).

TENIS •
cîștigat turneul
Denver (Colorado). învingtnd în 
finală cu -7—6. 6—2 pe Ross Case, 
La dublu : Alexander. Dent — 
Connors. Martin 6—7. 6—2. 7—5, 
® Uruguayanul V. Peccl a ter
minat învingător la Madrid : 
7—5, 7—6. 3—6, 2—6. 6—4 în finala 
cu francezul E. Deblicker. In se
mifinale, Pecci eliminase pe en- 
glezul Mottram cu 6—4. 6—4. • 
Turneul feminin de dublu de Iar 
Tokio a revenit perechii Billie 
Jean King—Betty Stove. învingă
toare cu 6—2. 6—3 în finala cu 
Ann Kyomura — Mona Guer- 
rant. • In ultimul joc al preli
minariilor „Trofeului Avis“. ir» 
Hawaii, Ashe l-a învins cu 3—6, 
6—2. 6—3, 7—5 pe Newcombe. In 
semifinale se întîlnesc : Năstase 
cu Borg si Ashe cu Rosewall.

Italiei, Cubei.' R. F. 
Iugoslaviei, Iranului,

Jimmy Connors a
W.C.T. de la
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