
Încheierea lucrărilor congresului !
UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR, 

DIN ROMÂNIA i
Miercuri, 28 aprilie, au luat 

sfirșit lucrările Congresului 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România.

Desfășurat sub puternica im
presie produsă de cuvintarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Congresul Uniunii 

^Generale a Sindicatelor a con
stituit un moment de mare im
portanță in unirea și mai sirin
gi a eforturilor tuturor oameni
lor muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— în măreața operă de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate in patria noastră.

In ședința de dimineață, par- 
ticipanții la Congres au salutat 
prezența la lucrări a delegațiilor 
sindicale de peste hotare, sosite 
in cursul zilei precedente.

In reluarea dezbaterilor in 
plen au luat cuvintul numeroși 
vorbitori, printre care președin
tele Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
tov. general-locotenent Marin 
Dragnea.

Congresul a aprobat, in una
nimitate, Raportul și activitatea 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
precum și Raportul și activita
tea Comisiei centrale de cen
zori.

Trccindu-se la următorul 
punct al ordinci de zi, delegații 
au aprobat propunerile privind 
unele completări și modificări 
la Statutul-cadru al sindicatu
lui, Statutul-cadru al Uniunii 
sindicatelor pe ramură de acti
vitate, Statutul U.G.S.R. și Sta
tutul consiliilor teritoriale ale 
sindicatelor. Totodată, delegații 
au hotărit să dea mandat Con
siliului Central ce va fi ales să 
redacteze și să definitiveze, pe 
baza holăririlor Congresului, 
statutele organizațiilor sindicale.

Delegații la marele forum au 
aprobat, apoi, in unanimitate, 
Rezoluția Congresului Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, uimind ca acest do
cument să fie completat și defi
nitivat pe baza propunerilor și 
sugestiilor rezultate din dezba
terile in plen și comisiile de 
lucru.

La ultimul punct ai ordinei

de zi, Congresul a ales organe
le de conducere ale Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor.

In Consiliul Central al U.G.S.R. 
au fost aleși 231 membri și 81 
membri supleanți, iar in Comi
sia centrală 
membri.

de cenzori — 35 de

★
după-amiezii s-aIn cursul 

desfășurat ședința de închidere 
a lucrărilor Congresului Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România.

Consiliul Central al U.G.S.R. 
a ales in funcția de președinte 
pe tovarășul Gheorghe Pană, de 
vicepreședinți pe tovarășii 
Gheorghe Petrescu, Elena Nae, 
Mircea Georgescu, Ileana Peter, 
Gheorghe Stuparu și Matei Wi- 
sernerr, iar de secretari pe to
varășii Pavel Ștefan, Nagy Paul, 
Cornelia Filipaș 
Mindreanu, care 
roul Executiv.

Președinte al 
trale de Cenzori

și Constantin 
alcătuiesc Bi-

Comisiei Cen- 
a 

fost ales tovarășul 
Luînd cuvintul, 

Gheorghe Pană a 
timp de trei zile, au fost dezbă
tute, in lumina marilor sarcini 
ce revin sindicatelor din docu
mentele Congresului al XI-lea, 
din Programul partidului, a in
dicațiilor secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cuprinse in magistra
la cuvîntare rostită la Congre
sul nostru, modalitățile de spo
rire a participării sindicatelor, 
împreună cu toate organizațiile 
care fac parte din Frontul Uni
tății Socialiste, Ia rezolvarea 
problemelor majore ale dezvol
tării economico-sociale in actua
la etapă de dezvoltare a țării, 

într-o atmosferă însuflcțitoa- 
re, Congresul a hotărit să adre
seze Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o scrisoare, al cărui 
mesaj este aprobat cu vii și pu
ternice ovații și aplauze.

Congresul Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România se în
cheie într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm. Minute în 
șir s-a scandat cu înflăcărare 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu 
și poporul", „Ceaușescu-Româ- 
nia“. In sală a răsunat „Inter
naționala".

U.G.S.R. a 
Ion Moga.

tovarășul 
relevat că,

I
I
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DIVIZIA A LA FOTBAL, ETAPA A XXV a

I STEAUA ARE DIN NOU ȘASE PUNCTE AVANS
• U.T.A., AUTOAREA SINGUREI VICTORII IN DEPLASARE • POLITEHNICA TIMIȘOARA LA AL 
DOILEA REZULTAT EGAL, CONSECUTIV, PE TERENUL ADVERSARILOR • FORMAȚIILE CLUJENE 

PIERD TOT MAI MULT CONTACTUL CU PLUTONUL • PENTRU EVITAREA LOCULUI 16, SE ANUNȚA 
O LUPTA INDIRJITĂ

REZULTATE TEHNICE
„U“ Cluj-Napoca 
Sportul studențesc 
F.C. Constanța 
F.C.M. Reșița 
S.C. Bacău
Rapid
Univ. Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica lași

— U.T.A.
— C.F.R.
— „Poli" Timișoara
— Dinamo
— Steaua
— F.C. Argeș
— F. C. Bihor
— F.C. Olimpia
— Jiul

ETAPA VIITOARE (duminică
C.F.R.
Dinamo
U.T.A.
Steaua
F.C. Olimpia
A.S.A. Tg. Mureș
F.C. Argeș
„Poli" Timișoara 
S. C. Bacău

2 mai)
— F. C. Constanța
— Univ. Craiova
— F.C.M. Reșița
— Jiul
— Sportul studențesc
— F.C. Bihor
— Politehnica lași
— Rapid
— „U“ Cluj-Napoca

GOLGETERIi
25 GOLURI : D. Georgescu (Di

namo) — 4 din 11 m.
16 GOLURI : lordănescu (Stea

ua) — 6 din 11 m.
14 GOLURI : Radu II (F. C. 

Argeș) — 2 din 11 m.
12 GOLURI : Roznai (Jiul). M. 

Sandu (Sportul
11

ua) — 1 din 11
10

nica Iași). Peniu (F. C. Constan
ta). Broșovschi (U.T.A.) — 4 din 
11 m.

GOLURI :

GOLURI :

studențesc). 
Răducanu (Stea- 
ni.
Costea (Politeh-

ION COJOCARU Șl VASILE TEODOR ÎNVINGĂTORI 

ÎN PRIMELE ETAPE ALE „CUPEI VOINȚA" LA CICLISM
SINAIA 28 (prin telefon). — 

Peste 80 de rutieri din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. F. Germania, 
Italia, Polonia, Ungaria și 
România au luat startul marți 
la amiază, in Capitală, in cea 
de a XX-a ediție a „Cupei Vo
ința". Programată la începutul 
sezonului marilor întreceri in
ternaționale, competiția are și 
un important caracter de verifi
care a echipei noastre naționa
le care va participa, între 8 și

24 mai, la cea de a XXIX-a e- 
diție a „Cursei Păcii", Praga — 
Varșovia — Berlin.

Prima etapă București — 
Ploiești — Sinaia — Cota 1 400 
(125 km) a avut o desfășurare 
dramatică. Cicliștii au fost ne- 
voiți să facă față unor condiții 
meteorologice neintîlnite în ul
timii 20 de ani in întrecerile 
noastre rutiere. Pe prima par
te, un puternic vînt din față — 
lateral i-a solicitat la maxi-

mum. A fost momentul pe care 
alergătorii bine pregătiți l-au 
exploatat cu abilitate. Ei au 
forțat, au ridicat în permanență 
ritmul și i-au obligat pe cei 
mai mulți dintre componehții 
plutonului masiv să renunțe la 
contactul cu grupul fruntaș. C-i- 
teva busculade (intr-una din 
ele a fost angrenat și Valen
tin Ilie) au contribuit, de ase
menea, la fragmentarea pluto
nului. în avangardă s-au consti
tuit 19 alergători, printre care 
și cinci dintre cei șase compo- 
nenți ai reprezentativei Româ
niei pentru „Cursa Păcii".

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

Pe serpentinele ce conduc la „Cota 1400", cicliștii s-au răsfirat și 
înaintează după ... puteri. Aici, cei mai voinici au fost I. Cojocarii 
M. Romașcanu și T. Vasile, sosiți in această ordine la capătul 
primei etape. Foto : N. DRAGOȘ

„CROSUL TINERETULUI" ÎNAINTEA FINALELOR
„Crosul tineretului" — aceas

tă splendidă acțiune de masă 
oare urmărește, în principal, 
popularizarea alergării, ca for
ma cea mai simplă și mai ac
cesibilă de practicare a sportu
lui — oompetiție cu o tot mai 
largă audiență în rîndul tine
rilor, se apropie de ultima sa 
fază : finala. în 2 mai, progra
mată la București.

Penultima fază s-a consumat 
la sfirșitul săptămînii trecute

cind, în Capitală și în toate 
județele țării în cadrul unor 
ample și entuziaste întreceri, 
au fost desemnați finaliștii edi
ției din acest an. Din relatările 
primite de la corespondenții 
noștri, am aflat că cea mai ma
re pacte a concursurilor din ca
drul etapei județene au fost

M. Fr.

(Continuare în pag. 2—3)
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CLASAMENTUL
1. STEAUA 25 16 6 3 56—22 38
2. Dinamo 25 14 4 7 52—28 32
3. Sp. studențesc 25 11 5 9 33—33 27
4. „Poli" Timișoara 25 10 7 8 34—34 27
5. S. C. Bacău 25 11 4 10 28—28 26
6. F. C. Bihor 25 11 4 10 28—29 26
7. „Poli" lași 25 10 5 W 38—33 25
8. A.S.A. 25 11 3 11 32—32 25
9. F. C. Argeș 25 9 7 9 25—30 25

10. F.C.M. Reșița 25 11 3 11 24—36 25
11. Univ. Craiova 25 9 6 W 31—27 24
12. F.C. Constanța 25 10 4 11 27—25 24
13. Jiul 25 9 6 10 34—38 24
14. Rapid 25 10 3 12 28—35 23
15. F. C. Olimpia 25 9 5 11 24—38 23
16. U.T.A. 25 10 2 13 30—40 22
17. C.F.R. 25 6 7 12 19—32 19
18. „U" Cluj-Napoca 25 6 3 16 27—34 15

RELATĂRI deCITIȚI IN PAGINILE 2—3,
MECIURILE ETAPEI A XXV-A A DIVIZIEI Ă

LA

Fază din meciul Rapid — F. C. Argeș : Marin Stelian înscrie uni
cul gol al partidei. Foto : S. BAKCSY
> WXWWWWWWWW»
rg A opta „rundă de primăvară", sau a XXV-a etapă a -3 

campionatului, n-a fost nici prea săracă, dar nici prea bo- 0
gata. Am putea spune că a fost o zi cu o victorie in depla- jî

3; sare (autoare —U.T.A., echipa învinsă în tur, acasă de „U" ||
3; Cluj-Napoca !) și două rezultate de egalitate, la Bacău și
g: Constanta. Și, indiscutabil, mai mult surprinde remiza con- 
j3 stănțenilor, care-i aruncă pe aceștia in rindul candidaților la g: 

retrogradare, din moment ce ei mai au de susținut doar trei g: 
ă (!) partide acasă. Am mai putea spune că ziua de ieri a g: 
|3 spulberat toate iluziile studenților clujeni și le-a redus -g 
g- considerabil și pe cele ale celeilalte echipe din acest oraș. g3 
3g La polul opus, această etapă nr. 25 consemnează apariția Jg 
gg (anticipată, de mulți !) a Sportului studențesc pe podium, și g 
3g menținerea in cursa invincibilității in retur a liderului și a ș 
g; formației condusă de Angelo Niculescu. In rest, rocade mai 3g 
g: mult sau mai puțin trecătoare, în funcție de program. g:
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

ÎN ÎNTÂMPINAREA ANIVERSĂRII PARTIDULUI

SI A ZILEI DE 1 MAI

COMPETIȚII OMAGIALE
Cele două apropiate eveni

mente politice — aniversarea 
partidului și ziua de 1 Mai — 
prilejuiesc tineretului din în
treaga țară o entuziastă anga
jare in activitatea productivă, 
precum și o largă participare 
la acțiuni și competiții sporti
ve omagiale. Dintre informați
ile primite la redacție, prezen
tăm, azi:

ÎNTRECERI 
LA „POIANA* CIMPINA

Consiliul asociației sportive 
Poiana Cimpiua, in colaborare 
cu Comitetul U.T.C. pe între
prindere, a alcătuit un bogat 
program de acțiuni și compe
tiții dedicate apropiatei aniver
sări a partidului și zilei de 1 
Mai, la care au angrenat peste 
800 de iubitori ai sportului. Se

află în curs de desfășurare în
treceri la volei, popice, tenis și 
handbal. Peste 300 de tineri și 
tinere au luat parte la crosul 
organizat de asociație, câștigă
torilor înmînîndu-li-șe frumoa
se premii. (C. Vîrjoghie — 
coresp.).
„CROSUL CRAVATELOR ROȘII 

CU TRICOLOR"
Peste 400 de pionieri din ju

dețul Bistrița-Năsăud au parti
cipat la „Crosul cravatelor roșii 
cu tricolor", organizat de Con
siliul județean al pionierilor, 
întrecerile au fost deosebit de 
disputate. Printre câștigătorii 
finalelor s-au numărat Gianine 
Bonta (Lie. Liviu Rebreanu, 
Bistrița), Simina Rău (Lie. 
Prundu-Bîrgăului), M. Pomo- 
hoci (Șc. gen. Reprișoara) și

T. Mican (Șc. gen. 1 Bistrița)». 
(I. Toma — coresp.).

CONCURS POPULAR 
DE POPICE LA BRAȘOV

Un popular concurs de popi
ce a fost organizat in județul 
Brașov, la care au fost angre
nați, în faza pe asociație, pest® 
1000 de participant). Finalele p® 
echipe (4 bărbați și două fete> 
au oferit un frumos spectacol' 
sportiv, primele trei locuri Hindi

(Continuare in pag. 2—3)



RĂSPUNDEREA PENTRU EDUCAREA TINERETULUI
„CENTURA DE AUR IMPORTANT TEST i

AL BOXERILOR înaintea j.o I
...O ascultam pe maestra 

emerită a sportului Crista 
Szocs — de patru ori campioa
nă mondială de popice — 
într-o adunare în care se vor
bea despre munca de educare 
politică a maselor de spor
tivi : „Trebuie să insuflam ti
nerilor sportivi. spunea ea, 
dragostea față de muncă, pen
tru perfecționarea măiestriei 
lor sportive, să cultivăm în ei 
dragostea față de patrie. La 
campionatele mondiale de la 
București, Linz. Bolzano și 
Split am ascultat, de pe po
dium. imnul țării noastre. 
Emoția 
cuprinde 
menea 
fericirea 
pleșește, 
descrise
te. Să facem ca ti- •■■■■■■•« 
nerli să înțeleagă a- 
ceste lucruri, să-i educăm pen
tru a deveni sportivi buni, cetă
țeni demni ai României socia
liste...**

Ne-am propus atunci să o 
reîntîlnim pe maestra emerită 
a sportului care vorbise cu a- 
tîta însuflețire despre educa
rea tinerilor. Comunista Crista 
Szocs este astăzi antrenoarea 
echipelor de popice — senioare 
(în divizia A) și junioare — 
ale clubului bucureștean 
Voința și, evident, își consacră 
întreaga activitate formării de 
noi cadre pentru această disci
plină sportivă. Vorbește cu pa
siune despre munca ei care 
,.are multe asperități, dar con
duce și la satisfacții nebănui
te**. își alege junioarele din 
campionatele organizate în 
cadrul clubului, apoi începe o 
activitate migăloasă de înlă-

imnul țării 
care te 

în ase- 
momente, 

care te co- 
nu pot fl 
în euvin-

turare a lipsurilor tehnice 
(„inerente începutului**). ..Este 
drept, așa-zisa șlefuire a talen
telor ocupă o mare parte din 
timp, dar, cu toate 
nu uităm celelalte 
privind formarea omului, 
noi, avem o adevărată familie 
în care există un climat sănă
tos, propice muncii, în care 
fiecare trebuie să aibă o con
duită ireproșabilă. Și avem 
succesele noastre : Elisabeta 
Badea, și-a eliminat lipsurile 
tehnice și datorită ambiției șl 
seriozității, a ajuns la o pregă
tire care ' * ■

acestca. 
obligații

La

BIOGRAFII

îndreptățește 
ționarea 
lărgit 
al țării, 
cltifor, 
venea, 
nea la 
te, este 
g oștită

selec- 
ei în lotul 

de junioare 
Maria Ni- 

care, cînd 
cind nu ve~ 
antrenamen- 
aeum indră- 

„____ de sport,
bune mai avem des- 

mă voi opri numai la 
Cornelia Nicu- 

_____  -7-? — acum 
și eleve la cursurile fără frec
vență. De altfel, toate sportive
le noastre au o calificare, iar 
în ceea ce privește ținuta în 
societate, la antrenamente, 
meciuri sau în deplasări nu 
avem să le reproșăm nimic**. 

Sînt numai cîteva elemente 
din viața și munca unei spor
tive fruntașe, a unei comunis
te prin mîna căreia au trecut 
în ultimii șase ani sute de 
sportive, care lucrează cu pa
siune pentru formarea de noi 
sportivi, oameni de nădejde ai 
societății noastre. Munca ei, 
un omagiu modest adus celor 
două mari evenimente politice 
care se anropie.

Modesto FERRARINI

Exemple 
tule dar 
două tinere 
laie și Elena Lupoaie

COMPETIȚII O M A G I A L E
(Urmare din pag. 1)

cîștigate de reprezentanții A. S. 
Hidromecanica Brașov — 1118 
p.d., urmați de sportivii de la 
Steagul roșu Brașov — 1054 p.d. 
si cei de la ~ 
i016 p.d.
UN REUȘIT

Consiliul
ducație fizică și sport Prahova, 
în colaborare cu Comitetul ju
dețean U.T.C., Inspectoratul

Progresul Rupea

CROS LA PLOIEȘTI 
județean pentru e-

școlar și Consiliul județean al 
organizației pionierilor a orga
nizat, în întîmpinarea celor 
două apropiate evenimente po
litice, un cros care s-a bucurat 
de o frumoasă reușită. La în
treceri au participat peste 1500 
de tineri și tinere, 
dintre cîștigători : 
guleseu și Sorina 
I. L. Caraeiale),
(Șc. gen. 25), Aurel Roșea (Lie. 
mec. 2), Doina Rădulescu (A. S. 
Prahova), Ion Petre (Gr. șc. 
construcții civile).

Iată și cîțiva 
Cristina Ior- 
Stancu (Lie. 

Petre Lascu

Iubitorii sportului cu mănuși au 
putut urmări timp de o săptă
mână, pe ringul din Palatul spor
turilor, întrecerile pugiliștilor par
ticipant la competiția internațio
nală „Centura de aur". De-a lun
gul celor nouă reuniuni au evo
luat 119 boxeri din 15 țări. Nu
mărul mare de participant și mai 
ales valoarea recunoscută a mul
tora dintre ei s-au reflectat în 
popularitatea de care se bucură 
„Centura de aur", competiție care 
inaugurează în fiecare an sezonul 
internațional al boxerilor români. 
Federații pugilistice de peste ho
tare au acordat și de această 
dată o importanță deosebită com
petiției, folosind-o ca un excelent 
mijloc de verificare acum, în 
preajma Jocurilor Olimpice.

Perspectiva atît de apropiată a 
marelui eveniment sportiv olim
pic a avut o urmare firească : ri
dicarea cotei valorice a întrece
rilor turneului internațional de 
box de la București. Pe ringul 
din Palatul sporturilor au urcat 
boxeri care candidează cu mari 
șanse de izbîndă la podiumul o- 
limpic. Apreciindu-i, în ordinea 
categoriilor, ne gîndim în primul 
rînd la „semimusfele" Li Ven Uk 
(R.P.D. Coreeană) și Armando 
Guevara (Venezuela), „cocoșii" 
Ciu En Zo (R.P.D. Coreeană) și 
Adolfo Horta (Cuba), „pana" Ge- 
novevo Grinan (Cuba), „semiușo- 
rul" Simion Cuțov (pe care am fi 
dorit să-1 vedem înfruntîndu-i și 
pe cubanezul Bienvenido Lazo, 
absent la București), „ușorul" Ca- 
listrat Cuțov (a cărui confruntare 
cu cubanezul Andreas Aldama ar 
fi fost deosebit de interesantă și 
utilă, dar nu a avut loc din cauza 
accidentării oaspetelui), 
greii" Ernesto Sanchez 
zuela) și Oreste Pedroso 
și „greul" Mircea Simon.

Din considerente de ordin tac
tic ușor de - înțeles, la această 
ediție a „Centurii de aur" unii 
dintre cei mai valoroși boxeri eu
ropeni au absentat, 
acesta a 2__ _____ ,______ _____
prezenta unor bine cotați pugi
list! din "
Ghanei), _
(boxeri egipteni, tunisieni și ma
rocani), din America latină (spor- 
ti’zii cubanezi si venezuelani) și 
din Asia (pugiliștii din R.P.D. Co
reeană și R. P. Mongolă). Toți a- 
ceștia, cu școli și stiluri de box 
diferite, au fost pentru boxerii 
români excelenți parteneri de în
trecere. O impresie deosebită 
ne-au lăsat sportivii nord-coreeni, 
cubanezi si venezuelani. Cei din
ții s-au impus mai ales printr-o 
tehnică aproape desăvârșită, Ciu 
En Zo putând fi apreciat drept cel 
mai tehnic boxer al competiției.

„semi- 
(Vene- 
(Cuba)

„Forfait"-ul
fost compensat însă de

Africa (reprezentanții 
din zona mediteraneeană

„CROSUL TINERETULUI' ÎNAINTEA finalelor
(Urmare din pag. 1)

bine organizate, constituind o 
eficientă propagandă pentru 
sport și că, ceea ce este tot 
atît de important, concurenții, 
mii de tineri, au dovedit o bu
nă pregătire și aptitudini deo
sebite pentru acest gen de în
treceri.

La etapa județeană a „Cro
sului tineretului44 s-au prezen
tat la start : 400 de participant 
la Tg. Jiu (din oraș sau de la 
Cărbunești, Novaci, Bălteni 
ș.su), 300 la Zalău (Filatura și 
Ceramiea din Zalău, din com. 
Romănași), 338 în parcul „Sub

Arini44 din Sibiu, 
iești, 180 pe aleile 
BÂIceseu din Oradea, peste 400 
(dintre ei 162 din mediul rural) 
la Bacău, aproape 1 (MM la 
Brăila, 250 în parcul Trivale din 
Pitești, 1500 in municipiul 
București etc.

Important este și faptul că 
întrecerile pentru „Crosul tine
retului44, veritabilă pledoarie 
pentru mișcare in aer liber, au 
fost urmărite de mii de spec
tatori. N-au lipsit, firește, de la 
concursurile finale județene, 
antrenorii de atletism, profeso
rii de educație fizică, membrii 
comisiilor județene de atle
tism, care, cu acest prilej, au

305 la Pio- 
parcului N.

masa largă a 
numeroase ia- 

Trebuie însă ca acești 
vorba nu numai 
- să fie, în con- 

în. atenția organelor

DIN TOATE SPORTURILE
AUTO LA STARTUL PRIMEI ETAPE 

a campionatului de viteză 
în coastă, desfășurat pe șoseaua Sibiu- 
Păltiniș (km. 16—24), s-au prezentat 
alergători din București, Brașov, Balș, 
Cluj-Napoca, Pitești, Tr. Severin și 
Reșița. După dispute interesante, pri
mele locuri în clasamente au fost ocu
pate, în ordinea celor 6 clase, de 
Mircea Breazu (Universitatea Brașov), 
Doru Gîndu (I.O. Balș), Eugen lo- 
nescu-Cristea (I.O. Balș), Ștefan lan- 
covici (I.A. Dacia Pitești), “ 
Szentpali (Tractorul Brașov), Marin Du
mitrescu (A.C.R. București). în clasa
mentul general individual : 1. Ștefan 
lancovici (R. 12 Gordini), 2. Eugen îo- 
nescu-Cristea (R. 8 Gordini), 3. luliu 
Borcsa (B.M.W. 2000). Pe echipe : 1. 
I.O. Balș, 2. Universitatea Brașov, 3. 
Tractorul Brașov, 4. Motor IRA Cluj- 
Napoca, 5. I.A. Dacia Pitești. (Ilie 
IONESCU coresp. județean).
UAKinDAI DIVIZIA B, rezultatele 
nAIMUDAL etapei a XLHI-a. FEMI
NIN, Seria I : Confecția Călărași — 
Hidrotehnica Constanța 16—12, Voința 
București — ,,UM lași 18—18 (primul 
punct pierdut de ieșence în acest 
campionat I), Știința Bacău — Viito
rul Vaslui 11—5, Știința Constanța — 
Vulturul Ploiești 13—14 (surpriză de 
proporții), Voința lași — Gloria Bu
zău 15—11 ; Seria a ll-o ; Nitramonia 
Făgăraș ~ CSM Sibiu 7—7, UTA — 
Argeșeana Pitești 13—12, 13 Decem
brie Timișoara — Textila Sebeș 
18—13, Sparta Mediaș — Voința Si
ghișoara «3—4, „U" Cluj-Napoca — 
Oltul Sf. Gheorghe 18—6 ; MASCU
LIN, Seria I : Comerțul Constanța — 
Tractorul Brașov 23—15, Oltul Sf. 
Gheorghe — „U" lași 19—13, Petro
chimistul Brazi — Spartac București 
13—14, CSU Suceava — „U" Craiova 
13—12, Relonul Săvinești — Locomo
tiva București 32—17 ; Seria a ll-a : 
Independența Sibiu — Nitramonia 
Făgăraș 26—18, CSM Re-șîta — Știința 
Tg. Jiu 22—12, Voința Sebeș — Cu- 
prom Baia Mare 17—16, Știința Petro
șani — Gloria Arad 16—17, Timișul

Zoitan

Lugoj—CSU Tg. Mureș 6—0 (Corespon
denți : i.
veanu, T.
I. Pocol, 
S. Bâloi, 
Briotă, I. 
Diaconescu).
Lir^r*UEI ULTIMUL TUR 
n^L-ntl GRUPA B. Pe patinoa
rul artificial „23 August44 din Capitală 
începe astăzi ultimul tur în seria se
cundă a Diviziei de hochei. în cla
sament conduce detașat Sportul stu
dențesc A.S.E. cu 35 p (133—68) ur
mată de : 2. Tir na va Odorhei 27 p 
(127—108), 3. Unirea Sf. Gheorghe 23 
p (105—92), 4. Liceul nr. 1 M. Ciuc 
18 p (99—100), 5. Agronomia Cluj- 
Napoca 12 p (98—112), 6. Tractorul
Brașov 1 p (64—146). In prima zi au 
loc meciurile : ora 14 : Agronomia — 
Tîrnava. ora 16 : Sp. stud. A.S.E. — 
Tractorul, ora 18,30 : Liceul nr. 1 — 
Unirea.
PAI O fN CEL DE AL 3 LEA meci■ VJLW de verificare a jucători
lor fruntași : Lotul B — Lotul A 12—9. 
A fost cea de a doua victorie a se
cunzilor.
VA/**L|T|Mf2 „CUPA PRIMĂVERIPj

■ MVn I IPiVJ competiție organizată 
de comisia municipală de specialitate 
și desfășurată pe lacul Herăstrău, a 
fost încununată de o frumoasă reuși
tă. lată, în ordine, primii clasați 
fiecare clasă : Optimist : 1, 
cescu (CNU) 0 p ; 2. V. Soare 
14 p, 3. A. Semenescu (CNU) 
Finn (seniori) : 1. N. Opreanu
II, 7 p ; 2. A. Vasiliu (CNU) 
3. T. Dărvărăscu (Electrica) 
Finn (juniori) : 1. T. Dărvărăscu (Elec
trica) 3 p ; 2. V. Iosif (Electrica) 14,4 
p ; 3. O. Adam (CNU) 18 p ; Cadet: 
1. M. Blumenfeld-J- FI. Catrinescu 
(Electrica) 0 p ; Snipe : 1. I. Naum 
— St. Amarande (Electrica) 3 p. 
„CUPA 1 MAI" programează sîmbă- 
tă și duminică, pe apele Herăstrăului, 
o nouă competiție interesantă. în pro
gram figurează întreceri la toate da
tele.

lancu, T. Tinea, Z. Rișno- 
Lancea, C. Crețu, R. Hărduț, 
E. Fehervari, D. Plâvițiu, 
V. Cîrdei, O. Bâlteanu, Gh.

" D.Mîndrescu, C. Horea,

IN

la
M. Stoi- 

(CNU) 
25,4 p;
(CNU)
18 p ;
20 p ;

depistat din 
concurenților 
lente, 
tineri — este 
de cîștigători - 
tinuane, 
sportive locale, a federației de 
atletism. Să nu uităm că prin
tre cei care au fost remarcați 
în edițiile anterioare ale „Cro
sului tineretului4' se numără 
Natalia Mărășescu, Gh. Ghipu, 
Fița Rafira, Nicolae Io- 
nescu. Constantin Bebereche ș.a.

Duminică, în cadrul unor 
ample manifestări sportive — 
finala celei de a IX-a ediții a 
„Crosului tineretului'4.

După cum se știe, el și colegul 
său Li Ven Uk au reușit să-și 
.păstreze centurile de aur cucerite 
anul trecut. Echipa cubaneză, re- 

' a
de 
o 

oarte dintre titulari, printre care 
și campionul mondial si olimpic 
Teofilo Stevenson, nu au fost pre- 
zenți la București. Cubanezii, ex
trem de bine dotați fizic, cultivă 
în continuare lovitura decisivă, o- 
biectivul urmărit de ei fiind 
scoaterea adversarului din luptă. 
Tactica aceasta are însă si riscu
rile ei. De aceea, mare® majori
tate a boxerilor cubanezi care nu 
au reușit k.o.-ul sau abandonul 
adversarului au fost învinși la 
puncte. A sa au pierdut Jesus 
Kamas în fata lui Remus Cozma, 
Ramon Du valon în fața lui Ibra
him Faredin, Reynaldo Valiente în 
fața egipteanului Rashad Zaki, 
Luis Felipe Martinez, în fața lui 
Vasile Didea și, chiar, renumitul 
Alejandro Montoya în fața lui 
Raducu !

La rîndul lor, pugiliștii din 
nezuela au impresionat prin 
teză și o deosebită putere 
luptă, cei mai multi dintre ei 
sedînd un bogat arsenal 
fiind apți să păstreze __ .......
susținut pe tot parcursul meciu
lui și lăsîndu-ne impresia că, încă 
de pe acum, se pregătesc pentru 
meciuri ne o durată mai mare de 
timp ! Ei luptă bine corp la corp, 
eschivează spectaculos, cunoscând 
în același timp și boxul de la 
distanță. Cei mai reprezentativi 
în acest sens au fost „semigreul" 
Ernesto Sanchez și „semimusca" 
Armando Guevara.

în aprecierea de ansamblu a 
valorii celei de a V-a ediții a 
„Centurii de aur" nu putem să 
nu luăm în considerație prezența 
la acest turneu internațional a 
multor nume cu rezonantă în 
boxul amator mondial ca si a 
unor tineri cu evidente posibilități 
de afirmare, chiar la apropiatele 
Jocuri Olimpice. în aceste con
diții, faptul că boxerii români, 
fără să strălucească totuși, au 
reușit să cucerească șapte din 
cele 11 „centuri" atestă posibili
tățile lor de afirmare. Competi
ția în sine și-a dovedit deosebita 
utilitate, oferindu-ne posibilitatea 
unor evaluări reale și dezvăluin- 
du-ne, în același timp, unele lip
suri, cum ar fi penuria de ele
mente valoroase la unele categorii 
de greutate : semimuscă, cocos» 
pană, semigrea si, îndeosebi, mij
locie, unde am avut doar un sin
gur reprezentant !

„Centura de aur" a devenit o 
competiție de prestigiu pe plan 
internațional, anul acesta ea fiind 
cel mai mare test înaintea Jocu
rilor Olimpice
Sugerăm însă federației de spe
cialitate ca la edițiile viitoare să 
manifeste o mai mare preocupare 
pentru a lansa în această compe
tiție si sportivi tineri talentati, 
pentru care o eventuală „centură" 
ar însemna foarte mult în pal
mares.

dutabilă si de această dată, 
constituit un rival deosebit 
puternic, în ciuda faptului că

Ion

Ve-
vi- 
de 

po- 
tehnic, 

un ritm

de la Montreal.

Petre HENȚ 
Mihai TRANCA

MECIUL DE TENIS AUSTRIA 
MICUL

ora 
de

14 : 
sim-

15 :

— ROMÂN’A. PE 
ECRAN

Vineri. 30 aprilie, 
primele două meciuri 
piu.

Sîmbătâ. 1 mai, ora 
partida de dublu.

Duminică, 2 mai ora 
ultimele două meciuri de 
piu (Transmisie directă de la 
Viena).

15 : 
sim-

CAMPIONATUL DIVIZIEI A DE HOCHEI
MIERCUREA CIUC (prin tele

fon). După o zi de odihnă, pe pa
tinoarul artificial acoperit din lo
calitate au continuat jocurile celui 
de al șaselea tur al Diviziei na
ționale de hochei. Iată scurte re
latări de la jocurile de miercuri :

DINAMO — DUNĂREA 10—1 
(1—0, 6—1, 3—0). Dinamoviștii au 
apărut pe gheată cu o nouă for
mulă de echipă, Tureanu jucând 
fundaș, post în care, de altfel, a 
debutat ca hocheist. Bucureștenii 
s-au impus ceva mai greu 
prima repriză, cînd Dunărea 
opus o dîrză rezistență. Ei 
deschis scorul abia în minutul

în 
a 

au 
18.

CAMPIONATUL DE ȘAH 
PE ECHIPE

Cu două victorii obținute în 
rundele a 3-a și a 4-a, și profi- 
tînd de meciul egal dintre Uni
versitatea și I.T.B.. Medicina Ti
mișoara a trecut în fruntea cla
samentului campionatului națio
nal de șah pe echipe.

REZULTATELE : Medicina — 
Mureșul 6V2—1V2. Universitatea — 
Crișul 6y2—1‘/2. I.T.B. — Locomo
tiva 5—3, C.S.M. — Petrolul 
4V2—31/2, A.S.E. — Politehnica 
4—4 (r. 3) ; Medicina — Politeh
nica 5—3. I.T.B. — Universitatea 
4—4. Petrolul — Mureșul 5V2—2V2» 
Crișul — A.S.E. 4V2—3%. Locomo
tiva — C.S.M. 5—3 (r 4) ; Mure
șul — A.S.E. 4V2—3V2. Medicina — 
Petrolul 5V2—21/2. Universitatea — 
Politehnica 6—2 (într. r. 2).

CLASAMENTUL : 1. Medicina
12 p 2(31/2 puncte de partidă). 2. 
Universitatea 10 (23). 3. Z____
(20), 4. Locomotiva 6 (17Y2) 
C.S.M. 4 (15). 6. -

I.T.B. 10 
.... 5. 

______  _ Politehnica 4 
(13V2), 7. Crișul 4 (11%), 8. Pe
trolul 3 (12), 9. Mureșul 3 (10),
10. A.S.E. 1 (12%).

numai 6 minute 
înscrie de patru

I
I
I
I
I
I
I
I
I

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

S.c. BACĂU =.
STEAUA 2 SB
BACĂU, 2S (prin telefon)
Un stadion arhiplin, a ținut 

să fie prezent la jocul forma
ției locale cu liderul campiona
tului. Meciul a plăcut prin ar
doarea cu care gazdele au dorit 
victoria și prin replica deschisă 
a oaspeților, care nu s-au an
gajat nici un moment într-un 
joc defensiv.

La capătul celor 90 de mi
nute, o remiză de luptă stabi
lește echitabil raportul de forțe. 
Sport Club Bacău a atacat mai

După pauză, în 
(25—31), Dinamo 
ori și soarta meciului este pece
tluită.

Cele 10 goluri ale învingătorilor 
au fost realizate de Tureanu (2), 
FI. Gheorghe (2), Pisaru, Sgîncă, 
Florescu, Dumitru, Axinte și 
Malehin. Pentru gălățeni a înscris 
Olenici. Au condus Gh. Mureșea- 
nu și FI. Gubernu (București).

în cel de al doilea meci STEA
UA a învins S. C. MIERCUREA 
CIUC cu 8—3 (3—2, 3—1. 2—0) prin 
punctele înscrise de Gheorghiu 
(2), Hălăucă, Nistor, Popa, Mikloș, 
Ungureanu si Varga — Steaua, 
Șandor, Antal, Bartalis — S. C. 
Miercurea Ciuc. Au arbitrat O. 
Barbu și M. Presneanu.

★

Astăzi au loc ultimele întîlniri 
ale turului șase : Sport Club — 
Dunărea și Steaua — Dinamo.

■■■■■■■■■■a
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Stadionul ,,23 August" ; teren bun . 
tiv 13 000. Au marcat : MARGAȘOIU (min. 6), 
și DUMITRU (min. 25 și 59). Raport de corner 
lor la poartă : 12—7 (pe spațiul porții : 5—3).

S.C. BACĂU : Ursache — PRUTEANU. CATA 
$OIU — PANĂ, Sinouceanu (min. 70 Șoșu), D 
(min. 86 Timofi), Băluță.

STEAUA : Moraru (min. 62 lordache) — Ang 
meș, Vigu — DUMITRU, Ion Ion, IORDĂNESCU 
Zamfir.

A orbitrot : V. Topen (Cluj-Napoca) ; la lin* 
Gh. Ispas (Constanta).

Cartonașe galbene : TIMOFI. Trofeul Petscho 
rante : 2—3 (2—0).

UN FUNDAȘ ÎNSCRIE
F.C.M. REȘIȚA 2 £9
DINAMO 1 ES
REȘIȚA, 28 (prin telefon)

Dornice să obțină o victorie care 
să le îmbunătățească zestrea de

Stadionul Valea Domanului; 
teren bun ; timp foarte frigu
ros, burniță ; spectatori, apro- 
ximotiv 15 000. Au marcat: 
FLOREA (min. 7). T. ZAMFIR 
(min. 42), OLOGEANU (min. 
85). Raport de cornere : 10—7. 
Raportul șuturilor la poartă : 
13—7 (pe spațiul porții î 
5—3).

F.C.M. REȘIȚA :
Chivu (min. 52 Ologeonu), 
Kiss, HERGANE, FILIPESCU — 
Gobel (min. 63 Grigore), 
BELDEANU — Atocfiresei, Tă- 
nase. Bojin, FLOREA.

DINAMO : Ștefan — Che
ron, DOBRĂU, G. Sandu, Lu- 
cuță — I. Marin, D. Geor
gescu (min. 70 D. Nicoloe), 
CUSTOV — R. Nunweiller, T. 
ZAMRR, Vrînceanu (min. 81 
Mateescu).

A arbitrat : O. Andorco 
(Satu Mare) ; Io linie : M. 
Sofvonie și O. MtcIOwș (ambii 
din Timișoara).

Cartonașe galbene 
GEORGESCU. GABEL. 
DEANU. ȘTEFAN.

Trofeul Petschovschi : 
La tineret-speronțe : 

(0-1).

port"

Filip

ACTUALITATI

I
I
I

• PROGRAMUL MECIURILOR DE 
DUMINICA DIN CAPITALĂ. Divizia 
A : Steaua — Jiul, stadion Steaua 
ora 11; Dinamo Buc. — Universitatea 
Craiova, stadion Dinamo ora 17. 
Tineret-speranțe : Steaua — Jiul, sta
dion Steaua, ora 9 ; Dinamo Bucu
rești — Universitatea Craiova, sta
dion Dinamo ora 15.15. Divizia B : 
Autobuzul — Automatica Alexandria, 
stadion Autobuzul ora 11 ; Metalul — 
Tractorul Brașov, stadion Metalul ora 
11. Divizia C : Tehnometal — Triumf, 
stadion Tehnometal ora 11 ; Unirea 
Tricolor — T.M.B., stadion Danubiana 
ora 11 ; ICSIM — Flacăra roșie, sta
dion ICSIM ora i1 ; Electronica — Au
tomatica, stadion Electronica ora 11 : 
IOR — Șoimii TAROM, stadion FRB 
ora 11.

• LA 7 MAI, CONVOCAREA LOTU
LUI REPREZENTATIV. Lotul reprezenta
tiv va fi convocat vineri 7 mai la 
București în vederea meciului cu se
lecționata Bulgariei, partidă care va

PRONOSPORT INFORMEAZĂ

I:

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
28 APRILIE 1976. EXTRAGEREA 

12 4 32 40 22 18 ; EXTRAGE
REA a II-a : 29 41 2 30 9. FOND
GENERAL DE CÎ$TIGURI : 
839.925 LEI. plus 771.711 lei. re
port.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 21 APRILIE 
1976. EXTRAGEREA I : CategO- 

7. (auto- 
Dacia 1300) și 1 variantă 
17.500 lei ; cat. 2 : 1 va- 
25% a 18.477 lei și 4 va- 
10% a 7.391 lei ; cat. 3 : 
2.282 lei ; cat. 4 : 69,15 a 

lei ; cat. 5 : 133,25 a 361
cat. 6 : 3.885.95 a 40 lei. Re- 

331.716 lei.

21
____ _________  ____  I 
ria 1 : _1 variantă 100% 
turism
25% a 
riantă 
riante
21.05 a
695 '
lei .
port la categoria 1

EXTRAGEREA a II-a: Categoria 
A : 1 variantă 50% (autoturism
Dacia 1300) și 2 variante 10% a 
14.000 lei ; cat. B : 13,70 a 3.845 
lei ; cat. C : 50.35 a 1.04G lei î 
cat. D : 1.789,95 a 60 lei. Report 
la categoria A : 439.995 lei.
AMBELE EXTRAGERI : Catego
ria E : 129.20 a 20u lei ; cat. F : 
2.448.20 a 40 lei. Autoturismele 
„Dacia 1300" au revenit partici- 
panților : BURLACU HARITINA 
din București (la categoria 1) și 
HALINDA GAVRIL din Satu 
Mare (la categoria A).

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 25 APRILIE 
1976. Categoria 1 (13 rezultate) :
2 variante 100% a 13 514 lei ; 2 
variante 50% a 6 757 lei ; 46 va-
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UN PLUS DE FORȚA OFENSIVA

DIVIZIA A
ETAPA A XXV-a

IUĂ GOLURI
moment exce
la 1—1. cînd 
mare ocazie, 

ze din careul 
ău, Steaua a 
moment bun 

pă, cînd Năs- 
pctiv în acest 
li ocazie la fel

uri oglindesc 
I ofensive ale 
I Sport Club a 
Lla adversă și 
Edă scorul in 
I.RGASOIU a 
ligă, cu boltă, 
Iraru, evident

DIN LOVITURI LIBERE

ri aproxima- 
(mih. 50) 

prtul țuturi-

r. MARGA- 
hru. Botez 

ndache, Sa- 
L NASTASE. 

LfSuceovo),

Itineret-spe.

surprins. In min. 25, DUMITRU 
a egalat dintr-o lovituri liberă 
de la 17 m, compensind sterili
tatea trio-uiui ofensiv al oaspe
ților, care avea să se manifeste 
în tot cursul partidei. Gazdele 
au luai din nou conducerea in 
min. 50. cind SINAUCEANU a 
înscris eu capul ia o lovitură 
liberă a lui Chitaru, Moraru 
și Smarandachc, nesincronizați. 
fiind coautori Ia gol. tn sfirșit, 
în min. 59. DUMITRU a execu
tat o nouă lovitură liberă de la 
17 m. înscriind cu tot plonjonul 
lui Ursache. Sport Club a ata
cat decis, dar imprecizia mij
locașilor a fost un handicap. 
Steaua a avut în Dumitru un 
inspirat conducător de joc și 
realizator, care a suplinit eclip
sa extremelor.

toon CHIRILA

DOMINARE NETĂ Șl SCOR CATEGORIC

TORIEI
breze situația 
e au început 
kicate însă si 
Lidare a ad- 
p intrări des- 
k de iureșul 
I dinamovistă 
Itne și> după 
|.e, cedează, 
Iu capul în 
Iatac pornite 
Llui Lucuță. 
Ine, bucureș- 
Isă iasă din 
li să echili- 
Ise află însă 
Int tot local- 
I trimit prin 
li porții lui 
Ite a meciu- 
Ituși, cu un 
Hilit în min. 
Surprinzător, 
h de la <lis- 
■ic ZAMFIR.
■ ul unui joc 
■vos Si pre- 
■dar si ne- 
■e fotbaliști- 
H. arbitrului, 
■mențină re-
■ pe defen- 
■r fiind des- 
■e inconsis- 
■, în aceste 
I autoritate, 
■sesc în ge-
■ expediate 
■n greșind
■ spectatorii 
■așteptau la 
■ului, OLO- 
■scrie golul 
Hitr-o lovi-
■ uni corner 
■tiovist Ste-

WNESCU

IAȘI, 28 (prin telefon)
Diferență netă între evoluțiile 

celor două formații, care de alt
fel s-a concretizat și pe tabela

Stadionul ,,23 August" : te
ren foarte bun ; timp noros ; 
spectatori aproximativ 6 000. 
Au marcat : ROMILĂ (min. 1), 
SIMIONAS (min. 6). DANILA 
(min. 40 fi 56). Raport de cor
nere : 11—3. Raportul suturi
lor la poartă : 17—3 (pe spa
țiul porții : 10—2).

POLITEHNICA : Stan — So
fian, Dinu, Unchias, Ciobanu 
— ROMILĂ, Banu, SIMIONAS 
(min. 89 Simionov) — Doru 
lonescu. DANILA, COSTEA.

JIUL : Ion Gabriel — Rusu, 
TONCA. Stoica, Nitu — G. 
Stan, Mulțescu, MAVRU$CA. 
Moldovan (min. 6l Covaci) — 
Soiojon, Rozraai.

A arbitrat : C. Dinuleccu ; 
ta linie: V, Navroschi si V. !•- 
vanovicî (toti din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
Ln tmoret-speranțe : 2—0

(1-0).

iovo șiutere 
i a finalei 
bnenta lotu- 
mai.

El TEHNICE 
iesfășura la 
piei tehnice 
participa și 
fan Covaci, 

[stei comisii.
LUI — UN 

Ide discipli- 
la sa ședin- 
pin campio- 
I o serie de 
Icepînd cu 
I Kiss (Lacul 
I pe un an 
li. Printre 
liai multe 
Ith (Vitro- 
I (Progresul 
I Gherman 
L lonescu 

(Minerul 
Storul Boto- 
I Medgidia)

de marcaj. Studenții, cu o poftă 
deosebită de joc și cil doi mij
locași inepuizabili — Romilă și 
Simionas — au imprimat chiar 
din start un ritm vioi pe care 
l-au menținut tot timpul întîl- 
nirii. Ieșenii au combinat sim
plu la mijlocul terenului, au 
hărtuit aproape permanent apă
rarea adversă, la acțiunile ofen
sive luînd parte deseori și funda
șii laterali. Sofian si Ciobanu. 
Echipa din Valea Jiului (fără 
trei piese de bază : Stocker, Ni- 
culescu suspendat. Toma — ac
cidentat. însă cu o noutate. Ma- 
vrușca. fost la Victoria Călan) 
a acuzat socul de la începutul 
meciului cind a primit două go-

UN SINGUR GOL, DAR... MARE

Categoria 
variante

(11 rezul- 
a 78 lei.

lNTA cu
CTE LA
SPORT
E
Bihor 1

1
Tim. X

1
ia 1
. (P.) X

(I) 2
p (P.) X

1
HP.) X

(I.) 1
k (P.) X
k «■) X

i.958 lei.

CRAIOVA, 28 (prin telefon)
Din prima secundă a locului, 

un stadion arhiplin este trup si 
suflet alături de formația favo
rită. pentru a-i urmări „cursa de 
evadare". Echipa simte și... re
simte pulsul urcat al tribunei șl. 
în consecință acțiunile ei ofen
sive sînt precipitate. In plus, cra- 
iovenii greșesc si prin aceea că, 
o bună parte din timp, mingile 
caută prea mult o singură aripă, 
pe Marcu. a cărui debordantă vi
teză. de sprinter, nu are un trai
nic suport într-o tehnică de fot
balist performer. Cînd gazdele se 
decid să-l joace și pe Crișan. a- 
cesta își manifestă predilecția 
pentru centrarea înaltă : dintre 
numeroasele angajări aeriene ale 
vîrfurllor centrale, doar trei gă
sesc adresantul, în min. 3, 11 șl 
13. dar reluările lui Nedelcu gre
șesc de puțin ținta. La asaltul 
localnicilor. orădenii răspund 
printr-o defensivă viguroasă, luci
dă. Replica ofensivă a oaspeților 
își are o coerentă exprimare doar 
pînă la marginea suprafeței de 
pedeapsă unde numai Georgescu 
creează panică.

Și. totuși, golul, unicul gol. al 
prețioasei victorii, cade la puțin 
timp de la reluare : Negrilă așea
ză o minge pe capul lui Oble- 
menco, in careu, acesta reia di
rect spre DESELNICU care, pen-

RAPID 1 SD
01FVC. ARGEȘ • 0

Grație feroviarilor, care au 
avut 15—20 de minute de joc 
excelent, meciul promitea mult, 
lăsîndu-ne impresia că vom pri
mi o frumoasă completare la 
partida din „deschiderea" cu
plajului din Capitală. în a- 
cest debut furtunos (7—0 pentru 
gazde, raportul de cornere în 
primele 14 minute !), rapidiștii 
au avut două mari ocazii de 
gol (min. 2 : Neagu. șut puter
nic, de la 6 m, respins de Cris
tian ; min. 19 : ezitare în careu 
a lui Angelescu) după care au 
slăbit ritmul, partida intrînd în 
platitudine și abundînd în gre
șeli. Cele mai mari : a lui Ron- 
tea, în min. 29. cînd — cu con
cursul lui... Dumitrescu — a scă
pat singur dar a 
poarta goală și ; 
care. în min. 30, 
11 metri la faultul 
supra lui Radu II, 
tarul rapidist, l-a 
cioare în careu.

După pauză, Rapid a avut. în 
continuare inițiativa. La trei 
minute după efectuarea celor 
două schimbări prin care an-

tras peste 
a... arbitrului 

n-a acordat 
I lui Ioniță a- 

pc care por- 
ținut la pi-

luri în primele șase minute. în 
continuare a pus accentul pe 
defensivă. încercînd să limiteze 
proporțiile înfrîngerii. Jiul, avîn- 
du-i în prima linie doar pe Să- 
lăjan si Roznai. a încercat si, 
uneori, a reușit să combine pînă 
la careul advers, însă nu a pe
riclitat poarta apărată de Stan. 
Evoluția Jiului s-a situat. In 
general, la un nivel scăzut.

Scorul a fost deschis la pri
ma acțiune a ieșenilor. în min. 
1. la o acțiune a lui Costea fruc
tificată de ROMILĂ. După cinci 
minute, SIMIONAS a executat 
impecabil o lovitură de la 16 m 
trim ițind mingea „la păianjen". 
Tn min. 40. după executarea a 
două cornere, balonul a ajuns 
pe partea stingă la Costea. care 
a centrat în careu si DANILA — 
cu capul 
de unde 
mul gol 
în min. ! 
lovitură 
Costea,

— l-a trimis in bară 
a intrat in plasă. Ulti- 

1-a 
56.
de

semnat lot DĂNILA 
cind a reluat, cu o 
cap. centrarea lui

Pompiliu VINTILA

F.C. CONSTANȚA 10
POLI TIMISOARA

CONSTANȚA, 28 (prin telefon)
Deși au fost mai mult timp 

în posesia balonului, gazdele 
s-au complicat inutil, făcînd

Stodienirf „1 Mai" ; l««n bun ; 
oproximativ 7 000. Raport do comove 
1)—7 (pe spațiul porții : 3—1).

CONSTANȚA : Popa — Mustafa, Antonescu, Nistor, GĂTEJ — 
Constantinescu (min. 61 Gache), Hoffmeister, Moldovan — Negoescu 
(min. 46 Sâlcecnu), Peniu, TURCU.

POLITEHNICA : Catena — Mioc, PĂLTINIȘAN, MEHEDINȚIU, Moier — 
Roșea, Dembrovschi, Cotec (min. 63 Petrescu) — Anghel, ȘERBĂNOIU, 
Floareș.

A arbitrat : T. Andrei (Sibiu) ; la linie : I. Pop și Al. Grigorescu 
(ambii din București).

Cartonașe galbene : ANGHEL. Trofeul Petschovschi : 9. La tineret- 
speranțe : 4—0 (2—0).

Stadionul Central ; teren 
bun ; timp frumos : spectatori, 
aproximativ : 35.000. A mar
cat : DESELNICU (min. 55). 
Raport de cornere : 11—0.
Raportul fulurilor la poartă : 
18—45 (pe spațiul porții : 
7—2).

UNIVERSITATEA : Purcaru — 
Negrilă, Constantinescu, DE
SELNICU. Berneanu — Bălăci 
(min. 63 DASCU), Ștefane,cu 
— Cri,an, NEDELCU II (min. 
79 Ciupitu), OBLEMENCO, 
Marcu.

F.C. BIHOR : ALBU — P. 
NICOLAE, Bigan. LUCACI, Po- 
povici — Naom, M. MARIAN, 
Ghergheli — Suciu (min. 
Sișcă), Florescu (min. 
Agud), GEORGESCU.

A arbitrat 
linie : C. 
nițâ II (toți

Cartonațe 
NEANU.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 2—0

(0-0).

63
63

: M. Buzea ; 
Ioniță I și C.
din București), 
galbene : BER-

la 
lo-

strînsoarea 
calm, pe

tru a înscrie, cu capul, este ne
voit să efectueze un plonjon. 
Acum gazdele se descătușează în 
bună măsură din 
crispării, atacă mai 
un front mai larg, creîndu-și 
destule ocazii. Ei vor înscrie în 
min. 77 prin Nedelcu. gol nea
cordat în mod just pentru fault 
comis la portar în suprafața de 
protecție.

Gheorghe NICOLAESCU

Stadionul Republicii ; teren 
foarte bun ; timp excelent ; 
spectatori, oproximativ 25 000. 
A marcat : M. STELIAN (min. 
55). Raport de cornere : 13—5. 
Raportul șuturilor la poartă : 
19—11 (pe spațiul porții : 
7-7).

RAPID : Ioniță — Pop,
NIȚA, FI. Marin (min. 53 Sa
ve), A. Dumitru — ANGELES
CU, Șutru, M. Stelian — Nea
gu» Rontea (min. 53 Bartales), 
MANEA.

F.C. ARGEȘ : CRISTIAN — 
Sorbul eseu, Dumitrescu, Stan, 
Ivan — Mustățea, IOVĂNES- 
CU — D. Popescu (min. 
Roșu), RADU II, Dobrin, 
can.

A arbitrat : I. Rus (Tg. 
reș) ; la lin-ie : N. Barna 
no veni) și Gh. Mano le (Con
stanța) .

Cartonașe galbene : IVAN. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 1—0

(0-0).

70 
Jer-

Mu- 
(Tîr-

porții, 
reviri- 
atacul 
de la

trenorul Motroc a urmărit creș
terea potențialului ofensiv al 
echipei, giuleștenii și-au asigu
rat cele două prețioase puncte: 
MARIN STELIAN a speculat 
ezitarea apărătorilor piteșleni și 
a marcat plasat, pe lingă doi 
fundași afiați pc linia

Urmează un oarecare 
ment al oaspeților, dar 
lor așteaptă prea mult 
Radu II care nu reușește însă 
decît... o bară (min. 70), la re
luarea cu capul a unei cen
trări de pe dreapta.

Rezultatul rămîne astfel favo
rabil rapidiștilor, răsplătind 
plusul de vigoare și de forță 
ofensivă al acestora.

Radu URZICEANU

„U“CLUJ-NAPOCA 0 0]
U. T. A. 2 ED

ARĂDENII AU RECUPERAT PUNCTELE
PIERDUTE ACASĂ, ÎN TUR

CLUJ-NAPOCA, 28 (prin tele
fon)

Derbyul codașelor a fost ca
racteristic. S-au înfruntat două 
echipe vlăguite și apatice, ceea 
ce a generat un fotbal necon
vingător. lipsit de combativitate. 
Gazdele au dominat, demon- 
strînd chiar un plus de înde- 
mînare. Cvartetul din fată al U- 
niversitătii. deși a executat

REZULTAT ÎNGRIJORĂTOR PENTRU GAZDE
multe preluări sau pășind exa
gerat de mult lateral, impri- 
mind astfel atacurilor un tempo 
scăzut, ceea ce a convenit timi
șorenilor care s-au baricadat 
mai tot timpul în fața porții lui 
Catena. Doar Turcu, Gătej și

timp însorit, puțin virat ; spoctotori, 
: 15—3. Raportul ^rturilar la poartă:

oarecum Peniu au avut unele 
realizări, însă cu... „trei flori" 
nu se putea face primăvară pe 
litoral. Primul șut la poartă 
l-am consemnat în minutul 31 
(Turcu), pentru ca 4 minute 
mai tirziu, același jucător, pre
țuind un balon primit de la 
Gătej să șuteze din unghi în
chis, în stîlpul din stingă porții 
oaspeților. în min. 36 Constan- 
tinescu centrează de pe dreapta,

TG. MUREȘ, (28 prin telefon)
Reapariția ne teren propriu, 

după două etape susținute în 
deplasare, a formației locale, a 
coincis cu un joc bun al aces
teia și o victorie mai clară decît 
o arată scorul. A.S.A. 
majoritatea timpului 
și-a creat numeroase 
gol și dacă a înscris 
două ori aceasta se 
pe de o parte ezitării înainta
șilor săi în fazele de poartă, 
iar pe de altă parte replicii în 
apărare a echipei oaspete care 
s-a baricadat pur și simplu în 
propria treime, cu intenția de a 
destrăma atacurile adverse.

în aceste condiții, jocul a 
avut — cu excepția a 20 de mi
nute de la începutul celei de a 
doua reprize, cînd am remarcat 
un oarecare echilibru de forțe

a avut 
inițiativa, 
ocazii de 
numai de 
datorește,

STUDENȚII BUCURESTENI
AU RATAT MULT

M-eci atra în deschiderea 
cuplajului de pe „Republicii". O 
presupusă învinsă dinainte — 
C.F.R. — a evoluat peste reco
mandările locului ocupat în cla
sament, Joc deschis, curat, cu 
tentă ofensivă în multe peri
oade de timp, fără obstrucții și 
antifotbal, fără disperarea pe 
care o arată multe echipe afla
te la periferia clasamentului, 
iată caracteristicile evoluției de 
ieri a feroviarilor. Sportul stu
dențesc, sigură pe ea, parcă 
prea sigură, s-a impus în multe 
perioade de timp dar a fost in
diferentă in anumite momente, 
uneori prea lungi (cind a și fost 
masată în propriul teren, cum 
s-a intîmplat în finalul parti
dei). Totuși, bucureștenii puteau 
cîștiga la scor, dar unii dintre 
ei s-au jucat nepermis cu oca
ziile cit roata carului (în spe-

Stadion „Republicii" ; teren foarte .
aproximativ 25 000. A marcat : O. IONESCU (min. 25. din 11 m). Ra
port de cornere : 5—7. Raportul șuturilor la poartă S 14—8 (pe spațiul 
porții : 7—2).

SPORTUL STUDENȚESC : Roducanu — Toncsescu, CIUGARIN. Grigore. 
MANEA — Cazan, Marica, O. IONESCU — Grosu (min. 64, Roșu), M. 
Sandu, RADULESCU.

C.F.R. : Budușan — Szoke, Vișon, CIOCAN, LUPU — Gostilean (min. 
73, Bilă), BOCA, Țegean —Coloji (min. 46, M. Breton), Adam, Moga.

A arbitrat Gh. lonescu ; la linie : H. Nicolau (ambii din Brașov) și 
C. Pirvu (Brăila).

Cartonașe galbene : GROSU, BUDUȘAN, MANEA. Trofeul Petschovschi: 
♦. La tineret-speranțe : 2—2 (0—1).

unele driblinguri fine si cîteva 
devieri de efect, n-a putut însă 
finaliza nici o acțiune, fiind lip
sit de forță, de decizie și de 
precizie. De altfel, gazdele au 
avut un singur șut de gol. cel 
al lui Vesa, din min. 44. blocat 
excelent de către lorgulescu. De 
cealaltă parte, arădenii n-au e- 
talat nici ei calități deosebite, a- 
părîndu-se cu stîngăcie și con- 
traatacînd fără destulă forță.

intră 
locul 
de a 
obți- 
cade.

mingea se lovește de Păltini- 
șan deviind spre gol. dar Ca
tena intervenind in extremis e- 
vită deschiderea scorului. In ul
timele minute ale reprizei, în 
urma unei gafe a lui Mustafa 
(nu singura) tribunele îngheață 
pentru cîteva momente, pînă în 
clipa în care Antonescu blo
chează șutul timișoreanului Floa- 
reș.

La reluare constănțenii 
pe teren cu Sălceanu în 
lui Negoescu, în speranța 
căpăta impulsul necesar 
nerii victoriei. Golul nu 
totuși, deoarece ei joacă tot atît 
de neglijent in atac. Studenții 
rezolvînd cu brio (prin Păltini- 
șan și Mehedințu) puținele si
tuații critice, au fost pe punctul 
de a marca în urma unor con
traatacuri : in min. 74 cind Pe
trescu a ratat intercepția pasei 
de gol a lui Anghel și. în min. 
85 cînd Floareș, scăpat de An
tonescu și de portarul Popa, a 
trimis balonul în stîlpul din 
stingă porții echipei gazdă 1 Re
zultat echitabil dar foarte în
grijorător pentru constănțeni în 
perspectiva jocurilor următoare 
(doar trei jocuri pe teren pro
priu pînă în final).

Stelian TRANDAFIRESCU

MAI CLAR DECIT ARATA SCORUL
Stadionul „23 August" ; teren îmbibat cu apa ; timp ploios, vînt rece ; 

spectatori, aproximativ 7 000. A marcat: PÎSLARU (min. 40 și 50). Ra
port de cornere: 14—3. Raportul șuturilor la poartă 12—2 (pe spațiul 
porții : 7—0).

A.S.A. : Solyom — Szollosi, Kiss, ISPIR, Onuțan — Varodi (min. 166 
Both II), BOLUNI, HAJNAL — Fazekaș, Naghi. PÎSLARU.

OLIMPIA : Bathori I — Berețchi, Mothe. KNOBLAU, BOCȘA — Po
pescu (min. 57 Cionca), Kaiser, Balogh, Helvei (min. 65 Varga) — lancu, 
Bathori II.

A arbitrat : I. Chilibar ; la linie : I. Râileanu și FI. Anuțescu (toți din 
Pitești).

Trofeul Petschovschi : 9. La tineret-speranțe : 3—2 (1—0).

— un singur sens, spre poarta 
lui Bathori I. Gazdele au acțio
nat, în general, cursiv, s-au 
descurcat mai bine pe terenul 
îmbibat cu apă și, în ciuda re
zistenței întîmpinate. au reușit 
să străpungă defensiva forma
ției sătmărene de două ori prin 
același PÎSLARU. care a înscris 
in ambele situații din combina
ții cu Hajnal. Prima oară în 
min. 40, cînd a deviat balonul 

cial M. Sandu), au ratat ca 
niște începători. Au irosit. si'. • • - 
ții de gol Rădulescu (min. 11), 
Grosu (min. 44). dar, mai ales, 
in primul sfert de ora de după 
pauză : Rădulescu (min. 48. de 
Ia 6 m), M. Sandu (tot în min. 
48 — șut de la 8 m peste poar
ta goală ; min. 49 — din nou 
din apropiere ; min. 50 — cap 
în „transversală" ; min. 59 — 
șut în stîlpul din stingă), Ma
rica (șut pe lingă poartă de la 
6 m)... O suită de ratări ! Oas
peții au fost l-> un pas de gol 
m min. 35 — Moga, min. 55 — 
Adam, luft de la 3 m, cind Ră- 
dueanu a se’nat mingea din 
brațe; min. 78 și 82 — Țegean. 
Așa sc face eă scorul partidei 
avea să fie stabilit ca urmare a 
unei greșeli de arbitraj. In min. 
25. după ce mai încercase și in 
min. 1B un truc. M. Sandu, aflat 
intre doi aoărători a căzut iu 
careu fără să fie faultat și arbi
trul Gh. lonescu s-a lăsat păcă
lit și a acordat 11 m. pe care 
l-a transformat O. IONESCU.

Constantin ALEXE

bun ; timp excelent ; spectatori

Se părea câ scorul este sor
tit 
o 
de 
în
a __  ________ _
continuat și arbitrul de
Tr. Moarciș a 
metri oaspeților 
părerea noastră.

să fie alb dar în min. 78. la 
acțiune a oaspeților, arbitrul 
linie Gh. Racz n-a semnalat 
prima fază, poziția de ofsaid 
doi jucători arădeni. Faza a 
..............................-•- • - centru 

acordat un 11 
(gratuit, după 

....... ........................... . deoarece a fost 
mai curind un fault in atac al 
lui Cura asupra fundașului Cio
can). Penaltyul a fost transfor
mat de BROȘOVSCHI.

In continuare, meciul n-a maî 
prezentat interes iar U.T.A. și-a 
mărit avantajul prin același 
BROȘOVSCHI (min. 86). care • 
șutat din interiorul careului.

Prin această victorie, echipa a- 
rădeană obține două puncte 
foarte importante în efortul 
pentru evitarea retrogradării, re- 
vanșîndu-se și pentru eșecul su
ferit în tur la Arad. în fața ad
versarilor de azi.

Ion CUPEN

Municipal ; teren 
timp rece ; spec, 

aproximatlv _ 2 500. A 
---------- (min.

Stadionul 
alunecos ; 
tatori, 
marcat : BROȘOVSCHI 
78 din 11 m ți min. 86). Ra
port de cornere : 7—3. Rapor
tul șuturilor la poartă : 19—13 
(pe spațiul po-rții : 5—7).

„U“ : Lăzăreanu — Anca, 
Pexa- Mușat, Ciocan — CO- 
ZAREC, Bichescu, Luchescu — 
Cîmpeanu II, Batacliu, Vesa 
(min. 82 Barbu).

U.T.A. : IORGULESCU — Bi
rou, Kukla, Schepp, Giurgiu 
— Bedea, Gali, Domide — 
Cura (min, 80 Sima), Broșov- 
schi, Colnic (min. 46 Uilecan).

A arbitrat : Tr. Moarcâș ; 
la linie : C. Braun și 
Racz (toți din Brașov).

Cartonașe galbene : GIUR
GIU, MUȘAT.

Cartonașe roșii : MUȘAT. 
Trofeul Petschovschi : 8. 
La tineret-speranțe : 0—0.

Gh.

în poartă pe lingă Bathori I : 
a doua oară în min. 50 cînd a 
reluat cu capul în plasă centra
rea lui Hajnal trimisă peste bu
chetul de apărători adverși.

De remarcat faptul câ, în 
mir». 35. arbitrul I. Chilibar a 
trecut neobservată o infracțiune 
în careul oaspeților. Bocșa ju- 
cînd balonul cu mina.

Mihai IONESCU



înaintea meciului pentru „Cupa Davis“

TWOII ROMÂNIEI Șl AUSTRIEI ÎȘI DEFINITIVEAZĂ PREGĂTIRILE
V1ENA. 28 (prin telefon). — 

De la începutul săptăminii. pre
gătirile tenismanilor din repre
zentativele Austriei și României 
— care se vor întilni vineri, 
simbătâ și duminică. în meciul 
pentru „Cupa Davis“ — au in
trat în faza finisărilor. Austrie
cii și-au incheiat jocurile de 
verificare cu selecționata Un
gariei, obținind un rezultat de 
egalitate : 5—5 (s-au jucat opt 
simpluri și două dubluri). Pri
mul jucător al gazdelor, Hans

Kary, a obținut a doua sa vic
torie, dispunind cu 7—6. 6—2 de 
maghiarul P. Szdke. in timp ce 
Peter Feigl, a doua rachetă, a 
pierdut la B. Taroczy cu 3—6, 
6—3, 1—6. Jucătorul de rezervă 
G. Wimmer l-a învins pe G. 
Varga cu 6—4. 6—3. Din cauza 
timpului neprielnic, îhtîlnirile 
au luat sfîrșit pe teren acope
rit, sub cupola lui Wiener 
Stadthalle.

între timp, tenismanii români, 
sub conducerea căpitanului de 
echipă Constantin Năstase, 
și-au continuat antrenamentele 
în aer liber. în ciuda ploii in

termitente și a temperaturii 
scăzute ( + 5 grade), pe terenu
rile de la Post Sportzentrum. 
în tribune vor putea lua loc 
1800 spectatori.

Este așteptată sosirea arbi
trului principal al întîlnirii, 
italianul Carlo Martini. Ședin
ța tragerii la sorți, programată 
pentru joi (n.r. azi) la amiază, 
va avea loc în sala de ceremo
nii a primăriei din Viena. Cu a- 
cest prilej, va fi fixată ordinea 
celor patru meciuri de simplu, 
din prima și ultima zi. Televi
ziunea austriacă asigură trans
misia integrală a întîlnirii.

Medaliatele cu bronz la C.M. de la Nottingham, Marlena Predescu 
și Angelica Chertic, vor debuta simbătâ în noul sezon internațio

nal, la „Regata Mannheim"

ALTE INTILNIR1
de• După două zile, în meciul 

tenis de la Tbilisi, echipa U.R.S.S. 
conduce cu 3—0 în fata selec
ționatei Monaco. din cadrul 
„Cupei Davis“. In prima zi : Ka- 
kulia — Borfiga 7—5, 6—3. 6—4 ;
Borisov — Balori 7—5, 6—2, 10—8
In proba de dublu perechea Ka- 
kulia — Pugaiev a învins cu 5—7, 
6—3, 6—3, 6—3 pe Borfiga Și Balori.

NĂSTASE Șl METREVELI ÎNVINGĂTORI

• La Zagreb a început, miercuri, 
Iniilnlrea de tenis contînd pen
tru „Cupa Davis" dintre echipele 
Iugoslaviei și Greciei. După 
prima zi. gazdele conduc cu 1—0. 
Pitici l-a învins cu 6—3, 6—2, 6—2 
pe Kalogeropoulos. Partida din- 
tre iugoslavul Franulovici și Ke- 
laidis (Grecia) a fost întreruptă 
fa jumătatea primului set (3—3) 
«Un cauza întunericului.

In ultima finală a turneului 
internațional de tenis de la 
Stockholm, cea de dublu mas
culin. disputată luni seara tîr- 
ziu, perechea formată din Ilie 
Năstase (România) și Aleksandr 
Metreveli (U.R.S.S.) a întrecut 
cu 6—4, 7—5 cuplul Tom Okker 
(Olanda) — Adriano Panatta 
(Italia). Cu aceasta, s-a încheiat 
seria turneelor de calificare din 
cadrul Circuitului W.C.T. Pen
tru finala de la Dallas (Texas), 
programată între 4 și 9 mai, 
s-au calificat următorii 8 jucă
tori ; A. Ashe (S.U.A.) 860 p,

R. Ramirez (Mexic) 705 p, G. 
Vilas (Argentina)
Dibbs (S.U.A.) 675 
(Suedia) 650 p, D. 
p, B. Lutz 585 p 
mon (toți S.U.A.) 
Năstase s-a clasat 
cu 530 p. iar un alt favorit, a- 
mericanul Jimmy Connors (ca
re, ca și Năstase, a participat 
la un număr limitat de turnee) 
a acumulat 265 p.

695 p. E. 
p, B. Borg 

Stockton 595 
și H. Solo- 
565 p. Ilie 
pe locul 10,

SCHIFIȘTI ROMÂNI LA
In cursul zilei de azi, lotu

rile olimpice de canotaj (femi
nin și masculin) urmează să 
plece în R.F. Germania, pentru 
a participa la prima competiție 
internațională din acest sezon
— „Regata Mannheim". Tradi
ționala regată va reuni la start
— sîmbătă și duminică — ve
dete ale schitului mondial, nu
meroși medaliați la ultima edi
ție a campionatelor mondiale, 
desfășurate anul trecut la No
ttingham. Pe listele de înscriere 
figurează canotoare și canotori

/NOT

C. E. de baschet feminin

FIȘIER
ZOLTAN VERRASZTO (Ungaria)

ROMÂNIA ÎN SERIE CU U.R.S.S., IUGOSLAVIA Șl BELGIA
După cum s-a mai anunțat, 

între 20 și 29 mai se va des
fășura în Franța ediția a 15-a 
a campionatului european de 
baschet feminin, pentru care e- 
rau calificate direct echipele 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Italiei, 
Ungariei, Bulgariei, României 
(clasate în această ordine la 
C.E. din 1974) și Franței (ca 
reprezentantă a țării organiza
toare). După disputarea turne
elor de calificare, au mai pro
movat în turneul final selecțio
natele Belgiei, R. F, Germania, 
Iugoslaviei, Olandei, Poloniei și 
Spaniei. în urma tragerii la 
■sorți, au fost alcătuite trei serii. 
Formația României face parte 
din seria de la Moulins, alături 
de echipele U.R.S.S., Iugo
slaviei și Belgiei. Celelalte se
rii își vor desfășura întrecerile 
Ia Vichy (cap de serie Ceho-

slovacia și Bulgaria) și Le Mont 
Dore (Italia și Ungaria). Pri
mele două clasate din fiecare 
serie, cărora li se adaugă Fran
ța, vor alcătui grupa finală 
pentru locurile 1—7. iar celelal
te vor juca 
8—13.

pentru locurile

★
zile ale 
feminin

în ultimele 
internațional 
Szolnok au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : 
A — România 81—77 
Bulgaria — România 
(51—45), Bulgaria — 
67—66 (41—32), Franța 
garia A 80—71 (43—44).
B — R. F. Germania 66—53 
(34—16). Clasament final : 1.
Franța, 2. Bulgaria, 3. Ungaria, 
A, 4. România, 5. Cuba, 6. Un
garia B, 7. Cehoslovacia B, 8. 
R. F. Germania.

turneului 
de la

Ungaria 
(46—41), 

106—75 
Franța 

— Un- 
Ungaria

Pentru orice înotător de ma
re valoare.
îl constituie proba de 400 m 
mixt. Acesta este și motivul 
pentru care recordmanul te- 
tratlonului este de regulă con
siderat de către specialiști ca 
un „campion al campioni
lor".

Apropierea J.O. de la Mont
real se face tot mal simțită 
și în concursurile de amploa
re din piscinele lumii. Una 
dintre performanțele care au 
impresionat realmente a fost 
realizată recent. în cadrul 
campionatelor S.U.A. de la 
Long Beach. Intr-o companie 
extrem de selectă, cuprinzînd 
șl pe Andrâs Hargitay, fostul 
recordman al lumii (4:28,89), 
șl coechipier al său. campi
onul maghiar Zoltăn verrasz- 
to (20 ani. 1,75 m. 71 kg) a 
parcurs 400 m mixt în 4:26,0, 
corectînd vechiul record cu 
aproape trei secunde ! Cam- 
nlon al lumii pe distanța de 
200 m spate (Caii—1975). el a 
încheiat sezonul trecut cu cel

adevăratul test

rezultat mondial 
(4:30.0) pe 400 m mixt, iar 
recent el și-a confirmat ta
lentul deosebit în toate cele 
4 procedee tehnice, ca șl ex
celenta pregătire. De altfel, 
antrenorul său Tamas Szechv 
este de părere că : „Zoltan 
nu poate fi învins la Mont
real pe distanta clasică a co
lor 4 stiluri"

ATLETISM
HAC WILKINS (S.U.A.)

„REGATA MANNHEIM"
din 9 țări : Anglia, Austria, 
Bulgaria, Elveția, Olanda, Polo
nia. România. R.F. Germania și 
U.R.S.S.

La această ediție a întrece
rilor vor participa 45 de cano
tori români, printre care : Mar
lena Predescu, Angelica Cher
tic, Ioana Tudoran, Elisabeta 
Lazăr, Cornelia Neacșu, Mari- 
nela Ghiță-Maxim. Elena Oprea, 
Ilie Oanță, Dumitru Grumezes- 
cu. Nicolae Simion, Ernest Gall, 
Constantin Nistoriu, Petre Cea- 
pura și Ștefan Tudor, care vor 
concura în următoarele probe : 
simplu, 2 vîsle, 4+1 rame, 4+1 
vîsle și 8+1 la feminin, simplu, 
2 f c. și 4 rame f. c. la mas
culin.

Programul regatei prevede 
două concursuri — unul sîm
bătă și celălalt duminică.

„CUPA VOINȚA" LA CICLISM
(Urmare din pag. 1)

în apropiere de Sinaia a în
ceput să plouă. Apoi, pe ser
pentinele spre Cota 1 400. cînd 
și așa rezervele cicliștilor erau 
pe terminate, o ninsoare abun
dentă și viscolită i-a întîmpinat 
pe rutieri. Spre lauda lor. ma
rea majoritate a participanților 
Ia „Cupa Voința" (76) au învins 
și acest obstacol, sprintînd 
printre brazii încărcați de ză
padă și dovedindu-și astfel nu 
numai pregătirea superioară, 
și o remarcabilă dîrzenie. 
fruntea etapei — detașați 
restul concurentilor — s-au 
flat și cei 5 tricolori, înscriși 
această competiție pentru clu
burile lor. Clasament :

1. Ion Cojocaru (Steaua) 
3h.45:02, 2. Mircea Romașcanu 
(Dinamo) același timp. 3. Va
sile Teodor (Dinamo) la 1:31, 4. 
Eugen Dulgheru (Voința), 5. 
■Teodor Drăgan (Voința) același 
timp, 6. Constantin Cîrje (Di
namo) la 2:20.

ci 
în 
de
a- 
în

Ion Cojocaru (Steaua), 3. Mircea 
Romașcanu (Dinamo), 4. Eugen 
Dulgheru (Voința), 5. Mario 
Perna (Italia) — același timp, 
6. Teodor Drăgan (Voința) 
3hl8:21.

După două etape, în clasa
mentul general individual con
duce Ion Cojocaru cu 7h02:54 
urmat la 8 secunde de Mircea 
Romașcanu și la 1:35 de Vasile 
Teodor. In clasamentul cățără
torilor pe primul loc se află 
Vasile Pascale (Steaua). Joi (n.r. 
azi) se dispută etapa a treia. 
Sinaia — Predeal — Sinaia — 
Ploiești — București (163 km) 
cu sosirea în fața Pavilionului 
expozițional din Piața Scînteii 
în jurul orei 17.

Două recorduri mondiale la 
aruncarea discului în aceeași 
zi. sîmbătă 24 aprilie 1 Dacă 
cel feminin nu trebuie să 
surprindă, așa cum nu trebuie 
să surprindă orice rezultat al 
Fainei Melnik, rezultatul de 
69,18 m cu care Mac Wilkins 
se așează în fruntea discobo-

114 CICLIȘTI
LA „CURSA PACII“

Cea de-a 29-a ediție a 
„Cursei Păcii", care se va des
fășura anul acesta, intre 8 și 24 
mai, pe traseul Praga—Berlin— 
Varșovia, în 14 etape, însumind 
circa 2 000 km, va reuni la 
start 114 cicliști din 19 țări. La 
comitetul de organizare au so
sit primele liste nominale de 
concurenți. Astfel, echipa Sue
diei va avea în frunte pe cu
noscutul rutier Sven Ake Nil
sson, cîștigător a numeroase în
treceri internaționale ; din for
mația bulgară vor face parte, 
printre alții, Dimităr Traikov și 
Emil Losev ; în timp ce selec
ționata finlandeză va avea ca 
lider pe Harry Hannus, un spe
cialist al curselor contracrono- 
metru ; echipa U.R.S.S. are in 
frunte pe A. Gusiatnikov și 
N. Gorelov.

Iilor este oarecum neașteptat. 
E drept. californianul era 
considerat de cîțiva ani un 
bun aruncător (64,78 m în 
1973. 65,14 m în 1974. 66,78 m 
în sezonul trecut) dar puțini 
îl socoteau capabil să depă
șească atît de curînd perfor
manța de 69,08 m a compa
triotului său John Powell, 
reușită în aceeași perioadă a 
anului trecut. Mac Wilkins 
(25 de ani. 1,95 m înălțime 
și 115 kg) declara, la sfîrși- 
tul concursului de la Walnut, 
câ un accident la spate, su
ferit cu o săptămînă înainte, 
l-a împiedicat să depășească 
70 de metri... Oricum, săptă- 
mînile viitoare, dar mai ales 
J. O. de la Montreal vor ară
ta dacă Mac Wilkins este un 
aruncător din clasa lui Da- 
nek. Silvester sau Bruch, or 
numai un... epigon, care a 
cunoscut o zi fastă.

TURNEUL ATLEȚILOR
CUBANEZI

HAVANA, 28 (Agerpres). — 
Un lot de atleți și atlete din 
Cuba, care se pregătesc pentru 
Jocurile Olimpice de la Mont
real, a plecat în Europa pen
tru a participa la concursurile 
programate la Moscova, Berlin, 
Helsinki, Sofia și București — 
transmite corespondentul spor
tiv al agenției „Prensa Latina". 
Din lot fac parte discobola 
Carmen Romero, a doua perfor
meră mondială a probei, Cris
tina Betancourt, Julian Mori- 
sson. Juan Jarvis, Angel Cab- 
rer. Elena Sarria. Juan Fer
nandez.

★
Miercuri la amiază, cind ru

tierii au pornit în etapa a doua 
(Sinaia — Brașov — Rîșnov — 
Piciul Rece — Predeal — Sinaia
— Cota 1400, 107 km) vremea 
era frumoasă dar reoe. Plutonul
— cunoscând profilul etapei, a 
rulat timorat. Cicliștii știau că 
au de parcurs șoseaua în pantă 
spre Predeal, de susținut lunga 
«cățăcare pină la Pîrîul Rece și 
de escaladat „zidul de granit" 
al Cotei 1400. Urcușurile au 
triat plutonul, ultimul lăsîndu-i 
în frunte doar pe grimpeurii 
veritabili să-și dispute victoria. 
Din nou alergătorii din echipa 
pentru „Cursa Păcii" s-au aflat 
ân. avangardă, dominîndu-și net 
partenerii de concurs. După o 
cățărare pasionantă, victoria a 
revenit la sprint lui Vasile Teo
dor.

Clasament : 1. Vasile Teodor 
(Dinamo) 107 km in 3hl8:17, 2.

ATLETISM • La Philadelphia 
proba de 100 m plat a revenit a- 
mericanului Steve Williams în 
10,0. Alte rezultate. 1 500 m — 
Cummings 3:38.9 ; înălțime — 
Joy 2,23 m. 110 mg — Shine 13,6.

BOX • Meciul George Fore
man — Joe Frazier, veritabilă 
semifinală pentru titlul mondial 
la cat. grea se va disputa la 15 
iunie în arena Nassau Coliseum, 
din apropiere de New York. Cei 
doi s-au mal întilnit în 1973. cînd 
Foreman l-a deposedat pe Fra
zier de titlu prin k. o. în repri
za a doua. Inițial, meciul urma 
să se dispute la Yankee Stadium, 
dar echipa de baseball proprie
tară a stadionului s-a opus a- 
cestui proiect.

BASCHET • Turneul televiziu
nii iugoslave (masculin) a lost 
cîștigat de echipa Iugoslaviei, 
care a întrecut în finală, la Za
greb cu scorul 91—85 (35—44). se
lecționata U.R.S.S. Golgeterul e- 
chipei învingătoare a fost Sol- 
man (29 p). Alte rezultate din 
turneu : Cuba — Cehoslovacia 
85—81 (după prelungiri) ; Iugo
slavia — Cehoslovacia 90—71 ; 
U.R.S.S. — Cuba 104—79 • Tur
neul masculin de la Bremerhaven 
(R.F.G.) a fost cîștigat de for
mația T.S.K.A. Moscova, învin
gătoare cu scorul de 89—75 
(54—33) în finala cu formația Is
raelului. Alte rezultate : Israel —

Anglia 106—86 ; T.S.K.A. Moscova 
— Franța 77—71 ; Belgia — Aus
tria 76—70 ; Olanda — R. F. Ger
mania 82—62. • Selecționata fe
minină a U.R.S.S. a întîlnit la 
Los Angeles echipa reprezentati
vă americană, pe care a întrecu
t-o cu 92—69 (44—33).

CICLISM • După 7 etape în 
Turul Marocului pe primul loc 
se află alergătorul sovietic A. 
Pikuus urmat la 1:19 de colegul

manșă), F.C. Liverpool — F.C. 
Bruges 3—2 (0—2). Returul la 19 
mai.

MOTO • în concursul de la 
Le Mans, la clasa 350 cmc. vic
toria a revenit italianului Giaco
mo Agostini (pe „M. v. Agusta“) 
— medie orară 144,651 km. Cam
pionul venezuelean Johnny Cec- 
coto („Yamaha") s-a clasat pe 
locul 4. Iată ceilalți cîștigători : 
50 cmc — Herbert Rittberger

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
său G. Komnatov • „Tour d’ln- 
dre-et-Loire“ a revenit francezu
lui Hinault urmat la 32 sec. de 
compatriotul său Hczard.

FOTBAL • în turneul asiatic 
(tineret) de la Bangkok : Ku- 
weit-lndonezia 1—1 (0—1) • Re
zultate înregistrate în campiona
tul U.R.S.S. : Ț.S.K.A. Moscova 
— Dinamo Kiev 1—0 ; Aripile So
vietelor Kuibîșev — Dnepr Dne
propetrovsk 1—0 ; Cernomoreț 
Odesa — Lokomotiv Moscova 
2—0 ; Dinamo Minsk — Dinamo 
Tbilisi 2—1 ; Karpatî Lvov — Di
namo Moscova 1—1 • Meci a- 
mical : Bettis Sevilla — V.f.B. 
Stuttgart 5—3 (1—2). • In meci 
retur pentru sferturile de finală 
ale C.E.. Iugoslavia — Bulgaria 
2—1 (1—0). <| La Liverpool, în fi
nala „Cupei U.E.F.A.“ (prima

(R.F.G.) ; 250 cmc — Walter Vil
la (Italia) : 500 cmc — Barry 
Sheene (Anglia).

PENTATLON • Prim» probă 
(călăria) a concursului de la 
Northwood (Anglia, a fost cîști- 
gată de americanul John Fitzge
rald cu 1100 p. urmat de Nigel 
Clark (Anglia) — 1 094 p. Andy 
Archibald (Anglia) — 1 090 p. 
Boris Oniscenko (U.R.S.S.) —
1 088 p. Pe echipe conduce 
U.R.S.S. cu 3144 p urmată de 
Anglia — 3 136 p.

RUGBY • La Split. în meci 
contînd pentru grupa B a C. E. 
„Cupa F.I.R.A.“. echipa Iugo
slaviei a învins cu scorul de 
31—4 (15—0) selecționata Elveției.

ȘAH • Turneul de la Vrn- 
jacka Banja s-a încheiat cu vic
toria maeștrilor iugoslavi Raice-

vici si Raikovici — l01/2 p (din 
15). Pe locurile următoare : Sa- 
hovici 9lA p. Gufeld si Spasov 
— 9 p. Pîdevski și Lengyel — 
8V2 p. • La Novi Sad au cîștigat 
Rukavina și Vujovici — 7*/î p 
(din 13) • La Pamporovo. Knie- 
zevici (Iugoslavia) — 9 p (din 13). 
urmat de Mihalcișin. Ornstein și 
Szilagy 7V3 p. • Orașul Novi sad 
va găzdui. între 30 aprilie si 16 
mal. un turneu la care și-au a- 
nunțat participarea marii maestri 
Ivkov. Matulovici. Lengyel. Ra
dulov. precum și maestrul inter
national român Volodea Vaisman.

TENIS • în finala zonei ame
ricane a „Cupei Davis“ : Chile — 
R.S.A. 3—2

TENIS DE MASA • La Phe
nian se desfășoară întrecerile 
celei de-a 3-a ediții a campiona
tului țărilor Asiei. In competi
țiile pe echipe : feminin : R. P- 
Chineză — Macao 3—0 ; R.p.d. 
Coreeană — Pakistan 3—0 ; Ja
ponia — Sri Lanka 3—0 ; indo
nezia — Malayezia 3—0 : Thailan
da — Hongkong 3—1 ; masculin: 
R. P. Chineză — Afganistan 5—0; 
Japonia — Pakistan 5—0 ; R.P.D. 
Coreeană — Nepal 5—0 ; Indone
zia — Irak 5—1 ; Singapore — 
Liban 5—0 ; India — Republica 
Arabă Yemen 5—0.

VOLEI • „Cupa mondială" va 
avea loc anul viitor între 6 și 27 
noiembrie în mai multe orașe 
japoneze.
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