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CALD ATAȘAMENT 
TINERESC!

Astăzi și miine, în întreaga 
țară, se vor desfășura nume
roase întreceri sportive de ma
să dedicate zilei de 1 Mai. în 
amplul plan al acțiunilor oma
giale sînt cuprinse, în 
județele, competiții de 
handbal, fotbal dotate cu 
IMai", întreceri de cros 
rientare turistică, de atletism, 
gimnastică, sporturi nautice, 
tenis de masă, șah etc.

Din relatările corespondenți
lor noștri, aflăm, de asemenea, 
că la sfîrșitul săptămînii vor fi 
inițiate un mare număr de „du
minici cultural-sportive". în 
cadrul manifestărilor organizate 
în cinstea zilei de 1 Mai vor 
avea loc, de asemenea, demon
strații de lupte, haltere, box, 
judo. la care 
sportivi fruntași 
asociații.

La București, 
gendă a acestor 
giale. amintim, în primul 
finalele celei de a IX-a 
a „Crosului tineretului", 
gramate miine dimineață, 
ora 9.30.

a- 
oma- 
rind, 
ediții 
pra

de la

MIRCEA ROMAȘCANU (Dinamo) A CiȘTIGAT
„CUPA VOINȚA" LA CICLISM

radiționala aniversare a zilei de 1 Mai, care, printr-o înde
lungată și scumpă tradiție, poartă semnificația unei mărețe 
sărbători a muncii, a solidarității internaționale a celor ce 
muncesc, se înscrie în acest an ca un eveniment de o deo- 

viața poporului nostru, angajat cu 
hotăririlor istorice ale celui de al

A XX-a ediție a „CUPEI VO
INȚA", una dintre cele mai fru
moase întreceri cicliste de fond 
găzduite de țara noastră, s-a 
încheiat ieri în Capitală. Ulti
mele două etape ale acestei 
competiții, la startul căreia s-au 
aliniat peste 80 de rutieri din 
Bulgaria. Cehoslovacia, R.F. 
Germania, Italia. Polonia. Un
garia și România, au consfin
țit deplinul succes al ru
tierilor din lotul nostru 
pentru „Cursa Păcii". Ei 
au ocupat primele 5 locuri ale 
clasamentului final, pe podium 
ureînd cei de la care iubitorii 
sportului de la noi așteaptă o 
bună comportare în cursa Pra- 
ga — Varșovia — Berlin : MIR
CEA ROMAȘCANU, ION CO

JOCARU și VASILE TEODOR.
Excelenta organizare a com

petiției. asigurată de UCECOM, 
în colaborare cu A.S. Loto-Pro- 
nosport și F.R.C., a creat pâr
tiei panților condiții optime de 
ooncurs. 
oultățile 
bile.

Vineri 
pe autostrada București — Pi
tești. de-a lungul a 20 km, pe 
o vreme la fel de neprielnică

care au atenuat difi- 
vremii total netavora-

dimineață s-a disputat

Valentin Ilie (Dinamo} învingător in ultimele două etape
zilele anterioare, pro- 
contratimp individual, 
doua oară în acest an,

ca și în 
ba de 
Pentru a 
dinamovistul Valentin Ilie s-a 
dovedit imbatabil <în această 
probă care latestă valoarea in
trinsecă a rutierului. El a cîști- 
gat net, la diferență de aproape 
un minut de cel de-al doilea 
clasat. Firește, disputa Ion Co- 
jocaru—Mircea Romașcanu a 
stîmit un interes major. Con
form așteptărilor, dinamovistul 
l-a învins pe purtătorul „tricou
lui galben", dar la o diferență 
minimă — 19 secunde, adjude- 
cîndu-și, totuși, trofeul. Foarte 
bună și comportarea lui Vasile 
Teodor, clasat pe locul III în 
această dificilă etapă. Iată cla
samentul etapei : 1. VALENTIN 
ILIE (Dinamo) 26:18 ; 2. Mircea 
Romașcanu (Dinamo) 27:14 ; 3. 
Vasile Teodor (Dinamo) 27:32 ;
4. Ion Cojocaru (Steaua) 27:33 ;
5. Sorin Suditiz (Olimpia) 27:52;
6. Eugen Dulgheru (Voința Plo
iești) 27:54 ; 7. Ion Cosma (Di
namo) 28:10 ; 8. Andrei Antal 
(CIBO Brașov) 28:16 ;
dislav

28:18 ; 10. Grzegorz Mogila (Po
lonia) 28:28. Au luat startul 66 
de rutieri.

După-amiază, pe Bd. Leontin 
Sălăjan din cartierul Balta Al-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 7-a)

T
sebită însemnătate politică in 
toate forțele în îndeplinire' 
XI-lea Congres al P.C.R.

Cu sentimente de mindrie 
pentru succesele obținute, sub 
de curind încheiat și în primul trimestru al acestui an, oamenii 
muncii din întreaga țară își manifestă, cu entuziasm și fermitate, 
hotărîrea de a asigura cucerirea unor noi și tot mai importante 
victorii în drumul spre realizarea Programului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism. Este omagiul unanim, înflăcărat, adus zilei de 1 Mai, 
apropiatei aniversări a Partidului Comunist Român, forța condu
cătoare a țării, de activitatea căruia sint legate nemijlocit toate 
marile înfăptuiri socialiste care au inăițat patria noastră scumpă 
pc culmile progresului și civilizației.

Sărbătorirea lui 1 Mai a fost, in acest an, precedată de adop
tarea unor importante hotăriri și măsuri menite să contribuie kt 
desfășurarea in condiții tot mai bune, a muncii in domeniile acti
vității politice, economice și sociale. Recent, a avut loc Congresul 
U.G.S.R., al cărui moment de virf, cel care a marcat și a inspirat 
întreaga desfășurare a lucrărilor, l-a constituit cuvîntarea rostita 
de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Ne aflăm, de asemenea, in plin avînt al pregătirii 
unui mare eveniment pentru viața spirituală a întregului popor: 
Congresul educației politice și culturii socialiste.

Această puternică efervescență politică i-a însuflețit și mai mult 
pe oamenii muncii in cinstirea zilei de 1 Mai cu minunate fapte 
de muncă, cu succese remarcabile realizate în toate domeniile do 
activitate, în acest bogat bilanț înscriindu-se și frumoasele rezul
tate obținute — în producție, la învățătură și pe stadioane — de 
tineretul sportiv ai țării, de toți oamenii muncii cuprinși în acti
vitatea sportivă de masă și de performanță.

La sărbătorirea acestui 1 Mai, sportul de masă se prezintă, prin
tre multe alte realizări, cu frumoase succese înregistrate în orga
nizarea și desfășurarea „Cupei tineretului" și a „Crosului tinere
tului", competiții cu caracter republican, care au angrenat Ia 
startul întrecerilor milioane de participanți. în același capitol do 
bilanț se adaugă performanțele de prestigiu obținute de sportivii 
români în marile competiții de lupte, tenis de masă, tir, atletism, 
gimnastică etc. Ca în fiecare primăvară, în întîmpinarea zilei do 
1 Mai au fost organizate numeroase întreceri polisportive, acțiuni 
turistice și de muncă patriotică pentru amenajarea și înfrumuse
țarea bazelor sportive, simpozioane și multe alte manifestări oma
giale.
Cu dragoste și entuziasm, tineretul sportiv al țării dedică toate 

aceste succese zilei de 1 Mai, sărbătorită sub semnul voinței 
unanime a poporului nostru de a-și consacra toate forțele înde
plinirii mărețului program de înflorire și dezvoltare a patriei, de 
ridicare a României pe culmile tot mai înalte ale progresului șî 
civilizației socialiste.

patriotică și de legitimă satisfacție 
conducerea partidului, in Cincinalul

Karas
9. La-

(Cehoslovacia)

în grupa B europeană a „Cupei Davis“

MÎINE, ETAPA A 26 a
A DIVIZIEI A

LA FOTBAL
di-
re-

• Ultimele vești de la 
vizionarele A • Știri și 
portaje din celelalte cam
pionate și din activitatea 
internațională (pag. 4—5)

Doi sătmăreni, Popescu ți 
Popa, au cîștigat disputa 
aeriană cu Rădulescu. Fazi 
din meciul Sportul studen
țesc — F. C. Olimpia, des

fășurat in toamnă.

EGALITATE DUPĂ PRIMA ZI 
iN MECIUL AUSTRIA - ROMÂNIA: 1-1

înflăcărat omagiu al tineretului 
sportiv la marea sărbătoare

Dezvoltarea continua a activității
sportive amplu dczDăhită

a muncii și primăverii Ia Congresul U. G. S. R.
(pag. a 3-a) (pag. 4-5)

VIENA, 30 (prin telefon). In 
prima zi a întîlnirii de tenis 
dintre echipele Austriei și 
României, contînd pentru grupa 
B europeană a „Cupei Davis“, 
amîndouă meciurile de simplu 
s-au desfășurat conform previ
ziunilor, ele dînd cîștig de 
cauză favoriților. Atît Kary, ju
cătorul nr. 1 al Austriei, cît și 
campionul român Ilie Năstase

s-au impus confortabil 
adversarilor, cîștigînd 
cu 3—0.

în primul meci 
care s-au întîlnit 
rădău, am asistat 
„economicoasă" a

în fața 
fiecare

al zilei, în 
Kary și Ha
la o evoluție 
tenismanului

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 8-a)

DUMINICĂ, FINALELE
„CROSULUI TINERETULUI"

(pag. a 3 a)

Estimări înaintea J. O. 
lupte libere, box.

de la Montreal 
tir, ciclism 

(pag. a 2-a)

SPORTIVI ROMANI IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE (pag. a 8-a)



După Campionatele europene de lupte libere

REPREZENTANȚII NOȘTRI TREBUIE SĂ ȘI SPOREASCĂ
EFORTURILE PENTRU JOCURILE OLIMPICE

• PATRU VICTORII ÎNAINTE 
INTRA IN LUPTA

DE LIMITĂ IN FATA LUPTĂTORILOR BULGARI • LA MONTREAL VOR 
PENTRU MEDALII Șl SPORTIVI D'N JAPONIA, IRAN, R.P. MONGOLĂ Șl S.U.A.

LA
întrecerile

de la Sofia

La cea de 
XlX-a ediție 
Campionatelor eu
ropene de lupte 
libere sportivii ro
mâni, deși prezenți 
numai la 8 din cele 
10 categorii de 
greutate, au avut 
o comportare re
marcabilă. Ei au 
reușit să cucereas
că un titlu conti
nental (L. Simon 

' +100 kg),
medalii de

a 
a

— cat. 
două 
argint (P. Coman
— 62 kg, M. Pîr- 
călabu — 74 kg), 
o alta de bronz 
(S. Morcov — 90 kg), iar trei 
dintre ceilalți luptători români 
s-au clasat pe locuri fruntașe : 
G. Anghel —57 kg, V. Iorga — 
82 kg, pe locul IV și I. Arapu
— 52 kg pe locul V. Doar tî
nărul debutant A. Rențea (48 
kg), accidentîndu-se în primul 
meci, nu a putut să-și încerce 
în continuare șansele. Indiscu
tabil, bilanțul realizat de repre
zentanții țării noastre la această 
ediție, ultima și cea mai im
portantă înaintea J.O., constituie 
un succes apreciabil. Ei au 
luptat cu multă dîrzenie, ini
țiind numeroase atacuri și fi- 
nalizînd cu îndemînare proce
dee tehnice de mare eficacitate. 
Așezăm în prim-plan faptul că 
patru dintre reprezentanții țării 
noastre, G. Anghel, P. Coman, 
6. Morcov și L. Simon au reu
șit să iasă învingători înainte 
de limită în fața redutabililor 
sportivi bulgari de la categoriile 
respective, printre care I. Ian- 
kov (62 kg) — de două ori 
campion european (1973, 1975) 
și M. Ghercev (90 kg) — me
dalie de bronz la C.M. 1975. 
Alte prețioase victorii le-au 
realizat sportivii noștri în par- 
țide cu adversari valoroși din 
R.D. Germană, Ungaria și Tur
cia. L. Șimon a dispus de

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

I

Ladislau Șimon, campionul „greilor

J. Balla (Ungaria), de care fu
sese învins net anul trecut, iar 
G. Anghel a obținut victoria în 
fața lui H. Brukert (R.D.G.) — 
medaliat la C.E. și C.M. din 
1974. Nu de puține ori luptă
torii români au reușit, în urma 
unor considerabile eforturi, să 
întoarcă rezultatele în favoarea 
lor cînd aproape nimeni nu se 
mai aștepta. Desigur, antrenorii 
Ion Crîsnic, Ion Vascul-Po- 
povici, Gheorghe Șuteu, Ion 
trîn ș.a. au depus multe și 
suflețite eforturi pentru 
pregăti pe sportivii români 
niați la această competiție.

în Europa însă, după cum se 
știe, cîteva țări dispun de re
prezentanți valoroși la acest 
stil, sportivi care se numără cu 
regularitate printre protagoniști 
la J.O. și C.M. Ne referim în
deosebi la luptători din U.R.S.S., 
Bulgaria, România, 
R.D. Germană, R.F. 
și Turcia. Dar, în 
pentru titlurile și 
olimpice se înscriu cu aspirații 
justificate și sportivi din Japo
nia, R.P. Mongolă, Iran, R.P.D. 
Coreeană și S.U.A. Este de re
ținut și faptul că la unele ca
tegorii n-au participat cei mai 
reprezentativi luptători. în acest 
context trebuie să judecăm re-

Bă- 
în- 
a-i 

aii-

Ungaria, 
Germania 

competiția 
medaliile

DIN AGENDA COMPETIȚIONALĂ
A LUNII MAI

I
• Poloiștii români continuă seria testelor în toată luna mai. între 
și 9 ale lunii ei vorjuca la Cluj-Napoca în compania redutabi- 

impo-
4
leîor formații ale U.R.S.S., Ungariei, Cubei, precum și
trlva formațiilor Australiei și Bulgariei, în perioada 16—18 se 
▼or deplasa în Italia pentru un alt turneu, iar între 26 și 30 
mai vor lua parte la Budapesta la „Cupa Hungaria44.
• Ce rezervă luna mai atleților fruntași ? în ziua de 3, la 

Atena, un patrulater al demifondiștilor și fo-ndiștilor din Anglia, 
Belgia, Grecia și România, iar în zilele de 15 și 16 mai, tradițio
nalele „Campionate internaționale44 ale țării noastre.
• Noi starturi ale schlfiștilor, caiaciștilor și canoiștilor români: 

15—10 mai Regata Pancearevo, 29—30 mai Regata Moscova și 
Regata Duisburg pentru canotajul academic, 13—15 mai Regata 
Snagov pentru oaiac-canoe.

• între 8 și 24 mai echipa de ciclism a României va fi prezentă 
la tradiționala competiție rutieră „Cursa Păcii44 ce se va desfășura 
anul acesta pe traseul Praga—Varșovia—Berlin.

INTRE „TURUL MEDITERANEAN"
Șl „CURSA PĂCIIu

A 8-a ediție a „Turului Me
diteranean" s-a încheiat dumi
nică la Antalya cu victoria for
mației reprezentative a Româ
niei. Firește, la nivelul actual 
al sportului nostru cu pedale, 
succesul obținut în Turcia este 
de natură să ne bucure. 
7 echipe naționale (Turcia 
și tineret, R.F. Germania, 
Libia și R.A. Egipt) pe 
sportivii noștri le-au întrecut 
nu au o valoare confirmată, dar 
majoritatea celor peste 40 de 
rutieri turci se aflau pe un tra
seu cunoscut și in condiții cli
materice (a fost foarte cald 
pentru această perioadă) care le 
sînt familiare. Apoi, echipa Ro
mâniei susținea cu acest pri
lej primul său test peste ho
tare din sezonul actual.

Cîștigînd trei etape (prin 
Vasile Teodor) și clasindu-și 4 
din cei 6 componenți în prime
le 10 locuri (II — V. Teodor, 
III — I. Cojocaru, VI — E. Dul
gheru, VII. — M. Romașcanu), 
lotul nostru pentru „Cursa Pă
cii" ne-a demonstrat că are un 
nivel satisfăcător de pregătire. 
Dacă condițiile meteorologice 
improprii din „Cupa Voința*

Cele 
A, B 
Iran, 
care

(coroborate cu oboseala unui 
voiaj de 20 de ore între sosirea 
la Antalya si startul de la 
București) nu vor fi diminuat 
prea mult resursele fizice ale 
sportivilor noștri, atunci. ne pu
tem aștepta la o compor
tare superioară celei din anii 
trecuți în cursa Praga—Varșovia 
—Berlin. Echipa actuală, care a 
ciștigat „Turul Mediteranean" 
se bazează pe experiența și am
biția lui Vasile Teodor, pe ta
lentul lui Mircea Romașcanu, 
pe forța lui Valentin Ilie, pe 
posibilitățile dovedite in etapele 
de munte de Ion Cojocaru și 
Eugen Dulgheru, pe dorința de 
afirmare a lui Teodor Drăgan.

Firește, „Cursa Păcii" este o 
competiție extrem de grea, 
o participare de elită. Ar 
riscant să credem că cei 6 
tieri români vor conta in
tălia pentru un loc pe podium. 
Dar vor putea, desigur, să în
cerce. Chiar dacă in final nu 
vor reuși să-și împlinească in
tegral dorințele, au realmente 
posibilitatea să se claseze intre 
primele 6 formații, iar la indi
vidual să joace un rol activ.

Este și ceea ce le pretindem. 
Adică un pas înainte pe dru
mul reafirmării valorii sportu
lui cu pedale românesc.

cu
fi 

ru- 
bă-

H. N.

zultatele sportivilor români și 
mai ales perspectivele la Mont
real. Aproape toate succesele 
luptătorilor români au fost ob
ținute în tururile eliminatorii. 
Cînd au ajuns însă în turneele 
finale, n-au mai avut resursele 
necesare pentru evoluții asemă
nătoare deși, în majoritate, ei 
nu întîlneau adversari deosebit 
de valoroși. Se aștepta cu în
dreptățire o comportare mai 
bună din partea lui V. Iorga, 
mai ales după ce trecuse de trei 
adversari redutabili. Dar inter
venția chirurgicală de la mij
locul lunii decembrie a anului 
trecut, care l-a obligat Ia re
intrarea în arena competițională 
doar cu două luni în urmă, 
s-a resimțit tot mai mult după 
fiecare partidă, în cele din 
urmă el ieșind din cursa pentru 
o medalie. în ceea ce-1 privește 
pe I. Arapu, după opinia noas
tră nu poate să facă față deeit 
la o repriză sau cel mult două. 
Am reaminti numai că în cel 
de al treilea meci, cu tînărul 
R. Hofman (R.D.G.) avea înain
tea ultimului rund un aprecia
bil avantaj de puncte (9—2), 
după care a fost egalat și apoi 

Rezumând, 
majoritatea 
prezenți la 

Leningrad 
a-și

Cei prezenți la 
Balcaniadei de tir 
— ediția 1976 — ar răspunde la 
o eventuală întrebare că mo
mentul cel mai emoționant al 
întregii reuniuni a fost evo
luția pistolarilor noștri vite- 
ziști. Dacă după primele 30 de 
focuri, “ 
cu 297 
299 p 
298 p, 
pionul 
lor ,,C' 
rești, a susținut din nou un 
adevărat recital. Corneîiu Ion 
a polarizat atenția tuturor în 
încercarea sa de a remonta di
ferența. Au urmat serii lungi 
de decari. Exact în centrul si
luetelor. Adică a urmat o de
monstrație a ceea ce poate să 
însemne spectacol -— da, spec
tacol ! — în tir, adică într-un 
sport în general nespectacular. 
Corneîiu a demonstrat pe po
ligonul de la Sofia ce poate în
semna nu atît o întrecere cu 

cît, în 
cu

Corneîiu Ion se afla 
p după Stan Marin — 

și Alexandru Gered — 
în ziua următoare cam- 
nostru, realizatorul ce- 

,600 din 600“ de la Bucu-

învins prin tuș ! 
putem aprecia că 
luptătorilor români 
europenele de la 
și-au cîștigat dreptul de 
încerca șansele la Montreal.

Avem convingerea că ei vor 
face totul pentru a se pregăti 
cu maximă intensitate încît la 
J.O. să se prezinte cit mai bine.

Costin CHIRIAC

partenerii de concurs, 
primul rînd, cu el însuși, 
propriii săi nervi, cu tremurul 
imperceptibil al brațului, cu li
mitele performanței sportive. 
Cu 299 p în seria a doua, spor
tivul de la Steaua a adus e- 
chipei noastre al patrulea ti
tlu balcanic.

Am insistat asupra acestei i- 
magini nu atît pentru a aduce 
laudele cuvenite unui mare 
sportiv ci, în primul rind, pen
tru a consemna, o dată în 
plus, faptul că în proba de 
pistol viteză valoarea trăgători
lor români a primit la Sofia o 
nouă confirmare. Cornelia Ion, 
Marin Stan, Virgil Atanasiu au 
fost primii trei clasați la indi
vidual. Dar un fapt și mai 
semnificativ ni se pare a fi 
noul record pe echipe (superior 
cu 1 p recordului mondial) 
realizat cu același prilej: 2371 
(v.r. 2370 p, stabilit în 1975).

Un progres lent, la prima ve
dere, dar numai cei avizați știu 
ce efort 
pentru un 
plus...

în cert 
specialiștii 
E adevărat 
nici un titlu, cedindu-le pe am
bele (individual și pe echipe) 
trăgătorilor bulgari, favor ții 
probei. Dar, prin spulberarea 
celui mai vechi record național, 
pe echipe (2187 p. realizat în 
1962 I) cu 22 de puncte (n.r. — 
2209), D. Iuga, L. Stan, L. Pop 
și D. Ciobanu ne-au oferit un 
semn sigur că, la rîndul lor. 
„sprintează" in corpore, spre 
nivele valorice superioare.

Deși n-au strălucit de astă 
dată, adueîndu-ne doar un ti
tlu balcanic, fetele noastre au 
arătat că în orice concurs, 
chiar cînd nu sînt în cea mai 
bună formă, rămîn o forță de 
care trebuie să se țină seamă. 
Deoarece, iată, cu rezultate pe 
care le considerăm mai slabe 
față de posibilitățile lor gene
rale, ele s-au situat, de pildă 
în proba de pușcă 10 m pe 
locurile 2 (Mariana Feodot), 
3 (Dumitra Matei) și 5 (Vero
nica Tripșa — autoarea recon
fortantei victorii din proba de 
pușcă standard, 3X20 f).

La capitolul tirului feminin 
trebuie remarcată evoluția 
Evei Olah, mai ales la proba 
de pușcă 10 m (aer comprimat) 
juniori, pe care a și cîștigat-o. 
în întrecerea cu juniorii de Ia 
categoria sa de vîrstă, campi
oana europeană a probei a de
monstrat că ar putea urma cil 
succes exemplul binecunoscu
telor Desanka Peșut (Iugosla
via), Ana Pelova și Nonka Sa
tarova (Bulgaria). Adică să 
smulgă băieților medalii. Chiar 
de aur !

este adesea necesar 
singur pun:, in

progres se află și 
de la pistol liber, 
că ei n-au obținut

Radu TIMOFTE

SPRE 0 ECHIPĂ COMPLETĂ LA MONTREAL
• Boxerii titulari desemnați la 7 categorii ® Incertitudini
la semimuscă, muscă, cocoș și pană ® Meciuri de verificare publică

în condițiile unei excepționale 
competiții internaționale — cum 
a fost turneul „Centura de aur" 
de la București — ne-am pu
tut edifica asupra potențialului 
de moment al elitei boxului 
nostru. Timp de o săptămînă 
(și nu numai în ziua finalelor !) 
am avut ocazia, alături de cei 
50 000 de spectatori și odată cu 
experții, 
sportivă 
precum 
valorică

La o
dă dreptul tocmai tăria compe
tiției în care pugiliștii români 
au fost adesea confruntați cu 
adversari faimoși, unii dintre 
redutabilii puncheuri ai lumii 
boxului amator. Nu e ușor să 
ai în față, în ring, reprezen
tanți ai celebrei școli pugilis
tice cubaneze, nici pe abilele și 
agilele elemente de excepție 
din R.P.D. Coreeană, precum 
nici pe excelenții venezuelani 
sau pe sportivii africani și din 
zona mediteraneană. în întîlni- 
rile directe cu aceștia, în ma
joritatea cazurilor boxerii ro
mâni au făcut cinste școlii că
reia îi aparțin, confirmînd prin 
cele 7 victorii finale renumele 
obținut și apărat de atîtea ori 
pe continentul european.

Ambianța generală și valoa
rea turneului au fost evocate 
tocmai pentru a sublinia fap
tul că și atunci cînd au fost 
întrecuți sportivii români s-au 
aflat într-o companie care-i 
onorează. Să ne gîndim doar 
Ia Ciu En Zo, Genovevo Gri
nan sau Ernesto Sanchez pe 
care, cu siguranță, îi vom re- 
întîlni în preajma podiumului 
olimpic de la Montreal !

Pentru boxul românesc, de 
data aceasta, turneul „Centura 
de aur" dobîndea o calitate în 
plus, el urmînd să îngăduie o 
hotărîtoare trecere în revistă a 
candidaților noștri olimpici. în 
acest scop, zilele trecute s-au 
întrunit specialiștii federației cu 
sarcina de a desemna titularii. 
Faptul că pînă și aceștia ezită 
încă înaintea luării unei decizii 
pentru primele patru categorii 
de greutate arată nu nehotărî- 
rea selecționerilor, cît mai ales 
concurența existentă în această 
zonă.

Pe cine să alegi, de pildă, la 
semimuscă, între Remus Cozma 
(învingătorul cubanezului Jesus 
Ramos), mai puțin experimenta
tul Teofil Ghinea și tempera
mentalul Alexandru Turei ? 
Fără a mai vorbi de enorma di-

să verificăm forma 
a pugiliștilor fruntași, 

și gradul de creștere 
a fiecăruia în parte, 

apreciere obiectivă ne

ficultate în selecție pe care o 
ridică trio-ul de la categoria 
muscă : cîștigătorul competiției 
brăileanul Niță Robu, aflat în 
progres, campionul țării Fa- 
redin Ibrahim (învingătorul 
campionului Jocurilor Paname
ricane, cubanezul Ramon Du- 
valon) sau fostul campion eu
ropean Constantin Gruescu ?

Dacă la categoria cocoș ru
tina gălățeanului Mircea Tone 
va prevala, probabil, în fața 
tinereții lui Ion Lungu (în
vins greu de campionul cuba
nez Adolfo Horta), lupta ră- 
mîne deschisă la categoria pa
nă, unde s-a creat o situație

dreptul ei cite un singur nu
me : Simîon Cuțov (semiușoa- 
ră), Calistrat Cuțov (ușoară), 
Victor Zilberman (semimijlocie), 
Vasile Didea (mijlocie mică), 
Alee Năstac (mijlocie), Costică 
Dafinoiu (semigrea) și Mircea 
Simon (grea). Dintre aceștia, o 
impresie deosebită a lăsat 
„greul" Mircea Simon care a 
dovedit — pentru prima oară — 
că este capabil să susțină un 
meci în ritm infernal, bazîn- 
du-se în special pe mijloacele 
sale defensive și punctând în 
momentele de angajament de
cisiv. Firește că valoarea lui 
va crește odată cu ameliorarea 
mobilității în ring. Frații Cuțov 
rămîn aceiași sportivi valoroși, 
pe care se poate conta în orice 
competiție de amploare. O sur
priză plăcută a oferit Vasile 
Didea (învingătorul lui Luis Fe-

Schimburi de lovituri in partida 
și Angel Milian (Cuba)

„greilor" Mircea Șimon (dreapta) 
Foto : Sigmund BAKCSY

specială. In ciuda severelor în
frângeri suferite, succesiv, de 
Gabriel Pometcu și de Gheor- 
ghe Ciochină, trebuie ținut sea
ma de faptul că ei au întîlnit 
un adversar cu totul ieșit din 
comun (cubanezul Grinan), dar 
căruia puteau să-i facă față 
cu o mai atentă pregătire tac
tică, așa cum s-a văzut în mod 
clar mai ales în primele două 
reprize ale meciului pierdut 
prin imprudență de Ciochină. 
Ambii candidați la această ca
tegorie merită stima noastră 
pentru valoarea lor.

In toate aceste situații tehni
cienii au hotărît să găsească 
soluția prin meciuri publice de 
selecție, în urma cărora se vor 
decide titularii.

începînd de la semiușoară, 
fiecare categorie are înscris în

lipe Martinez, înlocuitorului ce
lebrului Rolando Garbey în lo
tul olimpic al Cubei). După ac
cidentări, Victor Zilberman și 
Alee Năstac vor găsi fără îndo
ială calea spre desăvîrșirea for
mei lor sportive. Cel mai mult 
are de muncit. însă, în perioa
da care a mai rămas pînă la 
T G , semigreul Costică Dafi- 

naturale 
elemente

J.O., 
noiu, ale cărui calități 
trebuie completate cu 
tehnice.

Prezența unei echipe 
de boxeri români la 
ne dă, de pe acum, speranța în 
reușite la care școala pugilis- 
tică românească are dreptul pe 
temeiul performantelor sale an
terioare

Victor BÂNCiULESCU 
Paul IOVAN

complete 
Montreal



Înflăcărat omagi» al tineretului sportiv
LA MAREA SĂRBĂTOARE A MUNCII SI A PRIMĂVERII

Alături de întregul tineret, sportivii țării aduc 
un vibrant omagiu zilei de 1 Mai, sărbă
toare a oamenilor muncii de pretutindeni, 

puternic marcată in acest an ți de un jubileu 
cinstit de întregul nostru popor : 55 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Român. Importantul 
eveniment pe care îl celebrăm astăzi a constituit 
pentru toți sportivii un nou prilej de angajare 
plenară in îndeplinirea sarcinilor profesionale, de

participare entuziastă la realizarea obiectivelor 
asumate de unitățile productive in cadrul planu
lui general de dezvoltare economico-socială a 
țării, un nou prilej de intensificare a activității 
sportive de masă, a eforturilor în pregătirea sportivă 
în vederea obținerii unor rezultate de nivel supe
rior în competițiile interne și internaționale ale 
acestui an olimpic.

SUCCESE ÎN PRODUCȚIE Șl PE STADIOANE
Manifestîndu-și dragostea 

fierbinte fată de partid și 
popor, recunoștința pentru con
diții din ce în ce mai bune 
care le sînt create, tinerii spor
tivi și amatori ai sportului au 
participat, în aceste zile, cu în
suflețire la numeroase acțiuni 
și competiții omagiale, la acti
vități de interes obștesc.

PE PANOUL 
DE ONOARE

Concomitent cu rezultatele 
deosebite pe care le obține în 
pregătire și în competiții, tine
retul sportiv al tării se afirmă 
pregnant și pe tărîm profesio
nal, numeroase fiind exemple de 
sportivi fruntași care și-au fău
rit frumoase cărți de vizită la 
locul de muncă, bucurindu-se 
de prestigiu și stimă în cadrul 
colectivelor în care lucrează. 
Așa. de pildă, referindu-se la 
realizările și afirmările pro
fesionale ale sportivilor de 
performanță sibieni, prim-vice- 
președintele C.J.E.F.S., I. To- 
doran, amintea cu satisfac
ție de motocicliștii D. Ven- 
țel, N. Ciobotca, I. Bobîl- 
neanu, I. Țichindeleanu (toți de 
la Voința), de boxerul Gh. Niță, 
muncitor la Flamura roșie, de 
voleibalista Marcela Pripiș 
(prof, la Gr. șc. I.P.A.), de 
handbalista Mariana Coca, mun
citoare la Drapelul roșu, de 
halterofilul Mircca Tuli, munci
tor la „Independența" etc. De 
o bună apreciere se bucură 
sportivii 'tîrgovișteni I. Giurcă 
(medaliat la „Centura de aur“

DOUĂ ZILE

DE SPORT

Șl RECREARE...
Cu prilejul „Zilei tineretu

lui", azi și mîine se vor des
fășura în Capitală numeroa
se manifestări cultural-edu
cative și sportive. Referin- 
du-ne la acestea din urmă, 
vom aminti, în primul rînd, 
„Carnavalul tineretului" care 
Va avea loc în cele două zile 
în Parcul Herăstrău. In ca
drul acestuia, în afara spec
tacolelor și manifestărilor 
cultural-educative de pe es
trade și alei, pe terenurile 
de fotbal și tenis, la poli
gonul de tir, pe lac și chiar 
pe unele estrade vor avea 
loc concursuri și demonstra
ții sportive, protagoniști fiind 
membri ai cluburilor bucu- 
reștene, tineri din întreprin
derile și instituțiile orașului.

în programul acțiunilor 
sportive se înscriu, de a- 
semenea, numeroase alte 
întreceri : „Cupa 1 Mai" 
și „Cupa 2 Mai" la tir, 
un simultan de șah cu 
participarea a trei maeștri 
ai sportului la Casa de cul
tură din parc, un turneu ful
ger de șah in care se vor în
trece 60 de tineri, concursuri 
de canotaj pe lacul Herăs
trău, demonstrații de gim
nastică ritmică-modernă pe 
estrada Miorița.

In municipiul București se 
vor mai desfășura multe alte 
acțiuni sportive dedicate ce
lor două mari evenimente 
politice din luna mai. Con
cursuri, îmbinate cu acțiuni 
cultural-educative, vom în- 
tilni în cele două zile la 
bazele sportive ale tineretu
lui din Pantelimon, Strău- 
lești și Fundeni, la toate 
casele de cultură din Capi
tală. De asemenea, la nive
lul sectoarelor, pe bazele 
sportive respective, sînt pro
gramate numeroase întreceri 
de fotbal, volei, handbal, 
cros și tenis de masă. 

la box), lăcătuș la întreprinde
rea de utilaj petrolier, precum 
și colegul său de muncă, lup
tătorul Șt. Grigoraș, atleta Ma
riana Dușă, elevă fruntașă la 
Șc. generală Teiș și multi alții. 
Printre fruntașii în muncă se 
află sportivii orădeni de la 
C. S. Crișul : baschetbalistele 
Viorica Boca (muncitoare la 
G.I.L. Bihoreana), Ana Dudaș 
(prof, la Lie. de muzică și arte 
plastice) și Magdalena Szekely 
(elevă), luptătorii Alex. Szabo 
(bobinator la I.M.B.P.I.) și G. 
Isac (elev), înotătorii II. Nea- 
grău și D. Ținea (elevi), polo- 
iștii I. Felier (lăcătuș la G.I.L. 
Bihoreana) și C. Gordon (elev), 
săritorii în apă Al. Bagiu (stu
dent) și Magdalena Toth (ele
vă), maeștri ai sportului la șah 
Mihai Șuta (inginer la P.T.T.) și 
I. Fischer (inginer la G.I.L.), 
fotbaliștii de la F. C. Bihor, 
Eugen Naghi (electrician la 
G.I.L.). Mircea Alba (lăcătuș la

Componenții secției de ciclism a clubului Voința au efectuat in 
aceste zile numeroase ore de muncă patriotică pentru înfrumu
sețarea bazei sportive. Foto : A. CUGEREANU

U.M.A.I.A.), maestra sportului 
la popice Maria Milan (munci
toare la Electrometal) etc. A- 
preciați în colectivele de muncă 
sînt și sportivii nemțeni, prin
tre care voleibalistele Ana 
Gheorghe (maistru la Intr. „8 
Martie") și Adriana Bobeanu 
(funcționară la Spitalul din P. 
Neamț), canotoarea Felicia 
Afrăsiloaia (muncitoare la In- 
trepr. avicolă), handbaliștii D. 
Samson (mecanic de întreține
re) și M. Ciucanu (operator 
chimist) de la Combinatul de 
fibre sintetice. Săvinești.

Miine (ora 3'30) in Bacurcsti FINALELE „CROSULUI TINERETULUI"
@ La start, 430 concurenți ® întrecerile „veteranilor" - un punct de atracție al programului sportiv ® „Cara

vană ciclo-turistică" cli 1 000 de participant ® „Cupa U.T.C." la ciclism
Duminică dimineață, începînd 

de la ora 9,30, pe aleile Com
plexului expozițional de la Casa 
Scînteii din Capitală se des
fășoară finalele celei de-a IX-a 
ediții a „Crosului tineretului". 
Competiție cu caracter republi
can, organizată de către C.C. 
al U.T.C., în colaborare cu cei
lalți factori cu atribuții și cu 
sprijinul organelor locale, s-a 
bucurat și în acest an de un 
succes deosebit, dovadă fiind 
faptul că la startul fazelor pre
liminare s-au prezentat circa 3 
milioane de tineri muncitori, e- 
levi, studenți și militari.

Finalele de mîine sînt inclu
se în programul de acțiuni cul
tural-educative și sportive ini
țiate cu prilejul sărbătoririi 
„Zilei tineretului". Concurenții 
(primii doi clasați în etapele ju
dețene) se vor întrece la trei 
categorii de vîrstă : 15—16 ani, 
17—19 ani și peste 19 ani, de 
fapt cîte 80 de tineri la fiecare 
start — băieți și fete — în to
tal 480 de pretendenți la cuceri
rea titlurilor de campioni.

Organizatorii au completat 
programul finalelor’ cu o serie

ACȚIUNI
DE MUNCĂ PATRIOTICĂ

Dar, tinerii sportivi se re
marcă nu numai printr-o sus
ținută activitate în producție, ci 
și prin participarea la nume
roase acțiuni de muncă patrio
tică. După cum ne spunea Con
stantin Alexa, prim-vicepreșe- 
dintele C.J.E.F.S.. Suceava, in 
aceste zile „s-a lucrat intens la 
realizarea unor baze sportive la 
frumoasele locuri de agrement 
de la Ilișești, Sucevița și Vatra 
Moldoviței. De asemenea, pot 
fi remarcați luptătorii de la 
IPROFIL și Școala sportivă 
Rădăuți, care au sădit în „Gră
dina de tir" a orașului nume
roși arbori ornamentali". Vești 
asemănătoare ne-au sosit și din 
județul Bihor. Astfel, elevii 
Liceului din Salonta au prestat 
pînă în prezent peste 5 000 de 
ore de muncă patriotică la con

struirea unui bazin de 
înot, a unor terenuri de vo
lei, handbal și fotbal ; peste 
86 000 de lei s-au economisit 
prin activitatea desfășurată la 
Lie. 4 din Oradea pentru rea
lizarea unei frumoase săli de 
educație fizică. Trebuie să men
ționăm, totodată, și acțiunile 
de la Lie. teoretic Marghita, 
Lie. Secuieni, din comunele 
Tulea, Ineu de Criș și Tămă- 
șeni. Din altă zonă, de la Mo- 
reni, am aflat că membrii aso
ciației „Flacăra — Automatica" 
muncesc asiduu la reamenaja- 
rea pistei de atletism, in timp 

Încă o dovadă a dragostei pentru alergare în aer liber : instan
taneu de la o fază preliminară a „Crosului tineretului" 

Foto : S. BAKCSY
de alte acțiuni sportive care, 
cu siguranță, vor fi urmărite cu 
mult interes. In primul rînd 
vom aminti de un „Cros al 
veteranilor" la care vor parti
cipa circa 50 de foști campioni

Terenurile de sport găzduiesc ample și viu disputate competiții 
omagiale Foto : V. BAGEAC
ce colegii lor de la C. S. Tir- 
goviște au făcut lucrări de în
treținere la stadion. Aceleași 
știri bune și din județul Har
ghita. Tineretul din Miercurea 
Ciuc a participat cu entuziasm 
și hărnicie la plantatul pomi
lor in cartierul „Tudor Vladi- 
mirescu" și înfrumusețarea zo
nei patinoarului artificial, iar 
sportivii din Odorheiul Secuiesc 
și Toplița au lucrat la bazele 
sportive. Nu putem în etici a acest 
scurt tur de orizont fără a aminti 
de sportivii de la clubul Voința 
București, care au muncit cu 
sîrg la stadion, baza nautică și 
la unele terenuri ale celor 33 
de asociații.

INVITAȚII
LA BAZELE SPORTIVE

Așa cum spuneam, prin mun
ca patriotică a tinerilor în mai 
toate localitățile s-au amenajat 
baze sportive simple, care în 
acest sezon, sînt intens folosite. 
„La noi, în județul Neamț — 
ne-a declarat C. Vernica, se
cretar al C.J.E.F.S. — în cinstea 
zilei de 1 Mai, în comunele Bi- 
caz-Ardelean, Pingărați, Han- 
gu, Tămășeni, Tazlău, Bor- 
lești, la asociațiile Reconstruc
ția, Metalul și Hîrtia din P. 
Neamț au fost realizate noi 
spații ale sportului, ceea ce 
constituie pentru tinerii de aici 
un real motiv de satisfacție".

în județul Suceava, în cele 8 
orașe și 90 de comune s-au fă
cut baze simple și spații de 
joacă pentru copii, remareîndu- 
se în această direcție orașele 
Suceava, Vatra Dornei, Gura 
Humorului, Fălticeni și comu
nele Solea, Vatra Moldoviței, 
Vama, Rădășeni și Marginea. 
Am amintit de hărnicia tineri
lor bihoreni, ceea ce ne deter
mină să menționăm și cîteva 
din realizările acestora : la Sîn- 
nicolau Român s-a construit o 
sală de gimnastică ; la Oradea 
au fost modernizate curțile 
școlilor generale 4 și 17 și a 
Lie. „Alexandru Moghioroș" iar 
la Șc. gen. 5 și 16 s-au realizat 
minicomplexe ; în comunele 
Pădurea Neagră și Sublac de 

naționali și balcanici, maeștri 
și maeștri emeriți ai sportului, 
dintre care amintim pe : Dinu 
Cristea, Ion Baboie, Radu Io- 
niță, Ilie Dobreseu, toți peste 
60 de ani, Dumitru Tilmaciu,

Barcău s-au mărit spațiile des
tinate sportului.

ÎNTRECERI 
POLISPORTIVE

în aceeași atmosferă de en
tuziasm tineresc au loc în a- 
ceste zile, în întreaga țară, am
ple întreceri omagiale. în lo
calități ca Rădăuți, Tg. Mureș, 
Sighișoara, Piatra Neamț, Lu
duș și multe altele suita între
cerilor dedicate zilei de 1 Mai 
a fost deschisă de mari crosuri 
ale tineretului, de competiții la 
numeroase ramuri sportive.

Din județul Dîmbovița aflăm 
că se desfășoară, la Tirgoviște 
și în numeroase alte localități, 
întreceri de fotbal, volei, hand
bal, atletism, box, lupte, la ca
re participă elevi, tineri din în
treprinderi și din mediul rural. 
La Galați, peste 2000 de stu- 
degți sînt angrenați în compe
tițiile organizate de Catedra de 
educație fizică a „Universității" 
din localitate. în municipiul 
Tg. Mureș peste 40 de echipe de 
minifotbal ale elevilor vor evo
lua pe terenurile sărbătorește 
împodobite. De la Oradea 
ne-au sosit informații despre 
întrecerile programate la fot
bal, tenis de cîmp, scrimă, po
pice, volei, orientare turistică 
și multe alte discipline. Un 
program de Întreceri demon
strative se va desfășura pe sta
dionul „Unirea" din Alba Iulia. 
la atletism, haltere, volei, ma
nifestări asemănătoare urmind 
a avea loc și la Aiud, Sebeș 
și Blaj. In județul Neamț, la 
Roman, Tg. Neamț, Bicaz, 
Piatra Neamț sînt organi
zate numeroase, competiții do
tate cu „Cupa 1 Mai".

★
Toate aceste ample și entu

ziaste întreceri și acțiuni se în
scriu sub genericul căldurosului 
omagiu pe care tineretul spor
tiv, oamenii muncii din patria 
noastră îl aduc zilei de 1 Mai 
și apropiatei aniversări a par
tidului.

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FANTANEANU 

Viorel TONCEANU

Mihai Babaraica, Ferdinand 
Moscovici ș.a. Vîrsta minimă : 
45 de ani.

Celelalte două acțiuni sînt 
organizate în scopul populariză
rii ciclismului. Pe aleile com
plexului expozițional va trece 
o „caravană ciclo-turistică" de 
circa 1 000 tineri, excursie co
lectivă organizată spre una din 
bazele de agrement ale Capi
talei. Va urma, un concurs ci
clist dotat cu „Cupa U.T.C." 
(15 km de alergare în jurul 
Pavilionului central) la care vor 
participa circa 100 cicliști frun
tași, din rîndul cărora nu vor 
lipsi componenți ai lotului re
publican : Vasile Teodor, Mir
cea Romașcanu, Ilie Valentin, 
Ion Cojocaru, Eugen Dulgheri» 
ș.a.

După cum se vede, la Com
plexul expozițional Casa Scîn
teii, un bogat și interesant pro
gram sportiv. (M. Fr.).

Sportul |Pug.a3o



Ila Înaltul forum sindical Mîine, etapa a XXVI-a din Divizia

A
CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA CONTINUĂ
ACTIVITĂȚII

V»

SPORTIVE A FOST DEZBĂTUTĂ

I PE PRIMUL PLAN, PARTIDELE CARI
I

CU EXIGENȚA, RESPONSABILITATE SI ANGAJARE I
Cu cîteva zile în urmă s-au 

încheiat lucrările 
Uniunii Generale 
lor din România, 
mare însemnătate 
litică și socială a 
tre, desfășurat în 
vibrant entuziasm 
strălucita 
in ziua 
tre secretarul general al par
tidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU.

Cuvîntarea, de o excepțională 
însemnătate pentru _ orientarea 
întregii 
generat 
lor o 
politică, 
lor din 
notă de —o- --------- -.
bordare și analiză exigenta a 
tuturor problemelor, a sarcini
lor și obiectivelor de răspun
dere care stau în fața mișcării 
sindicale, pentru ca aceasta să 
aducă o contribuție tot mai 
mare la îndeplinirea mărețului 
program de propășire a patriei, 
elaborat de Congresul al XI-lea 
al P.C.R.

în ansamblul acestor sarcini, 
al preocupărilor pentru perfec
ționarea calitativă a muncii în 
toate domeniile de activitate, 
s-au înscris și dezbaterile am
ple care au avut loc pe mar
ginea contribuției prezente și 
viitoare a sindicatelor în di
recția dezvoltării continue a 
educației fizice și sportului —- 
parte integrantă a procesului de 
educare comunistă a tineretu
lui, a tuturor oamenilor muncii.

Este, desigur, semnificativ 
faptul că Raportul Consiliului 
Central al U.G.S.R., prezentat 
Congresului, a cuprins un ca
pitol special rezervat proble
melor privind activitatea de e- 
ducație fizică și sport, subli- 
niindu-se că aceasta reprezintă 
_  prin prevederile documen
telor de partid, îndeosebi prin 
Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie-martie 
1973 și Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU adresat 
particlpanților la Conferința pe 
țară a mișcării sportive — o 
latură importantă a preocupă
rilor sindicatelor, sarcina prin
cipală fiind aceea de a îmbu
nătăți necontenit sportul de 
masă și de performanță prac
ticat de oamenii muncii cuprinși 
în cele peste 2 400 de asociații 
și cluburi sportive.

S-a apreciat că pe baza a- 
Cestor prevederi și indicații, în 
colaborare cu organizațiile 
U.T.C. și cu sprijinul Consi
liului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, sindicatele^ au 
obținut în ultima perioadă, o 
serie de realizări, îndeosebi in 
ceea ce privește extinderea for
melor simple de practioare a 
exercițiilor fizice, a gimnasticii 
la locul de muncă, a manifesta
țiilor sportive și turistice, com
petițiilor pe ramuri de produc
ție, campionatelor asociațiilor 
sportive și complexului „Sport 
și sănătate". De asemenea, sin
dicatele au întreprins unele ac
țiuni reușite pentru îmbunătă
țirea activității sportive de per
formanță, mulți dintre repre
zentanții cluburilor și asocia
țiilor sportive din întreprinderi 
activând în diviziile și campio
natele naționale, peste 250 fiind

Congresului 
a Sindicate- 

eveniment de 
în viața po- 
patriei noas- 
atmosfera de 
prilejuită de 

euvîntare 
inaugurală,

rostită, 
de că-

activități sindicale, a 
în rîndul participant^ 
puternică efervescență 
a imprimat dezbateri- 
plen și din secțiuni o 
largă emulație, de a-

anual selecționați în loturile re
prezentative, iar unii — în pre
zent — în loturile olimpice 
pentru Montreal.

În Raportul prezentat Con
gresului, la dezbaterile din 
plen, la care a luat cuvîntul 
și președintele C.N.E.F.S., ge
neral It. Marin Dragnea, ca și 
la cele din Comisia pentru ac
tivitatea politică, cultural-edu- 
cativă și sportivă, la care au 
participat : Miron Olteanu, se
cretar al C.N.E.F.S., Gheorghe 
Călin, șeful comisiei sport-tu- 
rism a Consiliului județean al 
sindicatelor Argeș, Gheorghe 
Sima, șeful comisiei sport- 
turism a Consiliului județean al 
sindicatelor Brăila, au fost, însă, 
semnalate și o serie de neajun
suri care încă se manifestă în 
activitatea sportivă din între
prinderi și instituții.

vederea bunei desfășurăriîn
atît a sportului de masă cit și 
a celui de performantă sînt 
necesare, îndeosebi, intensifica
rea muncii de educație a spor
tivilor, folosirea mai eficientă a 
bazei materiale existente, lăr
girea continuă a acesteia, atît 
prin colaborarea între sindicate, 
cit și prin contribuția unități
lor economice și folosirea ini
țiativelor oamenilor muncii și 
ale tinerilor.

Moment de mare importanță 
în viața oamenilor muncii, ma
rele forum sindical constituie 
o etapă însemnată și în dez
voltarea educației fizice, a spor
tului și turismului de masă, a 
activității de performantă, o- 
biective înscrise, de altfel, și 
într-unul din principalele docu
mente finale — Rezoluția Con
gresului U.G.S.R.

I
II
I

organizațiile

CUVINTUL PREȘEDINTELUI C. N. E. F. S.,

general locotenent Marin Dragnea
Președintele C.N.E.F.S. a subliniat faptul că Uniunea Generală 
Sindicatelor din România a fost investită de partidul și statula _.

nostru cu importante atribuțiuni și răspunderi în domeniul educa
ției fizice și sportului. Un îndrumar deosebit de prețios l-a con
stituit și il constituie, pentru întregul activ sportiv, pentru toți 
factorii cu atribuții, insuflețitorul Mesaj adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive de către secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, program de excepțională 
însemnătate teoretică și practică, în care sînt cuprinse orientări, 
indicații și sarcini de cea mai mare răspundere privind creșterea 
continuă a contribuției educației fizice și sportului la dezvoltarea 
armonioasă și păstrarea sănătății poporului, la educarea multilate
rală a tineretului, a oamenilor muncii, la promovarea principiilor 
eticii și echității socialiste.

Vorbitorul a arătat, in continuare, că aplicînd in practică aceste 
indicații, organizațiile sindicale, asociațiile sportive din întreprin
deri și instituții au obținut o serie de succese in activitatea, spor
tivă de masă, in cea de performanță, în dezvoltarea bazei mate
riale, precum și in educarea politico-ideologică și patriotică a 
sportivilor. Potrivit ultimelor documente de partid, educația fizică 
și sportul trebuie să se integreze organic in ansamblul muncii edu
cative, să fie mai strins legate de producție, să contribuie la sti
mularea și dezvoltarea energiilor și capacităților creatoare ale oa
menilor muncii în activitatea concretă pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan in întreprinderi. In această direcție este necesară am
plificarea acțiunilor sportive de masă in toate unitățile economico- 
sociale, in orașe și comune, in cartiere, stațiuni balneo-climaterice, 
organizarea mai multor întreceri sportive intre întreprinderi, secții, 
ateliere, excursii și alte activități turistice, îndeosebi la sfirșit de 
săptămînă, la care sindicatele sînt chemate să-și aducă o contribu
ție tot mai eficientă.

Infățișind rezultatele obținute in îndeplinirea sarcinilor de mare 
răspundere încredințate mișcării sportive în direcția reprezentării 
cu demnitate a României socialiste in competițiile internaționale 
și subliniind aportul adus de sindicate, vorbitorul a reliefat, tot
odată, faptul că se cere un mai mare efort pentru valorificarea pe 
scară tot mai largă a talentelor, pentru creșterea nivelului per
formanțelor, îndeosebi la unele sporturi cu recunoscută 
fotbal, box, lupte, atletism, caiac-canoe, haltere, popice 
turtle de iarnă, obiective importante care se pot realiza, 
in centrele muncitorești, în cluburi sportive puternice, 
posibilități materiale și umane. Au fost, de asemenea, arătate răs
punderile care revin tuturor factorilor cu atribuții in dezvoltarea 
și folosirea bazei materiale, prin amenajarea de terenuri simple, 
prin întreținerea și modernizarea acestora, prin realizarea 
complexe sportive muncitorești pentru satisfacerea cerințelor 
cesului de antrenament și competiții.

Vorbitorul a arătat, in încheiere, că in direcția îmbunătățirii 
tinue a activității sportive, Consiliul Național pentru TI____
Fizică și Sport, ca organism investit cu conducerea unitară a spor
tului românesc, va acționa mai hotărit in viitor pentru angrenarea 
tuturor factorilor cu atribuții in îndeplinirea exemplară a impor
tantelor sarcini izvorite din documentele de partid, pentru orga
nizarea sistematică a activităților sportive cu largă audiență in 
rindu.1 maselor, educarea comunistă a sportivilor și cadrelor teh
nice, întărirea ordinei și disciplinei, pentru ca sportul de masă și 
de performanță din țara noastră să obțină rezultate la nivelul mă
rețelor înfăptuiri realizate, sub conducerea înțeleaptă a partidului, 
de poporul nostru in dezvoltarea economico-socială a țării, in ; 
rirea societății socialiste multilateral dezvoltate.
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și spor- 
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LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
simbata

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO 
DIN 30 APRILIE 1976

EXTRAGEREA I ; 19 24 55 36 58 25 51 80 85
EXTRAGEREA a ~ ~
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 887.013 LEI din care 13.586 

lei, report.
Plata cîștigurilor 1 

mai pînă la 30 iunie 
la 30 iunie (în țară) 
mandate poștale).

Il-a : 46 18 14 23 11 29 79 86 62

la această tragere se face astfel : de Ia 10 
: (în municipiul București), de la 13 mai pînă 
) și începînd aproximativ de la 13 mai (prin

AZI. ULTIMA ZI 
BULETINELOR LA

PENTRU COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA 
CONCURSUL PRONOSPORT DE MlINE

Vă reamintim întîlnirile: Dinamo 
— Univ. Craiova, Steaua — Jiul 
Petroșani, C.F:R. Cluj-Napoca — 
F.C. Constanța, U.T. Arad — 
F.C.M. Reșița, Olimpia S. M. — 
Sportul stud., A.S.A. Tg. Mureș — 
F.C. Bihor, F.C. Argeș — Politeh
nica Iași, Politehnica Tim. —

Rapid, S.C. Bacău — ,,U“ Cluj- 
Napoca, Bologna — Juventus, 
Como — Verona, Perugia — Inter- 
nazionale. Roma — Napoli.

Partlcipînd la acest 
Pronosport aveți mari șanse 
ciștig.

concurs 
de

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
APRILIE 1976

DIN 28

Categoria 1 (13 rezultate) : 55,35 variante a 1.013
Categoria 2 (12 rezultate) : 894,85 variante a 146

lei ; 
lei.

A:ad
București

Rapid — Politehnica 
Leșeanu șutează la 
lui Mayer,

bare : este incertă 
mijlocașului Varodi,

Păltinișan

G

în meciul
Mare • 

partida de 
s-au oprit

Secvență din meciul 
turul campionatului : 

grijorate ale

VOLEI. Sala Giulești, ora 10: 
I.E.F.S. — C.S.U. Galați (m.A); 
sala Olimpia, ora 10,30 : Olim
pia — C.S.M. Sibiu (f. A).

Tehnometal, ora 11 : Tehno- 
metal — Triumf (Div. C).

RUGBY. Stadionul Parcul 
copilului, ora 11 : România — 
Spania, meci în cadrul grupei 
A a campionatului european.

accidentat miercuri, 
cu 
F.
la
la

HANDBAL. Teren Giulești, 
de la ora 10 : Locomotiva — 
C.S.U. Suceava (m. B), Rapid
— Textila Buhuși (fem. „Cupa 
F.R.H.") ; teren Steaua, de la 
ora 10 : „U" București — 
C.S.U. Galați, (m). Confecția
— Mureșul Tg. Mureș (f), am
bele în cadrul „Cupei F.R.H" ; 
teren Dinamo, ora 17,15 : Dina
mo — Petrolul Teleajen (m), 
meci în cadrul „Cupei F.R.H.“.

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust", de la ora 16 : Steaua — 
Dunărea, Dinamo — S.C. 
Miercurea Ciuc, meciuri în ■ 
cadrul grupei I a Diviziei A.

SUBSOLUL CLASAMENTUL
Campionatul Diviziei A pro

gramează, mîine. o nouă etapă; 
o etapă (a XXVI-a) intere
santă. ca de altfel toate care 
vor urma pînă la ultimul act, 
cu meciuri atractive în majo
ritatea lor.

Fruntașele clasamentului, 
Steaua și Dinamo, evoluează 
pe propriul teren. întîlnind pe 
Jiul (învinsă miercuri la scor, 
0—4, la Iași), Steaua are o 
sarcină mai ușoară, mai ales că
— după cum ne comunică an
trenorii Jenei și Creinieeanu
— echipa militară beneficiază 
de efectivul complet. Meciul se 
dispută dimineață pe stadionul 
din Ghencea. După-amiază, iu-
,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

bitorii fotbalului din Capitală 
pot urmări și meciul în care 
dinamoviștii bucureșteni pri
mesc replica Universității Cra
iova. Avînd în vedere reviri
mentul oaspeților, această par
tidă se anunță mai echilibrată 
decît aceea de dimineață. Se 
pare că în formația antrenată 
de cuplul Nunwcillerilor își va 
face apariția în linia de atac 
Dumitrache.

Privirile iubitorilor fotbalului 
sînt ațintite, mîine, și spre 
jocurile care programează e- 
chipe situate în zona periferică 
a clasamentului și deci dornice 
să evadeze din plutonul coda
șelor. Este cazul partidelor

C.F.R.
Constanța, 
Reșița, F. 
tul studen 
mișoara 
două part 
Napoca și 
batante a 
celelalte, 
și Rapid, 
clasament, 
mai cupri 
miză pre 
puțin at 
Mureș — 
geș — 
Bacău

I
I VESTI DE LA ECHIPE
I

Cluj-Napo 
București
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BASCHET. Sala Dinamo, ora
17,30 : Dinamo — Levski-Spar- 
tak Sofia, joc amical.

BOX. Sala Giulești, de 
ora 18 : etapa finală a campio
natului municipal pentru ju
niori i.

la

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust", de la ora 14 : Unirea — 
Tractorul, Lie. nr. i — Tîrna- 
va, Sp. studențesc ASE — 
Agronomia, meciuri în cadrul 
grupei secunde a Diviziei A.

RUGBY. Stadionul Olimpia, 
ora 16,30 : Steaua — Sportul 
studențesc, finala „Cupei fede
rației".

DUMINICA

CAIAC-CANOE. Lacul Herăs
trău, de la ora 8 : „Cupa 2 
Mai".

FOTBAL. Stadionul Steaua, 
ora 9 : Steaua — Jiul (tin. spe-

• C.F.R. CLUJ-NAPOCA. Fe
roviarii s-au întors joi dimi
neață de la București. Ieri și 
astăzi au efectuat cite un an
trenament. Nu se anunță mo
dificări în formație. • F. C. 
CONSTANȚA. Joi a avut loc 
ședința de analiză a jocului cu 
„Poli" Timișoara și un antrena
ment. Ieri seară, constănțenii 
au plecat spre Cluj-Napoca un
de astăzi vor efectua un nou 
antrenament. Este posibilă re
intrarea lui Bălosu. în schimb 
este problematică folosirea lui 
Hoffmeister (entorsă la gleznă). 
ARBITRUL PARTIDEI : 
Niculescu (București).

c.

® DINAMO a făcut vineri un 
antrenament cu caracter com
plex, azi urmînd să facă un 
altul. Antrenorul Ion Nunwei- 
Iler are încă o problemă de re
zolvat : Dudu Georgescu, acci
dentat în partida de la Reșița, 
este incert. în schimb, s-a re
făcut Dumitrache ® UNIVER
SITATEA CRAIOVA vine la 
București cu speranța realizării 
unui joc bun și, firește, a unui 
rezultat favorabil. Antrenorul 
Cernăianu, se pare, nu-1 va pu
tea folosi pe mijlocașul Bălăci, 
accidentat la umăr în meciul 
cu F. C. Bihor. în acest caz el 
va fi înlocuit cu Donose sau 
Strîmbeanu. ARBITRUL PAR
TIDEI : N. Cursaru (Ploiești).

• STEAUA, revenită cu un 
punct de la Bacău, a făcut 
pregătiri obișnuite. Troi este în 
continuare indisponibil. Va fi 
aliniată, deci, formația standard 
• JIUL a evoluat joi la Boto
șani. S-a înapoiat apoi la Iași, 
de unde, și-a continuat drumul 
spre Capitală. Vor reintra, pro
babil, Stocker și Niculeseu, în- 
trucît ambii și-au efectuat eta
pele de suspendare. Sub semnul 
întrebării — prezenta lui Toma. 
ARBITRUL PARTIDEI : 
Ghiță (Brașov).
• U.T.A. s-a 

Arad după două 
te în deplasare 
gat cu 2—0. la Cluj-Napoca, în 
fața „șepcilor roșii"), obținînd 
două puncte extrem de prețioa
se în apriga dispută 
vitarea retrogradării, 
jucători accidentați 
F.C.M. REȘIȚA se 
astăzi, cu autocarul, 
unde întotdeauna a < 
ne. Fundașul Chivu este ușor 
accidentat. Antrenorii AI. Dan 
și I. Reinhardt vor utiliza for
mațiile care au cîștigat miercuri 
meciurile cu „U“ și, respectiv, 
Dinamo. ARBITRUL PARTI
DEI : Gh. Retezan (București).

• F. C. OLIMPIA. Sătmăre
nii s-au întors joi seară de la 
Tg. Mureș. Vineri, elevii antre
norului Gh. Ola au susținut 
două ședințe de pregătire, an
trenamentele urmînd a se în
cheia astăzi dimineață. Este po
sibilă reintrarea lui Hațeganu 
@ SPORTUL STUDENȚESC. 
Joi, bucureștenii au avut pro
gram de refacere. Deplasarea la 
Satu Mare, ieri dimineață cu a- 
vionul. După-amiază, studenții 
au efectuat un antrenament 
complex. Pentru astăzi este 
prevăzută o ședință de pregăti
re, cu caracter de menținere. 
Din formația folosită miercuri 
va lipsi Grosu, suspendat o e- 
tapă pentru 3 cartonașe galbene. 
ARBITRUL PARTIDEI : I. Cio
lan (Iași).
• A.S.A. TG. MUREȘ. Echi

pa tîrgmureșeană și-a continuat 
ciclul normal de antrenamente, 
în privința formației de dumi
nică, un singur semn de între-

folosirea 
care s-a

Satu Mar 
Tg. Mureș 
Pitești 
Timișoara 
Bacău 
PARTIDEI

• F. C 
miercuri 
Joi a a 
al juca to 
luat în p 
vineri ș 
tense ale 
anunță v 
mație. Ci 
indisponib 
trenorului 
lidarea a 
rării • 
plecat vi 
Pitești, 
(accidenta 
Mare), aș

C.

lareîntors 
jocuri susținu- 
(ultimul cîști-

i pentru e- 
Nu există 
în lot. • 
deplasează 
la Arad, 

evoluat bi-

ranțe), ora 11 : Steaua — Jiul 
(Dlv. A) ; stadionul Dinamo, 
ora 15,15 : Dinamo — „U“ Cra
iova (tln.-speranțe), ora 17 : 
Dinamo — „U.“ Craiova (Div. 
A) ; stadionul Autobuzul, ora

11 : Autobuzul — Unirea Ale
xandria (Div. B) ; stadionul 
Metalul, ora 11 : Metalul — 
Tractorul Brașov (Div. B) ; 
stadionul F.R.B., ora 11 : I.O.R.
— Șoimii TAROM (Div. C); sta
dionul Electronica, ora 11 : 
Electronica — Automatica 
(Div. C) ; stadion ICSIM, ora 
11 : ICSIM — Flacăra roșie 
(Div. C) ; stadion Danubiana, 
ora 11 : Unirea Tricolor —
— T.M.B. (Div. C) ; stadion

Olimpia Satu 
C. BIHOR. După 
Craiova, orădenii
Sibiu, de unde și-au conti

nuat călătoria la Tg. Mureș. în 
jocul de duminică, antrenorii 
R. Cosmoc și Gh. Staicu inten
ționează să alinieze echipa din 
etapa precedentă. Kun va lipsi 
din formație o perioadă mai 
lungă de timp. El a fost ope
rat de menise în această săptă- 
mînă de către dr. D. Tomescu 
și ieri s-a înapoiat la Oradea. 
ARBITRUL PARTIDEI ; N. Pe- 
triceanu (București).
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I revenit 
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| la Satu

drept. Se caută, deci, o soluție 
pentru al doilea fundaș cen
tral • RAPID și-a continuat și 
ea pregătirile zilnice pînă asea
ră, cînd a plecat cu trenul la 
Timișoara. FI. Marin n-a putut 
participa la antrenamente din 
cauza unei febre mari. Se în
cearcă. totuși, o recuperare a 
lui pentru jocul de mîine. Alt
fel, s-ar putea apela la un cu
plu Niță — Angelescu. ARBI
TRUL PARTIDEI : Ion Chilibar 
(Pitești).

0 AL
CAMPIONATUL

DE JUNIORI
Rezultatele

etapei a XX-a

p.

„MOMENT DE VIRF“ PE AGENDA
COMPETIȚIILOR CONTINENTALE

Finalele cupelor europene
și turneele

campionatelor
In centrul

finale ale
europene
atenției

• SPORT CLUB BACAU a 
efectuat antrenamente obișnui
te. Nu se anunță indisponibili
tăți, în afară de Cărpuci, de 
mai multă vreme accidentat, 
în mod cert, în linia de atac 
va apare Aelenei. Timpul la 
Bacău este ploios și friguros • 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA, deși este foarte realistă 
în privința șanselor de a se 
salva de la retrogradare, va a- 
borda meciul de mîine cu toate 
resursele sale. Studenții au 
plecat ieri dimineață cu auto
carul spre Piatra Neamț, de 
unde sîmbătă dimineața își vor 
continua drumul pînă la Ba
cău. Mușat a rămas acasă, din 
cauza cartonașului roșu primit 
duminică. ARBITRUL PARTI
DEI : Gh. Popovici (București).

SERIA I : Gloria Buzău — S. C 
Bacău 1—0, Lie. 2 Iași — C.F.R. 
Pașcani 1—0, C.S.M. Suceava 
Politehnica Iași 1—3, Ceahlăul 
Neamț — Lie. Al. I. Cuza Focșani
2—1, Unirea Focșani — Șc sp. Te
cuci 1—0, Rulmentul Bîrlad — 
C.S. Botoșani o—0, Lie. de fotbal 
Bacău — Șc. sp. Gh. Gheorghiu- 
Dej 2—0 ; SERIA A II-A : Metalul 
Buc. — F.C.M. Galați 3—0, Steaua 
„23 August” — S.C. Tulcea 1—1, 
Șc sp. Călărași — Rapid Buc. 0—2, 
F.C. Constanța — Sportul stud. 
0—0, Șc. sp. nr. 2 Buc. — F.C. 
Brăila 3—0, C.S.U. Galați — Azotul 
Slobozia 2—0, Flacăra roșie Buc
— Autobuzul Buc. 0—0 ; SERIA A 
m-A : Chimia Tr. Măgurele — 
Lie. M. Viteazul Buc. o—5, T.M. 
București — Flacăra Moreni 2—1, 
Petrolul Ploiești — Dinamo Buc.
2— 1, Ș.N. Oltenița — Steaua 0—3, 
Voința Buc. — Poiana Cîmpina 1—1, 
F.C M. Giurgiu — C.S. Tîrgoviște 
0—3, Progresul Buc. — Șc. sp. Ale
xandria 2—0 ; SERIA A IV-A ; 
Cimentul Tg. Jiu — Minerul Lu- 
peni 1—2, Minerul Motru — Chimia 
Rm. Vîlcea 0—1, Lie. 1 Caracal — 
Șc. sp. Curtea de Argeș 3—2. Jiul 
Petroșani — Șc. sp. Știința Petro
șani 0—2, Electroputere Craiova — 
Șc. sp Craiova 2—3, F.C. Argeș — 
Șc. sp. Drăgășani 2—0, Universita
tea Craiova — Dinamo Slatina 
0—1; SERIA A V-A : Strungul 
Arad — Șc. sp. Gloria Arad 1—0, 
F.C.M. Reșița — Diema Orșova
3— 2, C.F.R- Timișoara — Viitorul 
Timișoara 1—4, „Poli” Timișoara
— Metalul Drobeta Tr. Severin
1— 0, Șc. sp. Jimbolia — U.M. Timi
șoara 0—4, Rapid Arad — U.T.A. 
0—1, Șc. sp. Caransebeș — Șc. sp. 
Lugoj 8—0 Î SERIA. A VI-A î Glo
ria Bistrița — F.C. Baia Mare 0—1, 
Armătura Zalău — Ind. sîrmei C. 
Turzii 0—2. Șc. sp. Victoria Cărei
— C.I.L. Sighet 2—2, Șc. sp. Ora
dea — Minerul Cavnic 1—1, ,,U” 
Cluj-Napoca — C.F.R. Cluj-Napoca
4— 2, Șc. sp. Baia Mare — Sticla 
Turda 4—1, F.C. Bihor — Olimpia 
Satu Mare 1—0 ; SERIA A VII-A: 
Gaz metan Mediaș — Șc. sp. 
Gheorgheni 6—0, Metalul Sighișoa
ra — Oltul Sf. Gheorghe 1—4), Șc. 
sp. Tg. Mures — Șc. sp. Mediaș 
0—2, Șc. sp. Brașovia — Tractorul 
Brașov 0—0. Șc. sp. Odorhei — 
A.S.A. Tg. Mureș 0—0, Șc. sp. Tg. 
Secuiesc — Șc. sp. Miercurea 
Ciuc 2—3. Steagul roșu Brașov — 
Șc. sp. Brașov 1—0 ; SERIA A 
VUI-A : Șc. sp. Hunedoara — 
Nitramonia Făgăraș 1—1, C.F.R. 
Simeria — Chimica Tîrnăveni
2— 4. Lie. 2 Deva — Corvinul Hu
nedoara 0—2, Șc. sp. Sibiu — F.C. 
Șoimii Sibiu 0—0, Metalul Aiud — 
Mureșul Deva 2—1, Metalurgistul 
Cugir — Unirea Alba Iulia 6—0, 
Șc. sp. Șoimii Sibiu — Inter Sibiu 
7—0.

Pînă la jumătatea lunii iunie, 
fotbalul european va cunoaște 
o mare animație. Marile sale 
competiții — de club sau pen
tru reprezentative — îsi des
fășoară fazele finale.' Cupele 
europene, Campionatul euro
pean pentru echipele A și de 
tineret își vor desemna învin
gătoarele în săptămînile care 
urmează. Partide de mare a- 
tracție, stadioane arhipline, tot 
ce are mai bun fotbalul con
tinental va fi chemat în arene 
în aceste zile. Iată o scurtă 
prezentare a evenimentelor — 
din zilele precedente sau cele 
imediat următoare — de pe a- 
ceastă agendă așa de încăr
cată și de atrăgătoare.

CAMPIONATUL EUROPEAN : 
OLANDA, CA SI CALIFICATĂ 

IN TURNEUL FINAL

La sfîrșitul săptămînii trecute 
s-au disputat partidele-tur 
din sferturile de finală ale Cam
pionatului european. Vă reamin
tim rezultatele : Cehoslovacia— 
U.R.S.S. (la Bratislava) 2—0 ; Iu
goslavia—Țara Galilor (Ia Za
greb) 2—0 : Spania—R.F. Ger
mania (la Madrid) 1—1 ; Olan
da—Belgia (la Rotterdam) 5—0 !. 
Cîteva cuvinte despre aceste jo
curi.

La Bratislava, selecționata ce
hoslovacă a obținut o victorie 
după o partidă foarte disputată. 
Prezentînd o formație destul de 
curioasă — cu Dobias în centrul 
liniei de mijloc — gazdele au 
impus_ un bun ritm în a doua 
repriză. Selecționata sovietică, 
cu 5 jucători de la Dinamo Kiev 
în formație, a arătat o revenire 
de formă față de evoluțiile de 
la începutul sezonului. Interna
ționalii iugoslavi, fără Geaici în 
„distribuție", au reeditat victo
riile din fața echipei galeze (ul
tima, la 21 mai 1953, scor 5—2). 
Linia _ mediană (Muzinici, Aci- 
movici, Vukotici) a reprezentat 
punctul forte al gazdelor. Se
lecționata vest-germană, o com
binată Bayern—Borussia Mon- 
chengladbach, a obținut singu
rul egal al oaspeților din aceas
tă manșă. Beer, reprezentant al 
tinerei generații, a realizat go
lul formației lui Schon ; după
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F.R.F. reamintește tuturor 
echipelor organizatoare, din 
toate eșaloanele competițio- 
nale, datoria care le revine 
în privința unei perfecte or
ganizări a întîlnirilor (ame
najarea stadioanelor, difuza
rea biletelor, accesul în sta
dion, asigurarea personalului 
de ordine, etc.), a respectării 
dispozițiilor privind dreptul 
de acces în stadion (un dele
gat al echipei, antrenorii, me
dicul, maserul și jucătorii de 
rezervă), a prevenirii oricărui 
act de indisciplină din partea

spectatorilor, lucru care tre
buie realizat atît prin apelu
rile din programele de meci 
cit și prin stațiile de radio
amplificare ale stadioanelor.

F.R.F. atrage atenția tutu
ror conducerilor de cluburi și 
asociații, antrenorilor și jucă
torilor asupra unei compor
tări perfect disciplinate înain
te, în timpul și după desfășu
rarea întîlnirilor. 
de la atitudinea
disciplinată vor fi sancționate 
prompt.

Abaterile 
corectă și
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Sibiu. La fel de interesantă ră- 
mîne si lupta din zona inferioară 
a clasamentelor, în care sînt an
grenate mai bine de jumătate din 
numărul de echipe. Aici, pozițiile 
se schimbă de la o etapă la alta, 
în funcție de locul unde fiecare 
îsi dispută partida, acasă sau to 
deplasare.

Spunem aceasta deoarece rezul
tatele etapei precedente au adus 
din nou în prim plan marele a- 
vantaj al terenului propriu to Di
vizia B. Cifrele sînt grăitoare : 
în 27 de partide s-au înregistrat 
23 de victorii ale gazdelor si doar 
patru rezultate de egalitate (au
toarele acestei performante: Pra
hova Ploiești, Gaz metan Mediaș, 
Victoria Călan si Sticla Turda). 
Cit privește numărul de goluri 
marcate, acesta este si mai edifi
cator : gazdele au toseris G9 de 
goluri, iar oaspeții doar 7 ! (25—2 
în seria I, 27—2 în seria a Il-a și 
17—3 în seria a III-a).

Săptămîna trecută am relatat pe 
larg despre trialul jucătorilor din

Fază din meciul Iugoslavia—Țara Galilor : atacantul galez James 
in acțiune.

suita de nereușite a formațiilor 
de club în fața celor vest-ger- 
mane, fotbaliștii spanioli au a- 
cum un complex în fața lui 
Beckenbauer (din nou excelent) 
și ceilalți. In fine, scor-fluviu 
și de mare surpriză la Rotter
dam unde actuala aripă dreaptă 
a lui Anderlecht, Rensenbrink, 
a surclasat selecționata belgia
nă, marcînd trei dintre cele 
cinci goluri ale echipei olande
ze. Notăm că Rep, aripă de spe
cialitate, a jucat mijlocaș în re
prezentativa Olandei, dovadă a 
mărturisitelor și materializate
lor tendințe ofensive ale 11-lui 
olandez.

La 22 mai, returul celor pa
tru întîlniri : „Echipa Olandei 
este ca și calificată, reprezenta
tiva R. F. Germania are și ea 
mari șanse de a intra în turne
ul final. Mult mai deschise îmi 
apar partidele Țara Galilor—Iu
goslavia — în care galezii vor 
prezenta o formație mult mai 
puternică — și U.R.S.S. — Ce
hoslovacia — unde e de aștep
tat o puternică replică a forma
ției sovietice" declară cunoscu
tul fost internațional iugoslav 
Rajko Mitici, actualmente co
mentator al ziarului „Sport" din 
Belgrad.

F.C. BRUGES LA UN PAS 
DE O MARE SURPRIZA

Miercuri seara, la Liverpool, 
în prima manșă a finalei „Cu
pei U.E.F.A.", formația belgiană 
F.C. Bruges a condus la pauză 
cu 2—0 (ambele puncte marcate 
de Lambert) și virtuala campi-

Corespondență din Italia

ULTIMA OCAZIE A JUVTNTUSULUI

acțiune.

oană a Angliei a depus eforturi 
disperate pentru a egala și a 
obține din penalty, golul 
victoriei. Scor final : 3—2 pen
tru Liverpool. Se anunță un re
tur pasionant, la 19 mai, la Bru
ges.

ASTĂZI, FINALA „CUPEI 
ANGLIEI" ; MIERCURI, FINALA 

„CUPEI CUPELOR"

Așa cum e programată din 
1871, cînd a avut loc prima sa 
ediție (în prima sîmbătă a lunii 
mai), astăzi are loc pe vestitul 
stadion Wembley, finala „Cu
pei Angliei". Se întîlnesc Man
chester United (liga I) și Sout
hampton (liga a Il-a).

Miercuri, la Bruxelles, finala 
„Cupei cupelor", cu o nouă e* 
chipă belgiană în arenă, Ander
lecht (avantajată și de teren) 
?} cu o alta, tot’ engleză, West 
Ham, ca parteneră. Reamintim 
ca, cu acest prilej, se ține în 
capitala Belgiei o reuniune teh
nica U.E.F.A.

DE PRETUTINDENI

Ultimele 270 de minute ale 
celei mai ciudate ediții a cam
pionatului din ultimii ani. Pen
tru Juventus poate ultima po
sibilitate de a rămîne „agățat" 
de Torino. Juventiștii vor juca 
la Bologna împotriva roș-albaș- 
trilor lui Pesaola care simt 
ja gustul Cupei U.E.F.A. și 
face totul pentru a cîștiga. 
gazde va reintra stoperul 
llugi despre care se spune 
urmează să fie 1------

de- 
vor 
La 

Be- 
că 

transferat... 
chiar la Juventus ! La rîndul 
său, Juventus va alinia pe

PROGRAMUL Șt ARBITRII
SERIA ! : Unirea Focșani — Victoria Tecuci : R. Stîncan (București) • Ceahlău! 

Piatra Neamț — Metalul Plopeni : Șt. Marian (Sighișoara) • Gloria Buzău —
— F.C.M. Galați : T. Andrei (Sibiu) • C.S.M. Borzești — F.C. Petrolul Ploiești: 
Gh. Vasilescu I (București) • Prahova Ploiești — C.S. Botoșani : P. Baban 
(Sibiu) • C.S.U. Galați — C.S.M. Suceava : Tr. Moarcăș (Brașov) * C.F.R. 
Pașcani — F.C. Brăila : M. Buzea (București) e Viitorul Vaslui — Celuloza 
Călărași : V. Dumitru (Oltenița) ® S.C. Tulcea — Cimentul Medgidia : Max. 
Popescu (București).

SERIA o Il-a : a C.S. Tîrgoviște — Voința București : Al. Ghigea (Bacău) • 
Metalul Mija — Steagul roșu Brașov : I. Rus (Tg. Mureș) ® Minerul Motru — 
Chimia Tr. Măgurele : I. Boroș (Timișoara) a Autobuzul București — Unirea 
Alexandria : I. Raab (Cîmpia Turzii) • Metrom Brașov — Progresul București) : 
V. Topan (Cluj-Napoca) • F.C.M. Giurgiu — Dinamo Slatina : T. Oniga (lași)
• Nitramonia Făgăraș — Ș.N. Oltenița : V. Tătar (Hunedoara) a Electroputere 
Craiova — Chimia Rm. Vîlcea : C. Săndulescu (Vaslui).

SERIA A lll-A : • Mureșul Deva — F.C. Baia Mare : Fr. Coloși (București)
• Victoria Cărei — Rapid Arad : Gh. Avram (Piatra Neamț) a Victoria Călan
— Metalurgistul Cugir : A. Boceanu (Drobeta Tr. Severin) a Unirea Tomnatic — 
F.C. Șoimii Sibiu : A. Munich (București) a Gloria Bistrița — Dacia Orăștie : 
N. Rainea (Bîrlad) • U.M. Timișoara — F.C. Corvinul Hunedoara : C. Dinulescu 
(București) a Gaz metan Mediaș — Minerul Moldova Nouă : Gh. lonescu 
(Brașov) Industria sîrmei C. Turzii — C.F.R. Timișoara : N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea) a C.I.L. Sighet — Sticla Turda : M. Abramiuc (Suceava).

Divizia B. Să consemnăm că, în 
scurta perioadă care a trecut, s-au 
înregistrat două promovări în Di
vizia A : Șutru — de Ia Chimia 
Rm. Vîlcea la Rapid București si 
Mravușka — de la Victoria Călan 
la Jiul. Poate că este un început 
promițător șl în curînd vom con
semna si alte... ascensiuni.

Mîine au loc meciurile etapei a 
XXVl-a. De remarcat că cei trei 
lideri joacă în deplasare, ca de 
altfel si urmăritoarele lor. Doar 
C.S. Tîrgoviște beneficiază, de a- 
ceastă dată, de avantajul terenu
lui propriu. Etapa programează 
destul de multe jocuri interesante 
și pentru lupta din „zona fier
binte”.

Stadio Comunale din Bologna 
o formație cu trei vîrfuri de 
atac pentru a-și spori posibili
tățile ofensive : Gori, Altafini 
și Damiani. Torino (care va fi 
lipsit de Claudio Sala, singurul 
jucător suspendat după etapa 
trecută) va primi acasă vizita 
lui Cagliari. Prin urmare, două 
puncte ca și sigure.

Luptă îndîrjită la subsolul 
clasamentului. La Como se va 
deplasa Verona : în timp ce 
gazdele recuperează pe unul 
dintre cei mai importanți pioni 
ai săi, mijlocașul Pozzato, Ve
rona are dificultăți în ceea ce 
privește prezența în teren a 
„conducătorului de joc“, Madde. 
Există multe dubii și la Fio
rentina (care urmează să întâl
nească pe Lazio) în ceea ce 
privește prezența lui Antogno- 
ni, în vreme ce adversara sa 
încearcă să substituie pe Chi- 
naglia fie cu Ferrari, fie cu 
foarte tînărul Giordano. Meci 
de asemenea important pentru 
retrogradare la Genova : Samp- 
doria — Ascoli.

în ceea, ce privește partida 
dintre Milan și Ccsena, se 
pune problema obținerii locului 
în Cupa U.E.F.A. în timp ce 
Milan și-a asigurat deja parti
ciparea, Cesena se teme că va 
fi întrecută în clasament de 
Bologna. în celelalte două 
partide ale etapei, Perugia în
tâlnește acasă pe Inter, iar Na
poli se deplasează la Roma. 
Cîteva schimbări în aceste for
mații : Mazzola va juca pe post 
de atacant central în locul lui 
Boninsegna, iar Oriali și Pavo- 
ne sînt incerți (Inter) ; Roma 
nu-1 va folosi pe Liedholm, iar 
Napoli pe Braglia (accidentat) 
și Juliano.

CESARE TRENTINI

• în „Cupa balcanică” s-a dis
putat la Zagreb meciul dintre 
echipa locală Dinamo și formația 
Ethnikos (Grecia). Echipa iugosla
va a obținut victoria ou scorul -de 
2—1 (0—1).
• Nou record în fotbalul brazi

lian : aflat în întrecere (indirectă) 
cu Pele, fostul international Da
rio a înscris 10 goluri într-un 
meci I E vorba de partida Espor- 
tivo Recife-Santa Maro 14—0. Re
cordul lui Pele era de 8 goluri. 
Dar nici acesta nu se lasă mai 
prejos : într-o partidă disputată 
la Honolulu, în fata a aproape 
25 000 de spectatori, a marcat 4 
goluri din cele 5 înscrise de echi- 
na sa, Cosmos, formației japoneze 
Honda.
• într-un meci amical, echipa 

maghiară B.T.C. Salgotarjan a în
trecut formația cehoslovacă Ban
ska Bistrica cu 6—3 (1—2).
• Bayern Munchen este, se pa

re, echipa recordurilor din cam
pionatul vest-german. Are cea mai 
mare medie de vîrstă (26 de ani 
Si 8 luni), jucătorul cu cele mai 
multe, partide disputate sub culo
rile tării (Bcckenbauer-89), golge- 
terul absolut ai campionatului 
R.F.G. si al Cupei campionilor 
europeni (Gerd Miiller cu 238 si 
respectiv, 51 de goluri), iar por
tarul Sepp Maier a jucat la Ma
drid, cu Real, —’ J- ' — --- 
meci al său
• începînd

tă, jucătorii 
se pregătesc 
tro Anastasi, ___ ___ ___  _______
singur pînă la sfîrsitul stagiunii. 
Este ultimul act al „divorțului” 
dintre internaționalul italian si e- 
chipa sa de club. Datorită carac
terului său dificil, Anastasi nu 
mai este agreat de nici unul din
tre coechipierii săi.

O Independiente Buenos Aires 
anunță că Bayern Munchen și-a 
dat acordul pentru disputarea Cu
pei intercontinentale. Va avea loc 
o singură confruntare, la Caracas, 
la 23 iunie.

O Nou record de spectatori la 
un meci de fotbal, în Tunisia : la 
meciul Club Africain—Esperance 
(1—0), disputat în cadrul campio
natului în capitala tării, au 
tat 50 000 de spectatori.

@ Manchester United bate 
recordurile de asistentă : în 
tidele disputate pe stadionul _ 
Old Trafford, s-au înregistrat în 
acest sezon mai mult de un mi
lion de spectatori.
• După Olanda si Elveția, Ir

landa este a treia tară europeană 
în care s-a disputat finala Cupei: 
Bohemians—Drogheda 1—0. Cel mai 
bun jucător al meciului a fost 
Johnny Fullam (Bohemians) în 
vîrstă de 36 de ani.
• Cu totul neașteptat, cu cinci 

etape înaintea încheierii campio
natului Turciei, pe primul loc s-a 
instalat o formație aproape necu
noscută în arena internațională î 
Trabzonspor. Cunoscutele Fener
bahce și Galatasaray o urmează.

cel de al 57-lea 
în nunele europene, 
de săptămîna trecu
lui Juventus Torino 
fără colegul lor Pie
care se va antrena

asis-

toate 
par- 
său,



UN FINAL
După un început deloc agi

tat (două victorii ale dinamo- 
viștilor, dintre care una foarte 
clară : 8—1), campionatul de 
hochei are în prezent un fi
nal palpitant, în care Steaua 
a revenit spectaculos, ani- 
mînd întrecerea și 
nu este 
titlul pe 
scurt, la ultimele 
curi dintre aceste 
frunte ale hocheiului 
s-au înregistrat 
gorice victorii

arătînd că 
să cedeze 

deține. Pe 
patru jo- 

formații de 
nostru 

două cate- 
D____ ____ ale steliștilor
(8—1 și 9'—3) precum și două 
„remize" (ambele 3—3), 
ce a adus pe Steaua 
tea clasamentului 
unui golaveraj direct 
(27—23).

dispusă 
care-1

ceea 
în frun- 
datorită 
mai bun

Programul acestui campio
nat, prelungit poate puțin 
prea mult din cauze obiective, 
mai prevede încă două turnee 
la București, care prin pris
ma acestei pasionante lupte 
pentru titlu se anunță extrem 
de interesante. înainte însă 
de a face citeva scurte con
siderații despre partidele de
la Miercurea 
mental î

Ciuc, iată clasa-

1. STEAUA 18 14 2 2 I26— 51 30
2. Dinamo 18 -14 2 2 125— 59 30
3. S.C.M. Ciuc 18 4 0 14 60—121 8
4. Dunărea 18 2 0 16 44—124 4 C. A.

Imagine de la ultimul meci Steaua—Dinamo disputat la București. 
Atacă echipa Steaua, prin Miklos (19) tatonat de Nuțescu (2) 
de la Dinamo Foto : D. NEAGU

....... .. ............. . ----~~-------

STARTURI ALE ATLEȚILOR ROMÂNI
REZULTATE SCONTATE ÎN SERIA A ll-a
Pe patinoarul artificial ,,23 Au

gust* din Capitală au continuat 
jocurile ultimului tur din cadrul 
seriei a H-a a Diviziei națio-nale 
de hochei. Intr-o partidă intere
santă, UNIREA SF. GHEORGHE 
a întrecut echipa LICEULUI 
NR. 1 MIERCUREA CIUC CU 4—2 
(0—0, 1—1, 3—1), după ce elevii 
au condus cu 2—1. Jocurile des
fășurate vineri după-amiază 
s-au încheiat cu rezultate scon
tate, favoritele cîștigînd clar. 
LICEUL NR. 1 M. CIUC — TRAC
TORUL BRAȘOV 14—6 (5—1,
1—2, 8—3). Au marcat Nagy 3, 
Eros 2, Balogh 2, Salaman 2, 
David 2, Daniel 2 și Csata pen
tru învingători, respectiv Medei 
3, Nticolae, Nedelcu și Gedo.

ATI FTKM astăzi Șl DUMINICA MILuIIqIYI |a |așj $e desfășoară 
concursul republican al juniorilor de 
categoria a ll-a • LA SFÎRȘITUL săp- 
tămînii viitoare, la București vor avea 
loc Campionatele republicane univer
sitare.
CAIAC" DUMINICA dimineața, in-

A KIOC ceP'ncl de la ora 8, pe 
VnNUt lacul Herăstrău se va des
fășura, în organizarea comisiei muni
cipale, concursul dotat cu ,,Cupa 2 
Mai", la care vor participa sportivi 
din secțiile bucureștene 0 MIERCURI 
5 mai, pe lacul Herăstrău va avea 
loc, cu începere de la ora 11, un 
concurs de selecție pentru formarea 
lotului reDublican de juniori.
INinz IN MEC,UL triunghiu-IIMOf LAR pentru echipe de co
pii desfășurat la Burgas (bazin de 
25 m) : 1. Bulgaria 249 p, 2. Româ
nia 184 p, 3. Grecia 125 p. Citeva re
zultate înregistrate de sportivii ro
mâni : Mariana Marin 2 : 36,7 — 200 
m spate și 1 : 11,7 — 100 m spate ; 
Dan Țincă 2 : 24,4 — 200 m spate ; 
2 : 24,9 — 200 m mixt și 2 : 47,9 — 
200 m bras ; Irinel Pănulescu 1 : 12,6
— 100 m delfin, 2 : 39,9 — 200 m 
mixt și 5 : 03,7 — 400 m liber ; Ho- 
ria Rusovici 1 : 23,5 — 100 m bras 
și 3 : 01,6 — 200 m bras ; Florin 
Mustață 1 : 15,7 — 100 m bras; Flavius 
Vișan 4 : 35,1 — 400 m liber și 2 : 12,1
— 200 m liber
uinn PESTE 150 DE copH* «n- 
JUUv tre 8 și 14 ani, s-au aliniat 
miercuri și joi în Sala Floreasca, 
la startul Campionatului republican 
de judo rezervat copiilor, faza pe 
municipiul București. Dintre sportivii 
participant? la întreceri s-au detașat 
reprezentanții Școlii sportive Energia

........ .........................................

Sportul |

PASIONANT
Deci, în aceste condiții, 

duminică, la patinoarul „23 
August", se reia această atrac
tivă dispută. Ce ne-au arătat 
ultimele confruntări ? La 
Steaua, forma deosebită a por
tarului Netedu și a „noului 
val“ (Cazacu, în special, 
Hălăucă, Nistor, Mikloș), pre
cum și o omogenitate tactică ; 
o formulă nouă de echipă la 
Dinamo în care Tureanu se 
evidențiază ca... fundaș,- prima 
linie de atac avînd în conse
cință alcătuirea Costea, Axin- 
te, Bandaș ; o deosebită vi
goare fizică la S.C. Miercurea 
Ciuc, formație tînără și, mai 
ales, odihnită, care a ținut 
piept o repriză sau două li
derelor hocheiului nostru (la 
Dinamo chiar un meci în
treg 4—5 I) și, în sfîrșit, nu
meroasele elemente tinere 
promovate cu curaj la Dună
rea (Marcu, Gherghișan, Ber- 
dilă), unde portarul Gh. Hu- 
țan face adevărate minuni, 
dînd „aripi" echipei.

Programul de mîine : ora 
16 : Steaua-Dunărea ; ora
18,30 : Dinamo — S. C. Mier
curea Ciuc. Primul meci Stea- 
ua-Dinamo are loc miercuri, 
iar ultimul duminică 9 mai, 
cînd se încheie campionatul.

UNIREA SF. GHEORGHE — 
AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA 
6—1 (3—1, l—o, 2—0). Realizatorii 
golurilor : Csedo 2, Kemenesy, 
Lucaci, Deaky, Mosner, respec
tiv Koncsag. SP. STUD. ASE — 
TÎRNAVA 4—3 (1—1, 1—2, 2—0). 
Victorie dificilă a studenților, 
obținută în ultima repriză. Au 
marcat : Boldescu, Constantines- 
cu, Cojooaru, M. Vlad, respectiv, 
Csiser (2) și Peter. în clasament 
conduce detașat Sportul studen
țesc A.S.E.

Astăzi, de la ora 14, au loc 
întilnirile : Unirea — Tractorul, 
Liceul nr. 1 — Tîrnava Odorhei 
și Sportul studențesc — Agrono
mia.

Tr. IOANIȚESCU

DIN TOATE SPORTURILE
(antrenori D. Gavra, Gh. Ilie și S. 

Ar j oca), care au obținut 31 de pozi
ții între locurile 1—3. O comportare 
la fel de bună au avut și micuții ju
doka de la Șc. sp. 1 (23 de locuri pe 
podium) și Olimpia București (15). Fi
nalele campionatului sînt programate 
la Arad, in zilele de 22 și 23 mai. 
I I IPTC 1N ZILELE DE 1 și 2 MAI, 
LUrlt |a Pleven (Bulgaria) se va 
desfășura un turneu internațional re
zervat juniorilor la ambele stiluri. 
La libere, antrenorul Alexandru 
Geantă va însoți un lot din care fac 
parte, printre alții, sportivii I. Șandor 
(62 kg), I. Ivanov (90 kg), V. Pușcașu 
(100 kg) și A. lanco (+100 kg). Din
tre participanții la greco-romane îi 
amintim pe I. Tecuceanu (62 kg), I. 
Negrișan (57 kg), I. Draica (74 kg) 
și I. Savin (100 kg). Antrenorul lo
tului este Simion Popescu.

CONCURS REPUBLICAN DE 
-.... LA BUCU-

pista stadionului Metalul 
"i se va desfășura mîine 

republican 
alergătorilor

CONCURS R 
MUIU DIRT-TRACK 
REȘTI. Pe 
din Capitală 
un concurs republican de dirt-track 
rezervat alergătorilor din grupa 8. 
Și-au anunțat participarea motocicliști 
din Brăî-la, Sibiu, Arad și București. 
Primul start se va da la ora 8,30. 
PI IfXRV ECHIPA SOVIETICA SLAVA 
ĂUUDT MOSCOVA a susținut un 
turneu în țara noastră. In primul meci, 
oaspeții au întîlnit campioana țării. 
Farul Constanța care, de*și lipsită de 
aportul câtorva titulari, a obținut vic
toria cu scorul de 13—7. In continuare, 
în jocul cu Constructorul Constanta, 
lider autoritar al seriei a lll-a în 
Divizia B, Slava a învins cu 39—3. 
Ultima partidă a turneului s-a dispu
tat la București, în compania Sportu
lui studențesc, care a învins la limi
tă : 15—17 (3—7).

LA TENIS
Din cadrul primei etape a 

Campionatului divizionar A de 
tenis de masă, programată 
pentru diminică 9 mai, joi s-au 
disputat două meciuri între e- 
chipe care dau jucători lotului 
de juniori participant la cam
pionatele internaționale ale 
U.R.S.S. (Lvov, 5—9 mai). La 
BUZĂU, Gloria din localitate a 
întîlnit formațiile clubului Pro
gresul București. La băieți, 
Gloria Buzău — Progresul Buc.
9—8 (Romanescu 4, Ancei 2, 
Badea 2 și dublul Romanescu, 
Ancei pentru Gloria, respectiv 
Ovanez 3, Moraru 2, Luehian 2

Campionatul de șah pe echipe

UNIVERSITATEA,

PE PRIMUL LOC
Derbyul rundei a Vl-a a 

campionatului național de șah 
pe echipe l-a constituit întîlni- 
rea dintre formațiile I-T.B. și 
Medicina Timișoara. Bucurește- 
nii au cîștigat cu scorul de 5—3 
prin victoriile obținute de 
Gheorghiu la Ungureanu, Pav
lov la Biriescu și Redica Rei- 
cher la Suzana Makkai. Junio
rul timișorean Mărășescu l-a 
invins pe Cr. Ionescu în timp 
ce partidele Ciocâltea — Ncam- 
(u, Ghițescu — Ilijin, Pușcașu 
— Zarcula și Margareta Teodo- 
rescu — Gertrude Baumstark 
au fost remize. Celelalte re
zultate : Universitatea — Loco
motiva 5*/„—2V2, Politehnica — 
Petrolul 4'Ă—3%, Crișul — Mu
reșul 4'A—37a, A.S.E. — C.S.M. 
3‘/2—3*/, (1).

în clasament, pe primul loc 
a trecut UNIVERSITATEA cu 
16 p (34*/2 puncte de partidă) 
urmată de I.T.B. 16 p (31), Me
dicina 15 p (32‘/2), Politehnica 
10 p (237a), Locomotiva 7 p 
(24), Crișul 7 p (18‘/a), C.S.M. 
i p (2OV2) — o partidă între
ruptă —, Petrolul 4 p (20%), 
Mureșul 3 p (16), A.S.E. 1 p 
(18) —r o partidă întreruptă.

• In zilele de 15 și 16 mai, 
pe stadionul Republicii din Ca
pitală se vor desfășura Cam
pionatele internaționale de atle
tism ale României, competiție 
de renume, reluată după o pau
ză de cîțiva ani. între primii 
care au confirmat prezența la 
București se află atleții cuba
nezi, cu citeva din marile lor 
speranțe pentru Jocurile Olim
pice de la Montreal. Cu același 
prilej va avea loc și tradiționa
lul concurs republican de pri
măvară al atleților seniori.
• La „Memorialul fraților 

Znamenski" desfășurat la Soci, 
în afara Măriei Puică, învingă
toare la 1 500 m, o comportare 
frumoasă au avut Aurel Nicu-

TCMIC ClSTIGÂTORII FINALELOR
IEINIO „CUPEI T.C.B." 11—12 ani:

E. Hnat (T.C.B.) și Luminița Sălăjan 
(„Poli" Cluj-Napoca) ; 13—14 ani :
C. Olteanu („Poli") și Nadia Beche- 
rescu (Electrica Timișoara) ; 15—16
ani : L. Revesz (Sănătatea Oradea) 
și Gabriela Szoko (Dinamo Bucu
rești) ; 17—18 ani : FI. Segărceanu și 
Elena Popescu (ambii Dinamo). 
t/Z’M C| RESTANȚE. La Galați s-a 
■vLCI desfășurat partida amînatâ 

dintre divizionarele A feminine 
C.S.U. și Faiul Constanța. Au cîștigat 
voleibalistele oaspete cu 3—2 (4, —6, 
—11, 14, 7). In Divizia B (masculin) : 
Silvania Șimleul Silvaniei — SARO 
Tîrgoviște 3—1, Metalul Hunedoara — 
Voința Alba lulia 3—0, Silvani-a — 
C.S.U. Pitești 3—1.

ASTĂZI, FINALA CUPEI F. R. RUGBY:

STEAUA - SPORTUL STUDENȚESC
Stadionul Olimpia găzduiește 

astăzi, cu începere de la ora 
16,30, ultimul act al Cupei 
F.R. Rugby. Finala acestei 
competiții va opune două din
tre cele mai bune echipe ale 
noastre : Steaua și Sportul 
studențesc. Dacă studenții vor 
evolua în formație completă 
(din care nu vor lipsi Fugigi, 
frații Atanasiu, Nicolescu, 
Andrei Ilariton), foștii cam
pioni suportă handicapul ab
senței lui Munteanu, Cioarec,

DE MASĂ
și Cauri 1, pentru bucureșteni). 
La fete Progresul Buc. — Glo
ria Buzău 6—3 (Alexandru 3, 
Filimon 2 și Petrini 1, respectiv 
Petrescu 2 și Gagu 1). La A- 
RAD, C. s. Arad II — C. S. 
Arad I 7—2, la fete. Victoriile 
primei formații aparțin Evei 
Ferenczi (la Gybngyosi și Că- 
ruceru), în timp ce echipa se
cundă a punctat prin Mihuț 3, 
Gyongyosi 2 și Căruceru 2.

★
La Lvov, reprezentativa de 

juniori a României va fi alcă
tuită din Eva Ferenczi și Si
mona Petrescu, respectiv Ro
manescu și Pali (Comerțul Tg. 
Mureș). Echipa va fi însoțită de 
antrenorul buzoian Emil Bă- 
cioiu.

★
în urmă cu citeva zile la 

Timișoara s-au desfășurat fina
lele campionatelor republicane 
ale școlilor sportive la tenis de 
masă pe echipe. Dispunînd de 
o excelentă organizare, cei 
.peste 200 de participant!, repre- 
zentînd 13 școli sportive din ța
ră, au furnizat întreceri inte
resante, dîrz disputate, care au 
atins un nivel tehnic și spec
tacular apreciabil. Iată echipe
le cîștigătoare : BĂIEȚI : 13—15 
ani —• Șc. sp. Odorhei ; 10—12 
ani Șc. sp. Tr. Severin ; 16—18 
ani Șc. sp. Craiova (B) ; FETE,
10—12 ani Șc. sp. Pitești ; 13— 
15 ani Șc. sp. Craiova ; 16—18 
ani Șc. sp. Craiova. (P. ARCAN 
— coresp. județean).

BASCHETUL LA ZI
• Echipele Dinamo București și 

Levski^Spartak Solia se întâlnesc 
astăzi și luni (în ambele zile la 
ora 17,30) într-o dublă Întâlnire 
amicală. Pentru campionii țării 
noastre, meciurile constituie o uti
lă verificare în vederea partidei 
decisive pentru titlul național, pe 
care o vor susține marți 11 mal 
în compania formației Steaua. 
Levski-Spartak ocupă locul 3 în 
campionatul Bulgariei încheiat re
cent.
• Clasamentul final al „Cupei 

federației", competiție rezervată 
divizionarelor feminine A (fără 
jucătoarele din lotul republican) :

lescu, cronometrat în 13:54,2 la 
5 000 m /record personal ante
rior 14:14,0 !/, a cincea perfor
manță românească din toate 
timpurile și Vasile Bichea, cla
sat al treilea la 3 000 m obsta
cole în 8:36,0. în aceeași probă 
Dan Betini a realizat 8:53,6. Fi- 
ța Lovin a alergat 1 500 m în 
4:23,1.
• Azi concurează la Budapes

ta fondiștii I. Cioca și C. Ștefan, 
iar marți la Lodz, I. Jager, 
M. Hatoș, Gh. Neamțu și E. Io- 
nete.

VALERIA VLĂSCEANU A RĂMAS DOAR... 0 SPERANȚĂ
Valeria Vlăsceanu (Petrolul 

Ploiești) si Antje Stille (S. C. 
Magdeburg) sînt două tinere îno
tătoare cu foarte multe puncte 
comune : născute în același an 
(19G1) la o diferență de numai 
o lună, au o înălțime (1,71 m) 
și greutate (60 kg) aproximativ 
asemănătoare, ambele fiind ele
ve în clasa a Vlll-a. Si perfor
mantele celor două sportive în 
sezonul trecut erau aproape- ega
le : 2:29,1 la 200 m spate pentru 
campioana României si 2:28,8, în 
aceeași probă, pentru înotătoarea 
din Magdeburg. Singura diferen
ță între ele o constituie modul 
în care au evoluat în ultimele 
luni cele două sportive.

în timp ce Vlăsceanu a pro
gresat într-un ritm clasic înotă
torilor români — de la 2:29,1 la 
2:28,27, cifră cu care calificarea în
tr-o finală a campionatelor europe
ne de juniori din acest an devine 
problematică — Stille a înregis
trat un salt de-a dreptul impre

Postolachi, Suciu, D. Alexan
dru (componenți ai lotului re
prezentativ pentru meciul de 
mîine cu Spania), Murariu 
și M. Gheorghe (accidentați). 
Astfel că Steaua va prezenta 
unele noutăți : Corneliu va
juca taloner, Durbac — mijlocaș 
la deschidere, locul acestuia 
fiind luat de tînărul și talen
tatul Șomodi. Oricum, în am
bele tabere se speră într-un 
meci aprig și spectaculos. Va 
arbitra : Petre Niculescu.

DOUA DERBY-URI 
ÎN ULTIMA ETAPĂ 

A TURULUI
Mîine este programată cea 

de a V-a etapă și ultima a 
turului „Cupei de primăvară" 
la handbal, urmînd ca returul 
să înceapă joi, 6 mai.

Runda de mîine este do
minată de două veritabile 
derby-uri masculine, care vor 
opune primele clasate din fie
care serie. Este vorba de jo
curile II. C. Minaur Baia 
Mare—Politehnica Timișoara
(Seria I) și Dinamo Brașov — 
Știința Bacău (Seria a Il-a). 
De notat că în meciul de la 
Baia Mare se vor întîlni sin
gurele două echipe care nu 
au pierdut nici un punct pînă 
acum în competiție. La femi
nin, rețin atenția partidele 
programate la Timișoara, care 
vor opune Universității și 
Constructorului din localitate 
pe Progresul București și, res
pectiv, Voința Odorhei. în 
sfîrșit, interesantă se anunță 
și întîlnirea dintre - Rapid 
București și lidera seriei a
II-a,  Textila Buhuși. Iată 
acum celelalte întîlniri ale 
etapei : „U“ Cluj-Napoca — 
Steaua, ASA Tg. Mureș — 
CSM Borzești, „U“ București 
— CSU Galați și Dinamo 
București — Petrolul Teleajen 
la masculin, Confecția — Mu
reșul Tg. Mureș, „U“ Bucu
rești — Constructorul Baia 
Mare și Rulmentul Brașov —- 
I.E.F.S. la feminin

1. I.E.F.S. 11 9 2 783-652 20
2. Politehnica 11 8 3 784-694 19
3. Olimpia Buc. 11 8 3 759-662 ltt
4. Crișul 11 8 3 755-657 19
5. C.S.U. Galați 11 8 3 676-636 19
6. ,,U“.Cj.-Napoca 11 7 4 747-711 ia
7. Rapid 11 6 5 557-529 17
8. Univ. Timiș. 11 5 6 730-736 16
9. Sănătatea PI. 11 4 7 636-696 15

10. Progresul Buc. 11 1 10 600-695 12
11. Voința Buc. 11 1 10 518-718 12
12. C.S.U. Tg. M. 11 1 10 542-721 12

• Turneele finale ale Diviziei 
masculine A vor avea loc la 
București (intre 7 și 11 mai) pen
tru participantele la grupa 1—6 și 
la Brașov (intre 6 și 10 mai) pen
tru cele din grupa 7—12. Toate 
jocurile din Capitală se vor dis
puta în sala Floreasca, zilnic de la 
ora 16, cu excepția partidelor de 
duminică 9 mai care vor începe 
de la ora 9. Derby-ul Steaua — 
Dinamo, care va hotărî campioa
na României, se va desfășura 
marți 11 mai la ora 17,30. în ace
eași zi sînt programate întilnirile 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Rapid și Universitatea Timișoara 
— Farul Constanța.
• Sala sporturilor din Sibiu va 

fi gazda turneelor de calificare în 
Divizia A, care se vor disputa în
tre 7 și 9 mai. Participă următoa
rele echipe (cîștigătoare ale serii
lor Diviziei B) : masculin : Uni
versitatea Craiova. C.S.U. Galați,’ 
Dinamo Oradea, IPROMET Bucu
rești ; feminin : Voința Brașov, 
Universitatea Iași, Sănătatea Satu 
Mare, P.T.T. București.

sionant. devenind recordmană a 
lumii (cea mai tînără) cu 2.13,5. 
Așadar un progres de peste 15 
secunde, care exprimă valoarea 
certă a elevei din Magdeburg și 
deschide un capitol de meditație 
pentru specialiștii noștri. Fenome
nul a devenit aproape clasic în 
lumea natației noastre : la vîrste 
fragede, chiar și la 13—14 ani 
campionii noștri se află adesea 
în preajma rezultatelor obținute 
de sportivi de aceleași vîrste din 
țări în care înotul cunoaște o 
largă dezvoltare ; dar odată tre- 
cutl la vîrsta junioratului, spor
tivii români încep să progreseze 
foarte lent, rămînînd cu mult în 
urma veritabililor performeri..

Cazul Vlăsceanu — Stille, tipia 
și actual, are și o serie de ex
plicații. Antrenorul sportivei din 
Magdeburg a fixat elevei sale în 
luna septembrie a anului trecut 
un program de antrenament 
foarte dur, cu o deasă partici
pare în concursuri, avînd ca o- 
biectiv final campionatele euro-, 
pene de juniori din acest an, 
pentru care îi planificase un re
zultat în jurul a 2:18,0—2:19.0. 
A. Stille s-a dovedit extrem de 
receptivă și ambițioasă la efor
tul cerut ; s-a antrenat zilnic 
4—5 ore (peste 14 000 m) și din 
octombrie pînă în aprilie a par
ticipat la 27 de concursuri. Vlăs
ceanu. în schimb, cu obiectivul 
de a intra în finala probei de 
200 m spate a .,curopenelor“ de 
juniori, a făcut în cea mai mare 
parte a timpului numai un an
trenament pe zi. a luat startul 
în cel mult 8—10 curse în această 
perioadă și nici nu și-a reme
diat o serie de greșeli evidente 
de tehnică. Urmarea ? Stille a 
devenit favorita olimpică a pro
bei. în timp ce Vlăsceanu a ră
mas doar... o speranță. Cauzele 
expuse, credem, nu necesită alte 
comentarii.

A. VASILIU



VICTORII ALE
SPORTIVILOR

ROMANI
& în prima zi a turneului 

feminin de baschet de la 
Halle, selecționata României 
a întrecut cu 68—67 reprezen
tativa R.D. Germane. Princi
palele realizatoare ale echipei 
române : Gugiu (18), Duțu (11) 
și Pîrșu (10). într-un alt meci : 
Bulgaria — Polonia 70—63 
(29—34).

M. Romașcanu (Dinamo), ciștigătorul cursei „Cupa Voința", in 
plin efort in etapa de contratimp individual Foto : N. DRAGOȘ

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

bă, s-a disputat — pe circuit — 
etapa a V-a, ultima, a „Cupei 
Voința", Cei 57 de rutieri ră
mași în cursă au avut de par
curs 50 de ture (45 km). Pentru 
dinamizarea cursei s-a alcătuit 
și un clasament pe puncte, la 
sprinturi (la fiecare 5 ture s-a 
disputat un sprint). Primii cla
sați s-au menținut în especta- 
tivă, lăsînd deliberat cursa libe
ră. Deosebit de rapidă, anima
tă din primul și pînă în ulti-, 
mul tur, etapa a constituit un 
final minunat pentru această 

frumoasă competiție.
Ilie, care dimineață 
contratimpul, s-a im- 
ca sprinter autentic

etit de 
Valentin 
cîștigase 
pus și

(dacă ar avea și calități de 
grimpeur, ar fi un ciclist de mare 
valoare). El a fost primul în cla
samentul pe puncte, cu 17 p, 
urmat de Leehoslaw Michalec 
(Polonia) 10 p și Ladislav Ka
ras (Cehoslovacia) 10 p. Ulti
mul sprint, care a decis învin
gătorul etapei a 5-a. a fost de 
fapt o învolburare de o rară 
frumusețe. Decis să nu scape 
nimic în ultima zi. Valentin Ilie 
a sprintat furibund și a învins ! 
Iată clasamentul etapei : 1. VA
LENTIN ILTE (Dinamo) lh07:30: 
2. Nicolac Savu (Dinamo) ; 3. 
Sorin Sudiiu (Olimpia) ; 4. La
dislav karas (Cehoslovacia) ; 
Grzegorz 
Wilfried 
nia) ; 
șui) ; 
șui) ; 
lia) : 
talul

• în capitala Poloniei a 
început turneul de handbal la 
care participă selecționate de 
juniori și junioare din Bucu
rești, Budapesta, Moscova, 
Praga, Berlin, Sofia și Var
șovia. Iată primele rezultate : 
feminin : București — Mosco
va 18—16 (10—11), cele mai 
bune jucătoare ale echipei 
române fiind Cristina Weber 
(7 gol.) . și Maria Răduțu (5) ; Bu
dapesta — Varșovia II 9—8 
(7—4) ; masculin : 
Moscova 
Croitoru 
(4) fiind 
Sofia — 
Varșovia 
(12-3) ;

pesta 26—18 <1 '•

II
----------- - București — 

25—17 (11—7), Viorel 
(12) și Vlad Ionescu 

principalii realizatori ;
Berlin 26—15 (12—6) , 

I — Praga 26—13 
Varșovia II — Bvda-

VOLEIBALISTELE CUBANEZE
IN TURNEU IN ROMÂNIA

HAVANA, 3o (Agerpres). — 
Echipa feminină de volei a Cubei 
va întreprinde în luna mai turnee 
in Japonia, România si Polonia, 
turnee ce vor constitui un ultim 
test în vederea Jocurilor Olimpice 
de la Montreal. Din lotul cubanez, 
a cărui vîrstă medie este de 22 
ani, fac parte: Mercedes Roca, 
Nelly Barnet, Evelina Borrotto, 
Mercedes Pomares, Miriam Her
rera.

I P

aza
LUCRĂRILE CONGRESULUI ASOCIAȚIEI
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5. 
Mogila (Polonia) ; 6. 

Hennig (R.F. Germa- 
Nicolae David (Mure- 
Arpad Gydrfi (Mure- 
Luciano Frezza (Ita- 
Nie. Andronache (Me- 

același timp.

7.
8.
9.

10.
Plopeni)

• In turneul de box de la 
Halle (R.D.G.), pugilistul ro
mân de categoria ușoară Ion 
Budușan l-a întrecut la 
pe bulgarul Lefterov, 
limitele categoriei 
Burdihoi (România) a 
la puncte în fața 
(Ungaria).

puncte 
iar în 
muscă 

pierdut 
Orban

Recent s-au desfășurat la 
Ciudad de Mexico lucrările ce
lui de al 40-lea Congres al Aso
ciației Internaționale a Presei 
Sportive, primul Congres al 
A.I.P.S. în afara Europei, con- 
cretizindu-se astfel, o dată în 
plus, caracterul mondial al 
forumului internațional al zia
riștilor sportivi. La Ciudad dc 
Mexico, India a devenit cea 
de-a 75-a tară a cărei asociație 
națională de presă sportivă este 
reprezentată în A.I.P.S. Au mai 
depus cereri de afiliere, care 
urmează să fie studiate de co
misia de admitere. Australia, 
R.P. Mongolă, Filipine și Sin
gapore.

La Congresul A.I.P.S. de la 
Ciudad de Mexico au luat parte 
delegații ale asociațiilor de pre
să sportivă din 47 de țări (din 
Europa, Africa, Asia și cele 
două Americi). printre care și 
aceea a României. Participanții 
la Congres au ascultat rapoar
tele președintelui și secretarului 
general, din care au rezultat 
creșterea prestigiului A.I.P.S. în 
toate organismele internaționa
le sportive. îmbunătățirea con
tinuă a organizărilor marilor 
manifestări sportive internațio
nale și facilitările importante în 
exercitarea profesiunii, dezvol
tarea crescindă a relațiilor din
tre asociațiile naționale de pre
să sportivă prin intermediul 
A.I.P.S. și 
legitimației 
creditări și 
competițiile

Comitetul

Jocurilor Olimpice de vară de 
la Montreal a prezentat o in
formare în legătură cu stadiul 
pregătirilor generale (în special, 
al instalațiilor de presă) și a 
invitat pe congresiști să între
prindă, la sfîrșitul lucrărilor 
Congresului, o vizită colectivă 
de 48 de ore la Montreal pen
tru a constata, la fața locului, 
progresele în definitivarea con
strucțiilor, Vizita a fost efec
tuată de la 21 Ja 23 aprilie a.c. 
Tema Congresului „Contribuția 
presei sportive la educarea ti
neretului" a fost prezentată de 
delegația mexicană, organiza
toarea Congresului, cu un core
ferat al delegatului UNESCO 
(dr. Don Antohny, invitat), pre
cum și dezbateri care au relie
fat, în unanimitate, rolul pozitiv 
tot mai pregnant pe care tre
buie să-1 aibă presa sportivă 
în educarea tinerelor generații, 
în încheierea lucrărilor, parti- 
cipanții au apreciat elogios pri
mirea călduroasă și organizarea 
excelentă oferite Congresului 
A.I.P.S. de la Ciudad de Mexico 
de către Asociația presei spor
tive mexicane.

Anul viitor, Congresul A.I.P.S. 
va avea loc în Italia.

P E
prin 

sporirea eficacității 
A.I.P.S. pentru 
acces nemijlocit 
internaționale.

organizare

a- 
la

SCURT
• La Varazdin In 
(m) : Iugoslavia —

Clasament final : 1. MIRCEA 
ROMASCANU (Dinamo) 12 h 
30:21 : 2. Ion Cojocarii (Steaua) 
la 13 s : 3. Vasile Teodor (Di
namo) la 1:40: 4. Eugen Dul- 
rheru (Voința) la 2:23 : 5. Teo
dor Drăgan (Voința) la 3:29 : 
6. Sorin Suditu 
4:12 ; 7. Nicolac 
șui) la 8:43 : 3. 
(Dinamo) la 8:51 
Mogila (Polonia) 
Ion Nica (Steaua) la 
încheiat competiția 54 
(83 la start).

DAVIS

Grzegorz
9:14 ; 10. 

10:36. Au 
de rutieri

(Olimoia) la 
David (Mure- 
N; colac Savu 
: 9.
la

a

• Meciul de tenis pentru 
„Cupa Davis“ dintre echipele 
U.R.S.S. și Monaco, disputat la 
Tbilisi, s-a încheiat cu scorul 
de 5—0 în favoarea jucătorilor 
sovietici, care au cîștigat și ul
timele două partide de simplu : 
Pugaev — Vanderpol 6—0, 6—2, 
6—2 ; Borisov — Borfiga 6—4, 
&—7, 7—5.

6—2 cuplul
Kelaides. în 
de simplu, 
cauza ploii, 
întrecut cu 
Kelaides.

• Kalogeropoulos, 
a doua partidă 

întreruptă 
Franulovici

6—4, 6—0, 6—2

din 
I-a 
pe

zonei

• La Zagreb, în meciul 
dintre selecționatele Iugosla
viei și Greciei, scorul după 
ziua a doua este de 3—0 în 
favoarea gazdelor. In partida 
de dublu Pilici șl Franulovici 
au învins cu 6—3, 6—3, 7—9,

• Finala 
„Cupei Davis", 
Brisbane, între echipele 
Australiei și Noii Zeelande 
și întreruptă din cauza unor 
ploi torențiale, va fi reluată 
la Nottingham (Anglia) în 
luna iunie. în momentul în
treruperii, scorul era de 2—1 
în favoarea tenismanilor 
australieni.

asiatice 
disputată

a 
la

După o pauză de 4 ani, ho- 
cheiștii cehoslovaci sînt din 
nou campioni ai lumii. în 
fotografia noastră, componen- 
ții echipei Cehoslovaciei zîm- 
besc fericiți grupului masiv 
de fotoreporteri, masați pe 
gheata modernei săli „Rondo" 
din Katowice, unde s-au con
sumat întrecerile celei de a 
42-a ediții a campionatului 
mondial. Superioară în spe
cial prin omogenitatea valo
rică a lotului de care au dis
pus antrenorii Karel Gut și 
Jan Starsi, selecționata ceho
slovacă s-a impus prin viteză 
și eficacitate.

Reprezentativa Cehoslova
ciei își înscrie pentru a patra 
oară această victorie în pal
mares (1947 — Fraga, 1949 — 
Stockholm, 1972 — Praga și 
1976 — Katowice). Anul viitor, 
în grupa A la C.M. de la Viena, 
unde jucătorii cehoslovaci își 
vor pune titlul în joc, va evo
lua și selecționata țării noas
tre.

BASCHET 
meci amical 
U.R.S.S. 111—98 (59—50) • Turneul 
de la Lodz : Jalgiris Kaunas — 
HKG Ostrava 66—58, Dinamo Tbi
lisi — LKS Lodz 76—62, Akademik 
Varna — Polonia tineret 
Slavia Kosice 
61—59

CICLISM • 
etapa a 9-a, 
(170 km) a revenit in 4 h 15:34. so
vieticului V. Bacenkov, care a 
preluat și tricoul galben • Belgia
nul Van Linden a cîștigat 
Milano — Vignola (239 ' 
Etapa a 2-a a Turului 
Estepona — Prlego de 
(224 km), a fost ciștigată 
Gilsson (Luxemburg).

PENTATLON MODERN • Con
cursul internațional desfășurat la 
Londra a fost ciștigat de sportivul 
sovietic Pavel Lednev, care a to
talizat 5 499 puncte. Pe echipe vic
toria a revenit selecționatei U.R.S.S.

TENIS • Sferturile de finală la 
Portland : Stockton — Scott 6—4, 
6—3, Drysdale — McNair 7—6, 6—4, 
Stewart — Carmichael 4—6. 7—5,
6— 2 • Turneul final de dublu 
(WCT) la Kansas City : Fibak, 
Meiler — Case, Masters 7—6, 7—6,
7— 5 ; Ramirez, Gottfried — V. si

TENIS DE MASA • Campiona
tele Asiei, la Phenian, feminin : 
R.P. Chineză — Japonia 3—0, 
A. Amritraj 6—2, 7—6, 4—6, 6—4.
R.P.D. Coreeană — Singapore 
3—0 ; masculin : R.P. Chineză — 
R.P.D. Coreeană 5—3, Japonia — 
Indonezia 5—0. Malaezia — India 
5—2.

ȘAH • William Hartston (An
glia) a cîștigat turneul de la Sa
rajevo cu 9 p, urmat de Matulovicl 
și Vuklcl cu 8’4 p.

YACHTING • După 4 regate în 
C.E., clasa „Olandezul Zburător", 
la Hyăres, conduce echipajul Bilger 
-Ross cu 11 p.

80—«5,
— Istravina Rijeka

Turul Marocului, 
Agadlr — Essaulra

cursa 
km) • 

Spaniei, 
Cordoba 

de Roger

BASCHETBALIȘTII 
DIN SENEGAL

în capitala Egiptului 
s-a desfășurat, recent, 
finala „Cupei campioni
lor Africii" la baschet 
masculin, opunînd echi
pele Klub Asfa Dakar 
și Zamalek Cairo. Cu 
toate că gazdele porneau 
favorite, victoria a re
venit baschetbaliștilor 
senegalezi cu 75—73. Zia
rele din Cairo au elogiat 
calitățile excepționale 
ale jucătorilor din Se
negal, care au impresio
nat si Prin talie : cel 
mai „scund" jucător de 
la 
1.94

să-1 Învățăm să înoate. 
La nevoie, toți folosesc 
materialele clasice de 
salvare. Făcind mai 
mult o muncă de supra
veghere șl administrație, 
găsim pretenția dum
neavoastră excesivă..."

DOPING

lulul de campion al lu
mii, s-a accidentat, re
cent, destul de serios. 
Culmea., ironiei : acci
dentul nu s-a produs pe 
pistele de la Le Mans, 
Indianapolis sau Ntir- 
burgring, ci in timp ce 
Lauda conducea un ba
nal tractor, la Salzburg, 
lucrînd la construirea 
casei sale. O manevră 
neinspirată (la 15 km pe

pasageri va crește 
♦00 ' ‘ “

la

aveaAsfa Dakar 
m !

SURPRIZĂ 
LA EXAMEN

Australia — considera
tă in sport ca „t^ra 
înotului** — oferă une
ori contraste suprin- 
zătoare. Astfel, efectu- 
înd nu de mult un 
control asupra pregătirii 
profesionale a celor cî- 
teva sute de instructori 
de înot, ce lucrează la 
«ștranduri și bazine din 
marile orașe, fede
rația australiană de 
natație a ajuns la 
o concluzie stupefian
tă. Peste 40 la sută din 
acești așa-ziși „specia
liști** nu știu să înoate ! 
Explicația respectivilor a 
fost și ea surprinzătoa
re : „Nimeni nu ne cere

Nou scandal in lumea 
ciclismului profesionist. 
Rutierul belgian Van den

Broucke, clasat pe lo
cul doi în cursa Milano 
— S«an Remo, a fost în
vinuit de dopaj de că
tre organizatorii italieni, 
care au anunțat că la 
analiza antidoping tes
tul acestuia a fost 
pozitiv. Respingînd
această acuzație. Van 
den Broucke a ce
rut o contraexpertiză 
care să fie efectuată de 
toxipologul francez prof. 
Lafarge, din Paris. Din 
laboratorul acestuia, do
sarul va ajunge, proba
bil, la tribunal.

IN VITEZĂ...
Nlki Lauda, asul

ultimii ani al curselor de 
automobilism de formu
la 1 si deținător al tlt-

din

oră !) a făcut ea trac
torul să se răstoarne, 
rănindu-1 ne Lauda...

SPRE PATINOAR, 
PE PERNĂ 

MAGNETICĂ
Intre orașul Alma-Ata 

și complexul sportiv de 
mare altitudine Medeo 
(cu admirabilul pati
noar producător de mi
raculoase recorduri), pe 
o distanță de 15 kilo
metri, se va construi o 
cale pe care vagoanele 
vor circula pe pernă 
magnetică. Inițial. vi
teza de deplasare va fi 
de 120 km/oră. dar după 
terminarea întregii con
strucții viteza de circu
lație a vagoanelor cu

km/oră.
CAMPIONATUL 
ȘCOLARILOR

în Uniunea Sovietică 
se dispută cu regulari
tate un campionat unio
nal de șah al școlarilor. 
Ultima ediție, desfășu
rată la Baku, a fost 
ciștigată de Garik Kas
parov, in vîrstă de 12 
ani, elev la școala de 
șah prin corespondentă 
condusă de fostul cam
pion mondial Mihail 
Botvinnik.

BOX
CONTRA KARATE

La 25 iunie, la Tokio, 
Cassius Clay va susține 
o originală întîlnire cu 
luptătorul japonez An
tonio Inoki. maestru în 
așa-numitele „sporturi 
marțiale4* (karate, 
jitsu etc.). în 
sens, campionul 
dial și-a început pregă
tirile, partenerul 
de antrenament 
un luptător pe 
Abbdulah Sheik, 
cunoaște toate trucurile 
viitorului adversar al 
lui Clay. Nu au fost 
stabilite regulile acestui 
original meci. Este 
știut însă că Clay se va 
folosi de pumnii săi 
pentru a evita atacuri
le prin piedică ale Iul 
Tnoki.

Jiu- 
acest 
mon-

său 
fiind 

nume 
care

SFiRȘIT DE VARĂ ATLETICĂ LA ANTIPOZI
Sezonul atletic austral s-a 

încheiat. Australia și Noua 
Zeelandâ stabilindu-și deja e- 

- chipele pentru Montreal. întru- 
cît aceste două țări au jucat, 
de obicei, un rol important în 

concursurile atletice olimpice — 
cu deosebire în alergările pe 
distanțe medii și lungi — ne 
propunem, în rîndurile de mai 
jos, o scurtă prezentare a per
formanțelor celor care pot fi 
numiți urmașii lui Peter Snell 
sau Ron Clarke.

Australia va trimite la Mont
real 25 de atleți și atlete. 
Printre ei, cei mai cunoscuți 
sînt I Raelene Boyle (25 de 
ani), vicecampioană olimpică 
la Miinchen la 100 și 200 m, 
una dintre bunele sprintere 
ale lumii. După o absență 
destul de lungă, datorată unui 
accident, Boyle revine în prim 
plan, recîștigînd supremația 
internă în care fusese supli
nită de Denise Roberson 
(22,5 la 200 m în acest sezon), 
împreună cu marea speranță 
Debbie Wells (11,3 pe 100 m la 
14 ani și jumătate !) și cu 
Terry Wangman, Boyle și Ro
berson pot alcătui și 
tabilă echipă de 
4X100 m. La 800 m 
Rendina (28 de ani, 
la Miinchen la 400 m 
a alergat recent 1:59,0 
bine decît cea mai bună per
formanță mondială în 1975 —
și probabil că în condițiile 
unei concurențe puternice poate 
încă progresa. Tot la 800 m, 
dar și la 1 500 m, va concura și 
cunoscuta Judy Pollock (2:01,1 
și 4:15,0).

La băieți, semifondiștii și 
fondiștii de azi par epigoni, 
veteranul Crouch (38 de ani) 
la 1 500 m, Fitzsimmons sau 
Wardlaw (28:12,6, respectiv 
28:15,6) la 10 000 m sau Larkins 
(8:27,2) la 3 000 m obstacole 
fiind lipsiți a priori de șanse 
în lupta pentru medalii. In 
probele tehnice, doar Chris 
Commons (8,02 m la săritura 
în lungime) atinge standardul 
internațional.

Neo-zeelandezii, în schimb, 
— vor fi 14 la Montreal — au 
o adevărată generație de aur 
la semifond și fond. John Wal
ker (25 de ani) pare, după re
zultatele ultimelor două sezoane, 
marele favorit la 1 500 m — 
mai ales că tanzanianul Bayi 
va „urca" credem la 5000 m, 
chiar dacă în prezent suferă 
de „boala tartanului" — ten- 
dinita. Rod Dixon (27 de ani), 
singurul care 
cu victorie în 
pic asupra 
„milei", la fel 
și 5 000 m.

o redu- 
„ștafetă 

Charlene 
locul 6 

în 51,90) 
mai

se poate lăuda 
sezonul preolim- 

recordmanulul 
de bun la 1 500

va alege, totuși, 
după cit se pare, distanța mai 
lungă. în mare progres este 
Dick Quax, care a alergat la 
începutul lui martie 13:24,8 la 
5 000 m și 27:55,2 la 10 000 m, 
ultimul rezultat fiind printre 
cele mai bune înregistrate 
Vreodată în emisfera sudică.
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ASTĂZI, LA BELGRAD PRIMA EDIȚIE SCHIFISTII
V

LA STARTUL
A BALCANIADEI DE CAIAC-CANOE NOULUI SEZON INTERNAȚIONAL

După o intensă perioadă de 
pregătire, eaiaciștii și canoiștii 
noștri fruntași debutează în se
zonul competițional al anului 
olimpic cu un concurs desfășu
rat peste hotare. Este vorba de 

Larion Serghei-Policarp Malîhin cuplul de caiaciști care și-a 
reconfirmat valoarea in sezonul trecut. Foto : Dragoș NEAGU

prima ediție a Campionatului 
balcanic, care se desfășoară as
tăzi la Belgrad, pe apele la
cului Ada Ciganlija. Participă, 
în afara sportivilor români, ca- 
iaciști și canoiști din Bulgaria 
și Iugoslavia. în programul 
campionatului balcanic figu
rează întreceri la toate cele 11 
probe olimpice : K 1 500 și 1 000 
m, K 2 — 500 și 1 000 m. K 4 
— 1 000 m. C 1 — 500 și 1000 
m, C 2 — 500 și 1 000 m, K1 
și K 2 — 500 m fete. Dumi
nică, tot la Belgrad reprezen
tanții noștri vor lua parte la 
o regată internațională la care 
și-au anunțat prezența sportivi

„REGATA STEAUA»
Primul concurs internațional 

al anului programat în țară, 
va avea loc la mijlocul săptă
mânii viitoare pe lacul Snagov. 
Este vorba de tradiționala com
petiție „Regata Steaua", la e- 
diția din acest an urmînd să 
participe, în afara caiaciștilor 
și canoiștilor clubului bucu- 
reștean, sportivi ai unor clu
buri militare din Bulgaria 
(Ț.S.K.A.), Cehoslovacia (Dukla) 
și Ungaria (Honved), precum și 
un lot de caiaciști din Iugosla
via. Concomitent cu regata in
ternațională se va disputa și 
concursul intern dotat cu „Cupa 
Steaua", deschis tuturor sec
țiilor care doresc să participe. 
Joi 6 mai, începi nd de la ora 
9, se vor desfășura probele de 
500 m (KI, K2, Cl, C 2, K1 
și K2 fete), după amiază de 
la ora 15 sînt programate pro
bele de 1 000 m (și K 4), iar 
vineri 7 mai. de la ora 9 se 
dispută probele de fond (K1, 
K 2, K4, Cl, C2).

AUSTRIA - ROMÂNIA: 1-1, LA TENIS
(Urmare din pag. 1)

româri. Acesta nu și-a consu
mat toată energia într-o par
tidă în care, practic, era lipsit 
de șanse. Este de notat, totuși, 
că Hărădău ar fi putut încerca 
mai multe acțiuni ofensive, mai 
ales la începutul setului al 
doilea cînd, pe serviciul lui 
Kary, el și-a adjudecat ghemul. 
Dar, în loc să forțeze nota, el a 
lăsat inițiativa jucătorului aus
triac. Acesta a reușit să se dis
tanțeze. Hărădău nu a jucat, 
totuși, slab. Ii trebuie, însă, mai 
multă viteză în execuție, atacuri 
mai rapide și mai decise, cu 
atît mai mult cu cît suprafața 
de joc de la Post Sportzentrum 
este destul de tare. Rezultat fi
nal : Hans Kary — Dumitru 
Hărădău 6—2, 6—4, 6—1.

Ilie Năstase a intrat pe tere
nul central al arenei vieneze 
complet neacomodat cu o ast
fel de suprafață de joc. A fost 
primul său meci al sezonului în 
aer liber jucat pe zgură. El a 
părut sigur pe el în tot timpul 
meciului cu Peter Feigl, dovadă 
și faptul că primul set și l-a 
adjudecat în numai 20 de mi
nute. în setul al treilea, după 
obișnuitele minute de relaxare, 
Năstase i-a permis adversarului 
unele acțiuni ofensive la fileu, 
destul de rapide, încheiate cu 
puncte în favoarea acestuia. 
Pînă la 5—5 s-a menținut ega

din Italia, Spania și R. F. Ger
mania (și, desigur, Bulgaria și 
Iugoslavia). Programul regatei 
este identic cu cel al Campio
natului balcanic.

Miercuri dimineața, la Sna- 

gov, componenții lotului au 
„tras" ultimele piste de con
trol, în urma cărora a fost for
mată garnitura ce ne va repre
zenta la Belgrad. Ne-au plă
cut, pentru buna pregătire și 
pofta de întrecere demonstrate 
Ivan Patzaichin, Vasile Diba, 
Larion Serghei și Policarp Ma- 
lihin, Agafia Orlov și Nasta-

LUNA MAI
CU MARI 

PENTRU
Scrimerii români vor fi pre- 

zenți la sfirșitul acestei săp- 
tămîni la două mari competi
ții internaționale. La Bonn, 
unde la 1 și 2 mai se desfă
șoară „Turneul celor 7 na
țiuni" la floretă băieți, iar la 
8 și 9 mai un mare turneu in
dividual internațional, echipa 
României este compusă din M. 
Țiu, P. Kaki, T. Petruș, P. Bu- 
ricea, C. Dinu, fiind însoțită de 
antrenorul I. Zilahi și arbitrul 
internațional T. Mureșan. La 
patrulaterul de spadă Franța — 
Italia — România — Ungaria, 
ce se desfășoară la 2 mai în 
localitatea italiană Legnano, e- 
chipa României participă cu 
A. Pongraț, N. Iorgu, P. Szabo, 
I. Popa, C. Duțu, antrenor fi
ind V. Chclaru.

Pentru patrulaterul feminin 
de floretă (care reunește ace
leași formații), din 7 mai, la 
Paris, ce este urmat de „Tro
feul Jeanty" (8—9 mai), vor 
face deplasarea floretistele Eca- 

litatea pe tabela de scor, apoi 
jucătorul român și-a înscris un 
break, 6—5, cîștigîndu-și, în 
continuare serviciul. Rezultat 
final : Ilie Năstase — Peter 
Feigl 6—1, 6—-3, 7—5. Deci, după 
prima zi, Austria — România : 
1—1.

Imediat după terminarea a- 
cestei partide, Ilie Năstase, pre
cum și ceilalți trei jucători ro
mâni, Dumitru Hărădău, Viorel 
Marcu și Viorel Sotiriu, au în
ceput să se antreneze pe tere
nuri învecinate „centralului".

Căpitanul nejucător al echi
pei României, Constantin Năs- 
iase, are o sarcină dificilă în 
alcătuirea cuplului pentru în- 
tîlnirea de sîmbătă. Acum, la 
ora convorbirii noastre telefo
nice, în teren se află Năstase 
și Viorel Marcu, dar nimic nu 
este oficial și sigur. Numele 
jucătorilor care vor evolua la 
dublu urmează a fi anunțate cu 
o oră înaintea confruntării. în 
tabăra austriacă este mai mult 
ca sigur că vor evolua Kary — 
Feigl.

Mîine (n.r. sîmbătă) va avea 
loc meciul de dublu, iar în ul
tima zi (duminică) se vor în- 
tilni : Kary — Năstase și Feigl — 
Hărădău.

Aici vremea este din ce în ce 
mai bună, deși temperatura se 
menține încă scăzută. Vineri nu 
a plouat și previziunile meteo
rologilor indică cer senin și 
pentru zilele următoare. 

sia Nichitov. Am remarcat, tot
odată, progresul înregistrat de 
o serie de- sportivi tineri, mai 
puțin cunoscuți, ajunși aproape 
de nivelul consacraților : Ben
jamin Borbandi, Nastasia Buri, 
I’etre Cozlov — Petre Marcov, 
Ivan Erofei — Ivan Haralam- 
bie. De altfel, ultimele două 
cupluri de canoiști au oferit o 
replică dîrză echipajului Gheor- 
ghe Danielov — Gheorghe Si- 
mionov, fost campion mondial. 
După ce la 500 m Danielov — 
Simionov au ciștigat cu un 
vîrf de barcă, la 1 000 m ei 
au cedat la o diferență ase
mănătoare în fața perechii 
Erofei — Ilaralambie. Apre
cieri definitive nu se pot face 
acum, desigur, eaiaciștii și ca
noiștii pornesc abia în cău
tarea formei pe al cărei vîrf 
stă scris : Montreal.

Iată echipele care vor 
concura azi la Campionatul 
balcanic, așa cum ne-au fost 
comunicate de antrenorul co
ordonator al lotului, prof. Cor- 
neliu Bârsănescu : K1 : Vasile 
Diba. K 2 : Larion Scrghci — 
Policarp Maiihin, K 4 : Simion 
Chirilă — Roman Vartolomeu — 
Nicușor Eșanu — Nicolae Si- 
mionenco, C 1 : Ivan Patzaichin, 
K1 fete : Maria Mihoreanu, 
K 2 : Agafia Orlov — Nastasia 
Nichitov.

VI. M.

DEBUTEAZĂ
COMPETIȚII
SCRIMERI
terina Stahl, Ana Pascu, Ileana 
Jenei, Suzana Ardeleanu, Mag
dalena Barloș, însoțite de an
trenorul A. Vilcea.

Tot la Paris (6—7 mai) se 
va desf ușurti congresul anual 
ordinar al F.I.E., pe a cărui or
dine de zi figurează și alegerea 
președintelui și comitetului exe
cutiv. Din partea forului nos
tru de resort vor participa pre
ședintele Federației române de 
scrimă, Vasile Ionescu (mem
bru în comitetul executiv) și 
Dionisie Tepsan, secretar gene
ral al

Suzana Ardeleanu, campioană 
națională a floretistelor în a- 
cest an, încearcă marea perfor
manță și in confruntările inter

naționale ale acestei luni.

PRINCIPALELE CANDIDATE LA TITLUL OLIMPIC 
EVOLUEAZĂ IN TURNEUL DE POLO DE LA CLUJ-NAPOCA

Unul dintre cele mai impor
tante turnee preolimpice la 
polo se va desfășura între 4 și 
9 mai in bazinul acoperit din 
Cluj-Napoca. Ediția din acest 
an a „Cupei României" reuneș
te patru din primele cinci for
mații clasate la ultimul cam
pionat mondial (Caii — 1975), 
U.R.S.S.. Ungaria, Cuba, Româ
nia, alături de reprezentativa 
Australiei, finalistă olimpică, 
echipa Bulgariei și selecționata 
secundă a țării noastre.

In perspectivă, un turneu de 
ridicată valoare in care evolu
ează și principalele candidate 
la titlul olimpic ce va fi atri

După cum am mai anunțat, 
schifiștii și schifistele din loturi
le olimpice ale României debu
tează astăzi în sezonul interna
tional 1976. participînd la tradi
ționala „Regată Mannheim** din 
R. F. Germania. A sosit, deci, 
momentul să prezentăm cititori
lor modificările mai importante 
intervenite în componenta lotu
rilor și a echipajelor reprezenta
tive, subliniind că. deocamdată, 
nici unul dintre echipaje nu este 
definitiv. Cele cîteva importante 
competiții internaționale ale se
zonului. dintre care amintim re
gatele Mannheim. Moscova și 
Grunau, urmează să fie nu numai 
testări ale forțelor schitului ro
mânesc înaintea starturilor de la 
Montreal, ci și încercări de găsi
re a formulelor optime pentru 
echipajele care ne vor reprezen
ta la Jocurile Olimpice.

La feminin, la 2 f.c.. s-au im
pus selecționerilor două echipaje: 
Marlena Predescu — Angelica 
Chcrtic. medaliate cu bronz la 
C.M. de la Nottingham ’75 și 
Elena Avram — Iuliana Balaban- 
Munteanu. medaliate si ele cu 
bronz în Anglia, dar în proba 
de 8-1-1. Pentru desemnarea aces
tor două cupluri, care vor evo
lua în ..Regata Mannheim**. s-au 
făcut multe selecții, căutîndu-se 
formulele cele mai bune. Să nu 
uităm, în proba de 2 f.c. cano
tajul nostru feminin are la activ 
un titlu mondial si o medalie de 
bronz ceea ce înseamnă o mare 
obligație pentru Montreal.

O altă probă spre care s-a în
dreptat, mai mult decît în anii 
trecuți. atenția antrenorilor lo
tului. este cea de 4+1 rame. In 
cele două zile ale ,.Regatei Man
nheim** vor fi încercate două e- 
chipaje. Primul dintre ele — Fi- 
ligonia Toll. Aurelia Marinescu, 
Elena Oprea, Florica Petcu+EIena 
Giurcă — se anunță deosebit de 
puternic, iar evoluția sa de de
but intr-un concurs international 
este așteptată cu mare interes. A 
doua ambarcație va cuprinde pe 
Valeria Cătescu. Cristei Wiener, 
Lcnuța Sansu, Eleonora Drugă+ 
Aneta Matei, sehifiste care can
didează mai mult — după păre
rea noastră — la echipajul de 
8+1. Și pentru că am amintit

MÎINE DIMINEAȚĂ, ÎN PARCUL COPILULUI

0 NOUA PARTIDA DE RUGBY
ÎN C.E.: ROMÂNIA-SPANIA

Miine, echipa noastră națio
nală de rugby își încheie sezo
nul internațional întîlnind la 
București reprezentativa Spa
niei in cea mai importantă în
trecere continentală, lansată de 
F.I.R.A. și care cu fiecare an 
capătă tot mai mult valoarea u- 
nui adevărat campionat euro
pean. Rugbyștii români, care 
susțin cel de-al 108-lea meci 
din palmares, vor urmări ob
ținerea victoriei, spre a se cla
sa pe locul al treilea in clasa
mentul final al competiției. De
sigur, un obiectiv pe deplin 
realizabil dacă avem în vedere 
că țoale cele patru întîlniri an
terioare cu Spania au revenit 
sportivilor noștri : 1958, 14—12 
(la Liege) ; 1973, 16—3 (la Con
stanța) ; 1974, 20—9 (la Timi
șoara) ; 1975, 16—12 (la Madrid). 
Spaniolii sînt în oarecare creș
tere, chiar dacă de-a lungul 
prezentului sezon nu au confir
mat. Să ne amintim doar de 
ultima partidă, aceea de la 
Madrid, unde au înscris trei în
cercări și nu mult a lipsit ca 

buit în această vară la Mon
treal, formațiile Uniunii Sovie
tice și Ungariei. Acestea vor 
alinia la Cluj-Napoca cele mai 
bune garnituri de care dispun 
la această oră, anunțînd pre
tenții justificate la cucerirea 
trofeului pus in joc.

• Reintorși de la turneul 
desfășurat la Amersfoort (Olan
da), unde au ocupat locul III 
după echipele Ungariei și O- 
landei, dar înaintea Iugoslaviei, 
Cubei și Spaniei, poloiștii din 
echipa reprezentativă și-au 
continuat pregătirile în bazinul 
Dinamo din Capitală susținind 

despre proba de 84-1. este d« 
notat revenirea în rîndurile re
prezentativei a cuplului campion 
mondial la 2. f.c. (Cornelia Neac- 
șu — Marinela Ghiță-Maxim), 
care va face parte din „opt**. In
cluderea lor creează premisei® 
unei creșteri valorice a echipei, 
lăsîndu-ne să întrevedem o fi
rească ascensiune a performan
țelor.

Despre o creștere valorică se 
poate vorbi și la 4+1 vîsle. unde 
revenirea Măriei Micșa constituie 
un mare cîștig. La Mannheim, 
schifista timișoreancă va evolua 
în prima zi la „simplu** — o 
probă în care are evidente ve
leități —, iar a doua zi. la 4+1 
vîsle. alături de Ioana Tudoran, 
Elisabeta Lazăr și Felicia Afrâ- 
siloaia. Rămîne de văzut unda 
va avea un randament mai mare.

La băieți, se impune de la bun 
început sublinierea că s-a renun
țat la două echipaje tradiționale: 
2+1 și 2 f.c. în timp. însă, ce la 
2+1 nu se va mai participa, deo
camdată. la competiții internațio
nale, la 2 f.c. este vorba numai 
de o modificare în componenta 
echipajului. In locul lui Dumitru 
Grumezescu, alături de Ilie Oan- 
tă se va afla acum Petre C’ea- 
pura. Ștefan Tudor si Dumitru 
Grumezescu au intrat în echipa
jul de 4 rame f.c., împreună cu 
Nicolae Simion și Ernest Gali. 
Deci un echipaj. încă unul, care 
ne lasă să întrezărim rezultate 
frumoase ! La... concurentă, pen
tru aceeași probă, un alt echi
paj puternic : Pavel Zagoni. An
drei Kapornyai, Adalbert Agii si 
Constantin Nistoroiu. In fine, de 
notat că la schit simplu George 
Mereuță și Walter Lambertus 
marchează un continuu progres. 
Să vedem, însă, cum vor evolua 
și în competițiile internațioinade.

Să sperăm că modificările — 
destul de multe și de spectacu
loase — operate de antrenori în 
componenta echipajelor loturilor 
reprezentative sînt de bun augur 
și că. alături de pregătirile seri
oase. vor fi de natură să aducă 
o considerabilă — și așteptată — 
îmbunătățire a performantelor.

Huria ALEXANDRESCU

ei să întoarcă rezultatul în fa
voarea lor.

Să sperăm că „tricolorii" vor 
ține seama de acest lucru și 
că vor aborda partida de miine 
cu maximă răspundere, cu atît 
mai mult cu cit ne sint datori 
și cu o reabilitare. Echipa noas
tră va intra în teren cu unele 
modificări față de „formu- 
la-Parma“. Iată formația pro
babilă : Simion — Constan
tin, Nica, D. Alexandru. Mo- 
trescu — Bucos, Paraschiv — 
Stoica, Borș, Munteanu — Du- 
millu, Daraban — Scarlat, 
Orlelecan, Dinu. In ceea ce-i 
privește pe spanioli, care de 
ieri sînt oaspeții Capitalei, ei 
au deplasat o echipă puternică 
din care nu vor lipsi experi
mentalii Mocoroa, Bueno (am
bii joacă in Franța la St. Jean 
de Luz), Epalza, Cienfuegos, 
Moriche, Del Key, Corujo, Gi- 
jon. Formația va fi însă alcă
tuită doar înaintea meciului. 
Va arbitra A. Eychenne (Fran
ța).

și o serie de- meciuri de verifi
care în compania lotului se
cund. Spre surprinderea gene
rală, în două din aceste me
ciuri, victoria a revenit secun
zilor. De luni, cele două loturi 
se află*la Cluj-Napoca urmind 
ca la încheierea pregătirilor co
lectivul de antrenori să decidă 
asupra celor 11 jucători care ne 
vor reprezenta sub titulatura e- 
chipei reprezentative, precum și 
a poloiștilor care vor juca in 
formația secundă.

® Arbitrii neutri ai întrece
rilor : Angella (Franța), Asen- 
zio (Spania) și Scheuermann 
(R. F. Germania), (a.v.)
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