
ÎN ÎNTÎMPINAREĂ
ANIVERSĂRII PARTIDULUI

NUMEROASE COMPETIȚII 
OMAGIALE

SIMPOZION : „CONDU
CEREA DE CĂTRE PAR

TID A MIȘCĂRII 
SPORTIVE"

La sala Dalles din 
pitală va avea loc 
de la ora 12, un intere
sant simpozion cu tema 
„Conducerea de către 
partid a mișcării spor
tive, condiția 
și dezvoltării 
românesc", 
cercetători în domeniul 
sportului,

Ca- 
azi,

$
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afirmării 
sportului 

Vor expune

Ș sportivi fruntași. 
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antrenori și

După etapa de duminică a Diviziei A de fotbal

In județul Vrancea au avut 
loc numeroase întreceri oma
giale, la care au participat mii 
de tineri și tinere. Astfel, în 
municipiul Focșani, la comple
xul „Milcovul", s-au desfășu
rat întreceri de handbal, vo
lei, atletism, tir, fotbal, la care 
au luat parte sportivi din 
școli, întreprinderi și institu
ții. De asemenea, orașele Pan- 
ciu, Odobești, Mărășești, Ad- 
jud, precum și comunele Vrîn- 
cioaia, Nereju, Năruja și al
tele au cunoscut animația con
cursurilor sportive. (V. Mano- 
liu — coresp.).

CONCURSURI LA MEDIAȘ
La Mediaș s-au desfășurat 

competiții de volei, handbal și 
popice evidențiindu-se, cu a- 
ceastă ocazie, sportivii de la 
Grupul școlar petrol și I.T.A. 
Continuă întrecerile la orien
tare turistică. (Z. Rîșnoveanu- 
coresp.)

ÎNTRECERI DEMONSTRATIVE
In municipiul Bistrița au a- 

vut loc întreceri demonstrati
ve la haltere, judo, aeromode- 
lism, ciclism, tenis de cîmp și 
minifotbal, desfășurate pe 
aleile Parcului central și Ia 
stadionul „Progresul", la care 
au luat parte sportivi fruntași, 
elevi și tineri din întreprinde
rile și instituțiile bistrițene. 
(I. Toma — coresp.).

CANOTAJ PE BEGA
La Timișoara, în organizarea 

C.J.E.F.S., a avut loc pe Bega 
un concurs de canotaj la care 
au luat parte peste 100 de 
sportivi. (C. Crețu — coresp.).

CROS Șl HANDBAL 
LA URZICENI

La Urziceni a avut loc o 
atractivă întrecere de cros, la 
care au luat parte peste 400 de 
tineri și tinere. De asemenea, 
s-a desfășurat o competiție de 
handbal, cu participarea a opt 
echipe masculine și feminine, 
cele mai bune fiind reprezen
tativele asociației Știința. (M. 
Tabarcea — coresp.)

DISPUTA DIN ZONĂ RETROGRADĂRII 
A DEVENIT MAI ACERBĂ

„CARAVANA CICLISTĂ" CU PESTE 700 DE PARTICIPANT
Duminică, în cadrul manifestărilor dedicate de tineretul sportiv 

celei de a 55-a aniversări a partidului, în Capitală s-a organizat 
o frumoasă acțiune sportivă de masă care a urmărit, în principal, 
popularizarea cicloturismului. Peste 700 de tineri elevi și munci
tori au format la Complexul expozițional de la „Casa Scînteii" 
o impresionantă caravană care s-a îndreptat spre pădurea Băneasa, 
unul din locurile de agrement deosebit de pitorești din preajma 
Bucureștiului.

Cu etapa consumată duminică 
(a XXVI-a). campionatul Diviziei 
A de fotbal a intrat în cea de a 
doua jumătate a returului. Au 
mai rămas de disputat doar opt 
runde și răspunsurile la marile 
întrebări ale acestei ediții sînt 
numai parțial conturate. Dacă, 
însă. în privința titlului de cam
pioană situația este, oricum, mai 
limpede (fiind greu de presupus 
că Steaua ar putea pierde între
gul avans de puncte pe care îl 
are la ora actuală). în partea 
de jos a clasamentului lucrurile, 
sînt încă departe de a se clari
fica. Este drept că în urma nou
lui punct pierdut pe teren pro
priu — în confruntarea cu o 
altă echipă amenințată. F. C. 
Constanța — C.F.R. Cluj-Napoca 
și-a micșorat și mai mult (poate 
chiar definitiv !) șansele de su
praviețuire în primul eșalon, dar 
a rămas deschisă, devenind par
că mai dramatică, lupta pentru 
evitarea locului 16 (care aduce 
și el retrogradarea).

Dintre rezultatele de duminică 
surprinde. îndeosebi, severul eșec 
înregistrat de Rapid la Timișoa
ra. care a plasat echipa giuleș- 
teană pe fatidicul loc 16. Este al 
doilea meci în trei etape în care 
feroviarii bucureșteni — cu o 
apărare considerată în trecutul 
apropiat ca redutabilă — primesc 
cite cinci goluri, avind acum u-

Au fost trase la sorți

OPTIMILE
CUPEI ROMÂNIEI

Momentul plecării caravanei cicloturistice Foto : Dragoș NEAGU

Ieri, la sediul F.R.F., a avut 
loc tragerea la sorți a optimilor 
„Cupei României" la fotbal. 
Sorții au decis următoarele par
tide :

Universitatea Craiova — U.T.A., 
A.S.A. Tg. Mureș — ,,U’ Cluj- 
Napoca, F. C. Bihor — Letca 
Bacău, Progresul București — 
Rapid București, F.I.L. Orăștie 
— Steaua, Jiul — C.S.U. Galați, 
F. C. Argeș — F. C. Baia Mare, 
și Politehnica Timișoara — 
Sportul studențesc. Toate întîl- 
nirile se dispută pe terenuri 
neutre la 16 iunie. In urmă
toarele zile, cluburile respec
tive vor trebui să comunice fe
derației de specialitate localită
țile unde au decis să susțină 
jocurile.

jNVINGÎND AUSTRIA CU 4 1

ECHIPA DE TENIS A ROMÂNIEI
A TRECUT CU SUCCES PRIMUL TEST

VIENA, 3 (prin telefon). Un 
nou meci pentru „Cupa Davis" 
a trecut in amintire. Al 63-lea, 
pe răbojul celor susținute de 
echipa României în prestigioasa 
întrecere a rachetelor. Meci 
cîștigat la scor, în fața unor 
adversari dificili, pe terenul lor. 
Aceiași care, cu ani' în urmă, 
ne 
drept 
rești. 
forțe 
scrisă 
atunci și pină astăzi este cit se 
poate de semnificativă.

Am cîștigat întîlnirea cu Aus
tria avind în formație pe cel 
mai bun tenisman pe care l-a 
produs vreodată mișcarea noas
tră sportivă. Că Ilie Năstase va 
marca două puncte la Viena, nu 
se îndoia nimeni. Dar că el va 
reuși și pe al treilea, alături le 
Viorel Marcu, partenerul său de 
dublu, fără. o carte de vizită 
deosebită, iar că un al patrulea 
punct se va mai adăuga sco
rului prin efortul lui Dumitru 
Hărădău — cvasidebutant în 
echină — de aceasta nu putea 
fi nimeni sigur. Dovadă că te
nisul nostru nu trebuie să se 
bazeze exclusiv pe jucătorii săi 
de excepție, ci poate sta cu

demnitate în întrecere, uzînd 
rachetele celor formați în co
nul de umbră al marilor cam
pioni pe care i-am avut în a- 
cești ani.

de Fără îndoială, drumul se în
greunează pe măsură ce înain-

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

spulberau speranțele, fără 
de apel, chiar la Bucu- 
Schimbarea raportului de 
(de la 0—5 la 4—1) în
de tenisul românesc de

PLENARA C. J. E. F. S

nul dintre cele mal 
slabe golaveraje ale 
divizionarelor A 
(—11). De altfel, din 
grupul echipelor cu 
care se confruntă 
acum direct pentru 
evitarea retrogradă
rii. Rapid e singu
ra care — recurgind 
mereu la aceeași 
negativă tactică de
fensivă — nu a 
reușit să obțină în 
acest retur nici un 
punct pe terenurile 
din afara Capitalei, 
deși dispune — du
pă opinia noastră — 
de un lot de jucă
tori cu o valoare 
peste cea demon
strată în campionat.

La fel de compli
cată ca aceea pen
tru îndepărtarea de 
nefericitul loc 16 
rămîne și lupta pen
tru ocuparea pozi-

Marți 4 mai 1976

Un grup de jucători de la Steaua și Jiul 
intr-un spectaculos duel pentru balon. Pot 
fi recunoscuți : T. Stoica, Sameș, Mol-» 
dovan, Stocker, Nițu. (Fază din meciul 
Steaua — Jiul, 2—0) Foto : S. BAKCSY

ției a treia din cla
sament, care oferă — după cum 
se știe — dreptul de participare la 
„Cupa U.E.F.A.“. Candidatele 
cele mal îndreptățite la a- 
cest loc de pe podiumul final 
— care și în etapa de duminică 
și-au mai rotunjit zestrea de 
puncte — par a fi „Poli“ Timi
șoara, S. C. Bacău și Sportul 
studențesc, dar nu este, firește, 
exclusă nici apariția altor pre
tendente. Disputa lor — fie di
rectă, cum este chiar cazul me
ciului de joi. de la București,

dintre Sportul studențesc șl S.C.’ 
Bacău, fie indirectă — va fi ur
mărită în continuare cu mar® 
interes.

Detașîndu-ne de aceste consi
derații de clasament, cu implica
țiile lor atît în zona periculoasă, 
cît și în aceea din preajma locu-

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare in pag. 2—3)

LA CLUJ-NAPOCA, UN TURNEU DE POLO
DE MARE ATRACTIVITATE

• Astăzi primele j'ocuri ® Zamfirescu și Frâțilă reiniro- 
reprezentativă
învingătoare în urmă cu o lună 
în turneul de la Amersfoort (O- 
landa), echipa antrenată de 
Dezsii Gyarmaty se anunță și 
de această dată printre favo
rite. Celelalte participante la 
ediția 1976 a trofeului sînt se
lecționatele Cubei (locul IV la 
Caii), Australiei (finalistăolim
pică), Bulgariei, precum și cele 
două reprezentative, A și B, 
ale României.

Jucătorii din cele două se
lecționate române — mai pu
țin Schervan, Popescu și C. 
Rusu, bolnavi — s-au antre
nat la Cluj-Napoca. Primii doi 
au fost recuperați și vor evo
lua. probabil, în partida de de
but, cu Australia. Participarea 
căpitanului de echipă Cornel 
Rusu rămîne însă problematică. 
O noutate de ultim moment: 
Gh. Zamfirescu, recordmanul 
selecționărilor în reprezentativă 
(206) și C. Frățilă au fost rein
troduși în echipa națională, ur- 
mind ca tinerii D. Spînu și A. 
Munteanu să joace la acest tur
neu în lotul B. Iată și compo
nența celor două echipe : A — 
FI. Slavei și C. Frățilă, por
tari. C. Rusu, Gh. Zamfircsen, 
D. Popescu. A. Nastasiu (joacă 
astăzi al 100-lea meci interna
țional), A. Schervan, V. Rus, 
CI. Rusu. L. Răducanu și I. 
Slavei ; B — D. Spînu, M. Tu
dor portari, A. Munteanu, G. 
Gaiță, R. Rusu, I. Fejer, AL 
Munteanu, I. Manea, N. Olac, 
Ilie Gheorghe și R. Mirea.

duși în prima
Turneul care începe astăzi in 

bazinul acoperit din Cluj-Na- 
poca oferă iubitorilor sportului 
una dintre cele mai puternice 
competiții ale poloului mon
dial înaintea J.O. de la Mont
real. La ediția din acest an a 
„Cupei României" și-au anunțat 
participarea cîteva dintre cele 
mai redutabile formații din lu
me, în frunte cu selecționatele 
U.R.S.S. și Ungariei, care do
mină de mai mulți ani marile 
turnee internaționale. Selecțio
nata Uniunii Sovietice reapare 
în fața publicului român, după 
12 ani,, de această dată însă 
aureolată de titlurile de cam
pioană olimpică (Miinchen — 
1972) și mondială (Caii — 
1975). Va fi, de altfel, prima 
ieșire oficială a poloiștilor so
vietici, intr-un turneu de o 
asemenea amploare, după suc
cesul obținut la Caii, iar an
trenorul A. Blumental a anun
țat că va alinia la Cluj-Napoca 
cea mai bună garnitură de care 
dispune.

Tot în formație completă vor 
evolua în această oompetiție și 
jucătorii din echipa Ungariei, 
actuala campioană europeană.

BRAȘOV
vr

ANALIZĂ EXIGENTĂ Șl RESPONSABILĂ A ACTIVITĂȚII
tr-o sută de titluri de campioni 
ai țării și prin cele 23 de re
corduri, iar în primele patru 
luni ale anului 1976, prin 54 de 
noi titluri de campioni repu
blicani, două medalii la C.E. 
de tir (prin junioara Eva Olali) 
și una de bronz (prin Stelian 
Morcov). la C.E. de lupte, de 
la Leningrad. Aceste rezultate, 
precum și altele, la care 
contribuit sportivi și antrenori 
ca Gheorghe Cefan, Ion Iliescu, 
Ion Dragoș, Cezar Rusu, Ion 
Donca, Petrică Vasiliu, Mihai 
Ticușan, Ion Mureșan, Ion Bă- 
trin, nu ar fi fost posibile fără 
o continuă preocupare pentru 
ridicarea nivelului ideologic și

Recenta plenară a C.J.E.F.S. 
Brașov a analizat cu responsa
bilitate modul în care mișca
rea sportivă din acest județ a 
acționat pentru traducerea în 
viață a programului partidului, 
a cerințelor codului principiilor 
și normelor vieții comuniștilor.

Raportul prezentat cu acest 
prilej de tovarășul Gheorghe 
Matei, secretar al Comitetului 
județean al P.C.R. și președinte 
al C.J.E.F.S., a subliniat faptul 
că, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, mișca
rea sportivă județeană a înscris 
în activitatea sa rezultate po
zitive, concretizate în anul 1975, 
pe planul performanței, prin-

au

profesional, fără o muncă edu
cativă susținută, desfășurată cu 
atașament și 
tivă.

Prin tonuri 
tive, lucrările 
tat și faptul 
află, pe alocuri, sub nivelul ce
rințelor și posibilităților reale. 
Rezultatele schiorilor brașoveni 
in ansamblu șl mai ales la J.O. 
de la Innsbruck 
necorespunzătoare, 
rămîneri în urmă 
la fotbal, atletism,

spirit de iniția-

critice, construc- 
plenarei au ară- 
că realizările se

’76 au fost 
după cum 

se constată 
hochei, bob,

Mihai BARĂ

(Continuare in pag. 2—3)

Programul complet al tur
neului : astăzi, de la ora 17 5 
România — Australia, Unga
ria — Cuba, Bulgaria — Româ
nia (B) ; mîine, de la ora 17 t 
Cuba — România, Australia — 
U.R.S.S., Ungaria — România 
(B) ; joi : România (B) — Cuba, 
Bulgaria — Australia, Ungaria
— U.R.S.S., Australia — Româ
nia (B), U.R.S.S. — Bulgaria 
și România — Ungaria ; vineri : 
Cuba — Australia, România (B)
— U.R.S.S., Bulgaria — Româ
nia ; sîmbătă : România (A) — 
România (B), Ungaria — Bul
garia, U.R.S.S. — Cuba ; du
minică : Bulgaria — Cuba, Aus
tralia — Ungaria și România—- 
U.R.S.S. (a-vj. - -----



FESTIVALUL SPORTIV
AL TINERILOR DIN CAPITALĂ

Campionatul de șah pe echipe

MEDICINA TIMIȘOARA DOUA TITLURI!
-SJBazele sportive și locurile de 
xigremcnt ale Capitalei, festiv 
împodobite, au fost gazda unor 
reușite demonstrații și animate 
întreceri dedicate apropiatei a- 
jniversări a partidului.

în Parcul Herăstrău, unul 
dintre locurile preferate ale 
bucureștenilor, pe estradele 
special amenajate și la Teatrul 
de vară, cetățenii au asistat la 
frumoase demonstrații sportive. 
Amatorii de box i-au urmărit 
pe reprezentanții cluburilor și 
asociațiilor Dinamo, Rapid, O- 
limpia, Autobuzul, Semănătoa
rea, 'Viitorul, printre boxeri nu- 
mărîndu-se Mircea Dobrescu, 
Cornel Dolhaschi, Vasile Ghiță, 
Alexandru Șerban, Nicolae 
Corci, Gheorghe Dicu și alții. 
Mult apreciate au fost și evo
luțiile de judo și culturism o- 
ferite de sportivii de ' 
pia, Școala sportivă 
Rapid. Au urcat pe 
printre alții, judoka 
Ghimpău, campion la 
1975, Florian Aliuță, 
municipal la copii, Alexandru 
Spineanu, Dumitru Constantin, 
component al lotului național 
de juniori, halterofilii Gabriel 
Racoviță, Mircea Bărăitaru și 
Vasile Pruteanu. De asemenea, 
spectatorii au admirat grația 
gimnastelor de la Liceul peda
gogic de educatoare și Liceul 
\,I. Neculce", care au prezentat 
un program de gimnastică rit
mică modernă. Să notăm, de a- 
semenea, întrecerile de tenis de 
cîmp, tir și șah care au atras, 
la rîndul lor, un mare număr 
de spectatori. Programul din 
Parcul Herăstrău a fost com
pletat cu un concurs de navo-
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

la Olim- 
nr. 2 și 
podium, 
Nicolae 

copii în 
campion

litoral motociclism

RALIULUI F. I.M.“

Anul âCCSIâ.

modele, urmat de o frumoasă 
paradă a ambarcațiunilor spor
tive.

Dar acest adevărat festival 
sărbătoresc al sportului bucu- 
reștean nu s-a redus numai la
întrecerile din Parcul Herăstrău, 
Astfel, la bazele „Titanii" și 
„Timpuri Noi" s-au desfășurat 
concursuri de baschet, handbal, 
tenis de cîmp, tenis de masă, 
șah și box ; ia Școala generală 
nr. 69 s-a organizat o întrecere 
de minibaschet ; la parcul spor
tiv „Progresul" au fost progra
mate concursuri de baschet, 
volei, handbal, tenis de cîmp, 
demonstrații de lupte și scri
mă, care s-au bucurat de par
ticiparea a aproape 2 000 de e- 
levi ; la baza „Sălaj-Vicina", ti
nerii din Sectorul 6 s-au în
trecut în „Cupa 1 Mai“. Și 
exemplele pot continua...

Emanuel FANTANEANU

PASIUNILE RODESC ORIUNDE...
g Cine dintre prietenii mai 
gs vechi ai echipei divizionare 
gș de volei Rapid București 
gj nu-și amintește de băiatul 

înalt, cu părul negru ca tă- 
gs ciunele, „tunarul" giulește- 
gj nilor, cum îl alintau specla- 
0 torii. Unde se află acum 

loan Crivăț, căci despre el 
g este vorba, cel care a apă- 
g rat timp de 7 ani culorile 
g formației feroviare și a ju- 
g cat adesea în reprezentativa 
g țării, alături de voleibaliști 
g ca Ponova, Drăgan, Plocon 
g și Rusescu ? Zilele trecute 
g l-am întilnit la Motru, oraș 
g tînăr cu blocuri 
g zvelte, care a a- 
g părut doar de 10 
g ani pe harta țării. 
g Maestrul sportului 
g loan Crivăț a po- 
g posit pe aceste 
g meleaguri în 
g după ce a 

cultatea de 
niere 
timpul 
crările 
zinului
Mai întîi a muncit la pros
pecțiuni, apoi ca inginer sta
giar într-o mină, iar in pre
zent — crescînd odată cu în
treprinderea — a devenit 
directorul exploatării mi
niere Leurda. cea mai mare 
din acest bazin, unitate care 
a depășit planul primului 
trimestru al actualului cin
cinal cu 65 000 tone de căr-

BIOGRAFII

anul
absolvit 

exploatări 
Petroșani, 
se făceau

din
cînd
de deschidere a 

carbonifer de

1961, 
Fa- 
mi- 
pe 
lu- 
ba- 

aici.
i

bune.
5Ș Cînd a venit de la facul- 
g tate — își aduce aminte — 
g

orașul nu exista. Exista doar 
cimpia. De ce acest om nu 
a simțit nevoia să rămină 
intr-un oraș, unde putea să 
mai joace volei sau să an
treneze o echipă divizio
nară ? „La ce mi-ar fi tre
buit, replică el. Pasiunile 
rodesc oriunde dacă dorești 
cu adevărat ceva. Eu n-am 
venit la Motru, ca să am de 
unde pleca".

...In 1966 localitatea a in
trat in rîndul așezărilor ur
bane și, astăzi, peste 17 000 
de cetățeni trăiesc in case 
confortabile, se bucură de 

condiții civilizate 
de muncă și 
viață, de bineface
rile sportului.

Peisajul sportiv 
al tinărului oraș, 
la realizarea că

ruia comunistul loan Crivăț 
și-a adus contribuția in ca
litate de președinte al aso
ciației ■sportive a minerilor 
din întregul bazin, este do
minat de stadionul cu două 
terenuri de fotbal, pistă și 
sectoare de atletism, cu ves
tiare și tribuna acoperită, 
sub care se construiește o 
sală pentru box și lupte.

Inginerul loan Crivăț are 
doi copii. Amândoi au apti
tudini pentru sport. Corina, 
elevă in clasa a Xl-a, por
nește pe urmele tatălui ei, 
iar Cristian, in vîrstă de 

. numai 6 ani, este considerat 
drept cel mai bun fotbalist 
al străzii.

Traian IGANIfESCU

PLENARA C.J.E.F.S
(Urmare din pag. 1)

handbal, baschet-feminin. Din
colo de carențele în metodica 
pregătirii, cauzele hotărîtoare 
rezidă în procesul educativ, în 
scăzuta preocupare pentru pre
gătirea politico-ideologică. Lip
surile amintite s-au făcut re
marcate mai ales în întîlnirile 
internaționale, cînd o parte din 
sportivi și antrenori n-au- fost 
capabili să-și mobilizeze în
treaga capacitate de pregătire 
și dăruire, obținînd rezultate 
sub posibilități. însăși o parte 
a antrenorilor și educatorilor 
s-a preocupat prea puțin de 
propria educație, de ridicarea 
nivelului profesional și politico- 
ideologic ; în stilul și metodele 
de muncă ale cluburilor și a- 
sociațiilor sportive, ale C.J.E.F.S. 
și organelor locale cu atribuții 
in sport n-a fost constant spi
ritul de fermitate, de exigență, 
educarea sportivilor nefiind 
permanent în preocuparea acti
viștilor.

în acest sens, tovarășul ge
neral It. Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S„ a subliniat.

în cuvîntul său, cauzele unor 
scăderi și slăbiciuni în activi
tatea desfășurată în 1975, indi- 
cînd totodată, mijloace și sar
cini pentru o superioară afir
mare a sportului brașovean.

Numeroși vorbitori înscriși la 
cuvînt au dezbătut, la rîndul 
lor, principalele probleme re
ținute de darea de seamă. Flo- 
rea Voina (Dinamo) a subliniat 
necesitatea creșterii rolului e- 
ducativ al antrenamentului, pre- 
zentînd hotărîrea sportivilor di-

• Universitatea București a cîștigat întrecerea masculină
în sala Casei de cultură din Si

naia a luat sfîrșit ieri turneul fi
nal al campionatului național de 
șah pe echipe (fiecare formație a 
fost alcătuită din 5 seniori, 2 se
nioare si un junior).

Ultima -rundă a opus pe cele 
două pretendente la titlul de cam
pioană absolută, Medicina Timișoa
ra si Universitatea București. La 
capătul unei lupte foarte echilibra
te, timișorenii au cîștigat la limită 
(4V2—3V2). repetînd astfel perfor
manta de anul trecut. învingătorii, 
au aliniat formația : E. Ungureanu,

S. Neamțu, N. Ilijin, I. Biriescu, 
V. Adam, Gertrude Baumstark, 
Suzana Makai și juniorul I. Mără- 
șescu, rezerve : I. Zarcula si 
R. Alexandrescu.

Celelalte rezultate : I.T.B. — Cri
șul 5—3, Politehnica — C.S.M. 6—2. 
Lokomotiva — Mureșul 4V2—3V> 
Petrolul — A.S.E. 4—4.

ETAPA FINALĂ

Tara noastră va fi anul acesta 
gazda unei traditionale competi
ții motocicliste internaționale, 
„Raliul F.I.M.". la care și-au a- 
nunțat participarea, pînă în pre
zent. reprezentanți ai federațiilor 
naționale din Iugoslavia. Unga
ria. R. D. Germană, Polonia, El
veția. Monaco. Italia. R. F. Ger
mania. Belgia. Franța. Finlanda, 
Cehoslovacia. Canada, S.U.A., 
Australia, Suedia și Spania. Des
tinația finală — Neptun. Clasa
mentele individuale și pe echipe 
se vor alcătui pe baza număru
lui de participanti și a kilome
trilor parcurși, întrecerile avînd 
mai mult un caracter turistic. In 
programul celor trei zile (6—8 
iulie), pe care participantii la ra
liu le vor petrece în România fi
gurează, printre altele, viziona
rea unor spectacole, excursii pe 
litoral și o paradă a motocicllș- 
tilor. Pe lîngă trofeele challange, 
instituite de forul international 
și mai multe federații naționale, 
printre care cea din tara noastră, 
laureatilor ecjitiel din acest an a 
„Raliului F.I.M." li se vor oferi 
premii din partea U.T.C.. F.R.M,. 
Loto-Pronosport șl o serie de în
treprinderi românești.

Săptămîna viitoare este aștep
tat să vină Roger Lechner (Mo
naco), membru în Biroul central 
al F.I.M., în legătură cu organi
zarea acestei mari manifestări 
motocicliste.

CLASAMENTUL : 1. MEDICINA 
TIMIȘOARA 24 p (47‘/2 puncte de 
partidă), 2. Universitatea București 
22 p (501/2), 3. I. T. București 22 p 
(46), 4. Politehnica București 19 p 
(39V2)» 5. Locomotiva București 
13 p (36), 6. Crișul Oradea 8 p 
(28V2), 7. C.S.M. Cluj-Napoca 7 P 
(29‘/2). 8. Petrolul Ploiești 6 p (30), 
9. A.S.E. București 5 p (28), 10. 
Mureșul Tg. Mureș 3 d (24). Ul
timele două au retrogradat în ca
tegoria B.

Titlul de campioană masculină 
a revenit echipei UNIVERSITATEA 
(Tr. Stanciu, M. Șubă, I. Stoica, 
M. Ghindă, S. Griinberg șl junio
rul N. Barbu) cu 38V2 
de Medicina cu 32V2 P 
nica cu 32 p.

Campioană feminină 
MEDICINA (Gertrude ___________
șl Suzana Makai, cu 15V2 p). urma
tă de I.T.B. cu 14V2 d si Universi
tatea cu 12 p.

p, urmată 
și Politeh-

a devenit
Baumstark

„CUPA DE PRIMĂVARĂ" LA
Duminică s-au consumat jocu

rile celei de a 5-a etape din cadrul 
„Cupei de primăvară" la handbal, 
odată cu această rundă luind sfîr- 
șit turul competiției. Rezultatele 
au fost în general cele scontate, 
dar surprinde diferența mare la 
care au fost învinse unele echipe 
cotate cu șanse în această compe
tiție : la băieți Poli Timișoara a 
pierdut cu 8—19 în fața lui Mi- 
naur Baia Mare, iar Dinamo Bra
șov cu 10—18 in fața Științei Ba
cău, în timp ce, la fete, Voința 
Odorhei s-a văzut depășită cate
goric (8—14) de către Constructo
rul Timișoara.

înainte de a prezenta rezultatele 
etapei de duminică și clasamen
tele turului reamintim că formați
ile evoluează fără jucătorii din lo
turile reprezentative. Vom mai 
sublinia că în seria i feminină se 
înregistrează o situație mai puțin 
întâlnită, care denotă echilibrul 
mare de forțe : liderul, Universi

CONCURSUL DE PRIMĂVARĂ AL
Sîmbătă $i duminică s-a des

fășurat Ia Iași concursul republi
can de primăvară al atletilor ju
niori de categoria a Il-a. Cel mai 
bun rezultat al concursului a 
fost obținut de Marcel Bogdan 
(Școala sportivă de atletism), 
care a egalat recordul național 
al categoriei în proba de 110 mg 
cu 14,5. Rezultate tehnice: FETE: 
100 m : Otilia Somănescu (Stea
ua) 12,1. 200 m : Șomănescu 25,8,
2 000 m : Laura Florea (Lie 2 
Iași) 6:35,6, 300 mg: Tamara De
liu (Șc. sp. Olimpia Craiova)
45.6, 100 mg : Victoria Păiușan
(Lie. 2 Brașov) 15,1, 1 000 m î
Mariana Bățărîgă (Șc. sp. Bra- 
șovia) 2:58,6. lungime: Elena Ma
rinescu (Steaua) 5,42 m. înălți
me : Vali Niculescu (C. S. Șco
lar) 1,70 m, greutate : Gabriela 
Onișor (C. S. Școlar) 12,80 m, 
suliță : Doina Maxim (Șc. sp. Re
șița) 46,30 m. BĂIEȚI: 
Constantin Ivan (Șc. sp.
10.7. 200 m : Ivan 23,0, 
Marian Stoica (Lie. Al. 
Focșani) 50,9, 1 000 m : 
Mikloș (Lie. 3 Baia Mare) 2:33,1,
3 000 m : Petru Levițchi (Lie. 2
Iași) 8:48,4. 300 mg : Gheorghe
Dumitru (Lie. 35 Buc.) 40,3.
1 500 m ob : Iulian Păduraru (Lie.
2 Iași) 4:25,4, înălțime : Adrian 
Preoteasa (Steaua) 1,95 m. lun
gime : Florin Bacoș (C.A.S.U. Ti
mișoara) 6,75 m, triplusalt : Ti- 
beriu Goia (L.C.E.A. Cl.-Muscel)

JUNIORILOR II LA ATLETISM
14,34 m, prăjină : Iulian Grumă- 
zescu (C.S.M. Iași) 4,30 m, gre- 

. utate : Marin Constantin (Pro
gresul) 15,82 m. disc : Mihai Bîră 
(Șc. sp. Olimpia Craiova) 52,88 m. 
suliță : Marian Matei (L.C.E.A. 
CI.-Muscel) 59,64 m, ciocan : 
Gheorghe Covaliuc (Lie. 2 Iași) 
57,76 m.

★
Mîine la Atena se desfășoară 

meciul de semifond-fond între e- 
chipele masculine ale Greciei, An
gliei, Belgiei și României 
doua întîlnire va avea loc 
bătă). In aceleași zile vor 
concura în capitala Greciei 
riana Suman, Ileana Silai. 
ricica Puică, Lăcrămioara Diaco- 
niuc. Elisabeta Marinescu, Erwin 
Sebestyen și Dinu Pistalu.

(o a
sîm- 
mai
Ma- 
Ma-

BRASOV

loo m : 
Mediaș) 
400 m : 
I. Cuza 
Adrian

namoviști în adoptarea unui 
comportament nou, din care să 
fie eradicate aspectele de ve
detism și îngîmfare. Nicolae 
Țiței (președinte al C.O.E.F.S. 
Făgăraș), col Gheorghe Pleșa 
(președintele A.S.A.), Dumitru 
Stroe (directorul Școlii sportive 
din Brașov) și alții au. înfățișat 
climatul educativ și politico- 
ideologic necesar mișcării spor
tive brașovene pentru ridicarea 
sa la nivelul exigențelor ac
tuale.

CAIAC-PESTE 300 DE SPORTIVI
AMOFs’au duminica dimi-VzEneața ja stOrtUj „Cupei 2 

Mai“ desfășurata pe lacul Herăstrău. 
Lată cîștigătorii probelor (toate s-au 
disputat pe distanta de 500 m) : se
niori : K. 1 : M. Andronic (Dinamo), 
K 2 : Steaua (Pocora-lrimîa), C 1 : 
Gh. Lungu (Din.), K 1 F: Stela Mol- 
doveanu (Din.), tineret : K t : A. Giu- 
ra (Din.), K 2 : Steaua, C. 1 : P. 
Ca pusta (Din.), K 11 F : Tatiana Van- 
ghele (Din.), (union I: K 1: M. Cia- 
banu (Din.), K 2: C. S. Școlar, K 4: 
Olimpia, K 11 F : Emilia Ghebaur (O- 
limpia), K 2 F: Dinamo, K 4 F : Di
namo, C 2 : Steaua, juniori II : K 1 : 
F. Constantin (Cutezătorii), K 2 : Di
namo, K 4 : Dinamo, C 1 : G. Dumi
tru (Din.), K 1 F : lulia Spînu (Din.), 
K 2 F: Steaua. Clasament pe echipe: 
1. Dinamo 254 p, 2. Steaua 175 p, 
3. Olimpia 137 p, 4. C. S. Școlar 125 p, 
5. Rapid 56 p, 6. Cutezătorii 41 p, 
7. Sc. sp. 2 10 p. 8. C.N.U. 6. p. Au 
participat în afară de concurs sportivi 
de !a Șc. sp. Orșova, Șc. sp. Constan
ta și C.S.M. Pitești.

HIPISM +

PE MICUL ECRAN
• MARȚI 4 MAI : ora 17,05 = Polo : ROMANIA — AUSTRA

LIA ; transmisiune directă de la Cluj-Napoca. Comentator : Cor
nel Mărcuîescu.
• MIERCURI 5 MAI : ora 17,05 = Polo :: ROMANIA — CUBA ; 

transmisiune directă de la Cluj-Napoca.
• JOI 6 MAI : ora 17,00 = Fotbal : Universitatea Craiova — 

A.s.A. Tg. Mureș ; transmisiune directă de la Craiova. Comen
tator : Radu Urziceanu.
• StMBATA 8 MAI : ora 14,30 = „Rugbyștii-ingineri de Ia Gfri- 

vița Roșie" — reportaj de Anton Groman. Ora 14,45 — Polo : RO
MÂNIA — BULGARIA (rezumat) ; ora 15,00 = Fotbal — caleido
scop international prezentat de Cristian Topescu.
• DUMINICA 9 MAI : ora 16,20 = „6 + 2 la patru aparate» 

— reportaj realizat de Gabriel Bădescu cu antrenorii de gimnas
tică, soții Marta și Bela Karoly; ora 16,35 — Polo: ROMANIA — 
UJR.S.S. (rezumat); ora 16,50 Fotbal — caleidoscop internatio
nal.

Atrăgînd o asistență care de 
multe ori constituia cifra con
semnată în ziua Derbyului (...), 
reuniunea de duminică a fost 
un spectacol interesant si i-am fi 
acordat aprecieri la cota maxi
mă. dacă n-ar fi inclus și curse
le cîștigate de Anicuța și Herma- 
fon. la nivelul unor timpi mo
dești, care ridică unele semne 
de întrebare asupra intențiilor cu 
care s-au prezentat la start 
multi dintre adversarii lor. Re
zultatul cel mai valoros l-a în
scris Sacou, care, deși s-a handi
capat suplimentar cu un galop 
— pierzînd mult teren — a re
venit impetuos, recoltând al trei
lea succes de la începutul sta
giunii. Tînărul Dumitru Arsene» 
pe lîngă cupa primită si aplau
zele spectatorilor, si-a atras si

femini
FORM
A CU

DINAMO
9

BALCA
Echipa
cea a

Turne

ECHIPA LICEULUI NR. 4 URAU
ȘCOLARĂ SI DE JUNIOARE
1 ’

Disputat timp de cinci zile 
în Sala 
turneul 
lare și 
a oferit 
evidențiat progresul tehnic al 
majorității participantelor. în 
plus, echilibrul valoric dintre 
cele șase finaliste a creat un 
viu interes în rîndurile ama
torilor de baschet din Pitești, 
care au aplaudat deseori par
tide încheiate la diferențe mici. 
De altfel, departajarea primelor 
trei clasate a fost făcută prin 
coșaverajul direct. Titlul de 
campioană a României a fost 
cucerit de echipa Liceului nr. 4 
din Oradea, antrenată de prof. 
Ilona Ghiță și alcătuită din : 
Maria Varga, Mirela Casetti, 
Emdke Szazs, Edit Borși, Elena 
Ionescu, Katalin Kepiro, Pi- 
roska Kulcsar, Adriana Con- 
stantinescu, Marcela Lucaci, 
Francisca Funkenhauser, Da
niela Pertache, Claudia Per- 
tache. Pe locurile următoare 
s-au clasat : 2. Progresul Bucu
rești (D. Leabu), 3. Șc. sp. Plo
iești (G. Năstase), 4. Șc. sp. 
Constanța (Maria Popovici și 
D. Bănică), 5. Lie. „Bolyai" Tg.

sporturilor din Pitești, 
final al Diviziei . șco- 
de junioare la baschet 
întreceri atractive și a

HANDBAL LA FINELE TURULUI
tatea Timișoara, avea înaintea 
rundei a 5-a golaveraj... negativ 
(!). iar acum are același număr 
de goluri marcate și primite ; pe 
locurile 3, 4 și 5 sînt trei echipe 
la egalitate de puncte (I.E.F.S., 
Progresul si Voința Odorhei), din
tre care ultimele două n-au putut 
fi departajate decît după al... cin
cilea criteriu, avînd aceiași număr 
de puncte, același număr de vic
torii, aceeași diferență la golave
raj și terminînd la egalitate me
ciul direct. S-a apelat la criteriul 
celor mai multe goluri marcate !...

Iată acum celelalte rezultate : 
„U“ Timișoara — Progresul 8—7 
(3—4), Rulmentul — I.E.F.S. 12—17. 
(7—6), Rapid — Textila Buhuși 
11—14 (5—8), Confecția — Mureșul 
Tg. Mureș 19—12 (11—4) și „U"
București — Constructorul Baia 
Mare 12—12 (8—7), la feminin, „U“ 
Cluj-Napoca — Steaua 21-17 (9-9), 
A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. Bor- 
zești 18—17 (9—10), „U“ București 
— C.S.U. Galați 17—14 (10—4) și 
Dinamo București — Petrolul Te- 
leajen 16—10 (9—5) la masculin.
Ordinea în clasamente : 
LIN, Seria I : 1. H. C. 
10 p ; 2. Poli Timișoara 
,.U“ Cluj-Napoca 4 p 
C.S.M. Borzești 4 p (—9) ;
2 p (—14) ; 6. A.S.A. Tg. Mureș 
2 p (—15) ; Seria a n-a : 1. ȘTI
INȚA BACAU 8 p ; 2. Dinamo 
Brașov 7 p (+16) ; 3. ,,U“ Bucu
rești 7 p (+6) ; 4. Dinamo Bucu
rești 6 p ; 5. C.S.U. Galați 2 p ; 6. 
Petrolul Teleajen 0 p : FEMI
NIN, Seria I : 1. ,,U“ TIMIȘOARA 
8 p ; 2. Constructorul Timișoara 
7 p ; 3. I.E.F.S. 5 p (+7) ; 4. Pro
gresul București 5 p (—2) ; 5. Vo
ința Odorhei 5 p (—2) ; 6. Rul
mentul 0 p : Seria a n-a 1. TEX
TILA BUHUȘI 8 p ; 2. Confecția 
7 p ; 3. ,,U“ București 6 p ; 4. Con
structorul Baia Mare 5 p ; 5. Ra
pid 2 p (—10) ; 6. Mureșul Tg. Mu
reș 2 p (—13).

MASCU- 
MINAUR
8 p. ; 3. 
(+2) ; 4. 
5. Steaua

Mureș (G 
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78—72 (3 
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DIN TOATE SPOi
LJAMr%DAI DIVIZIA B, etapa a 
HAiNMDALxiV-a : FEMININ, Se
ria I : Confecția Călărași — Voința 
lași 8—9 I, Gloria Buzău — Știința 
Constanța 14—19, Vulturul Ploiești — 
Știința Bacău 6—5, Viitorul Vaslui — 
Voința București 10—12, ,,U* lași — 
Hidrotehnica Constanța 18—13 ; Se
ria a ll-a : Nitramonia Făgăraș — 
,,U" Cluj-Napoca 8—10, Oltul Sf. 
Gheorghe — Sparta Mediaș 12—15, 
Voința Sighișoara — 13 Decembrie Ti
mișoara 12—10, Textila Sebeș — U. T. 
Arad 6—0 (neprezentare), Argeșeana 
Pitești — C.S.M. Sibiu 17—11 ; MAS
CULIN, Seria I : Comerțul Constanța 
— Relonul Săvinești 25—20 !, Locomo
tiva București — C.S.U. Suceava 
21—21, ,,U" Craiova — Petrochimistul 
Brczi 25—14, Spartac București — Ol
tul Sf. Gheorghe 20—14, ,,U“ lași — 
Tractorul Brașov 18—26 ; Seria a ll-a : 
Independența Sibiu —• Știința Petro-

șonJ 26—1 
Sebeș
— C.S.M. 
Mureș —

OINĂ 
fesiana le 
s-au călii 
tigâtoare 
de licee! 
dustriale 
Reghin ( 
Nușfalău 
și Sibiu.

TENIS 
ganizează> 
de cîmp ( 
5 mai), p 
înscrieri 
Staicovici

COTA MAXIMA A FO
din partea noastră calificativul 
„foarte bine", în special pentru 
luciditatea manifestată după ga
lopul dat de calul său. Tot la a 
treia victorie — realizată însă 
consecutiv — s-a aflat si Melisa, 
pe care Nicolae Gheorghe a 
transformat-o. ea fiind de ne
recunoscut față de evoluțiile el 
de acum un an. A cîștigat — in 
sfîrșit — Tîrzior ; Hurdusa a 
marcat un frumos progres ; iar 
Hekla a însemnat pentru pariori 
principala „încuietoare"...

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I — Rulota (Al. Nacu) și Ha- 
bana (I. Moldoveanul 29,7 deat- 
heat. simplu 7—3 ordinea 51—41; 
Cursa H — Anicuta (I. Bănică) 
32,4, Campaner. simplu 10. event 
121—32. ordinea 76 ; Cursa in — 
Tîrzior (G. Avram) 32,1. Tub,
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DISPUTA DIN ZONA RETROGRADĂRII

A DEVENIT
(Urmare din pag. 1)

lui trei, trebuie să spunem că 
nici etapa de duminică nu ne-a 
oferit prea multe motive de sa
tisfacție în privința calității jocu
rilor, a disciplinei și arbitrajelor. 
Dacă la Arad, Pitești și. parțial, 
la partidele din București 
și de la Satu Mare fac
tura tehnică și spectaculară a 
jocului prestat a fost mai bună, 
în rest ea s-a menținut la ace
lași nivel modest consemnat și 
în etapele anterioare. Nemulțu
mește. desigur, și numărul mare 
de cartonașe galbene (alături de 
cel roșu, la care a apelat arbi
trul C. Ghită în partida Steaua— 
Jiul. în cazul jucătorului petro- 
șenean I. Stoica) înregistrate în 
această etapă. în partida de la 
Pitești, dintre F. C. Argeș și Po
litehnica Iași. s-a consemnat 
chiar un mic record, aceste aver
tismente atingînd cifra 5.

Criticînd această 
denotă o oarecare 
rii disciplinare în 
fotbal, trebuie să 
totodată — și ușurința cu care 
unii arbitrii uzează de cartona
șul galben pentru a sancționa 
abateri foarte mărunte compara
tiv cu alte situații din aceleași 
meciuri la care s-ar impune — 
cu adevărat — asemenea avertis-

situație, care 
slăbire a stă- 
terenurile de 
semnalăm —

LOTURILE PENTRU
După cum s-a mai anunțat, 

miercuri 12 mai se va disputa la 
Tîrnovo întâlnirea dintre primele 
echipe ale Bulgariei și României, 
cea dintâi manșă a finalei „Cupei 
Balcanice", returul urmând să aibă 
loc în toamnă la București. In 
vederea acestui joc, a fost alcă-uresti^i a veaerea acestuijo 

rii<snn+a- 1 următorul lot :'Ștefan ~ unn-TAnT . 
fiâni au
:orul de

noi»
ioana

cui 3

rionatu- 
pentru 
Turcia, 
echipei 
at pen- 
perfor- 
imâniei 
—98 cu 
zia) s-a

urcia 6 
Româ-

MAI ACERBA
mente. De pildă, în partida de 
la Pitești, după cum afirmă cro
nicarul nostru, arbitrul M. Mo- 
raru a dat destul de ușor carto
nașul galben lui Dănilă. Dobrin 
și Ivan II, dar a trecut cu ve
derea repetatele faulturi comise 
de apărătorul ieșean Ciocîrlan. 
O situație similară și în partida 
Steaua — Jiul. în care — după 
cum ne spune, de asemenea, cro
nicarul — arbitrul C. Ghită s-a 
arătat prea darnic în cartonașe 
fată de jucătorii echipei oaspete, 
nesanctionînd în aceiași mod —- 
deși era cazul — intrările uneori 
neregulamentare ale fundașilor 
centrali bucureșteni Smarandache 
și Sameș. De altfel, după cum se 
consemnează și în cronica me
ciului. acest arbitru a influențat 
și rezultatul 
ale sale, ceea 
neînțeles, dar 
de formă din 
festată si în 
terioare.

Urmîndu-și programul fixat ini
tial. campionatul primei divizii 
ne oferă peste numai patru zile 
o nouă etapă, ultima înaintea 
meciului de la 12 mai. dintre 
selecționatele Bulgariei si Româ
niei. Sperăm că ea ne va pri
lejui în totalitate constatări po
zitive, inclusiv în privința formei 
selecționabililor, care vor trebui 
să facă față onorabil acestui nou 
Si dificil examen internațional.

prin unele decizii 
ce ni se pare de 
confirmă lipsa lui 
acest sezon, mani- 
alte meciuri an-

în completarea cronicilor NOTE... NOTE
UN MIJLOCAȘ, PATRU 

MIJLOCAȘI...
acestui apărător care 

mult.

Duminică. în momentul în care 
Dinamo a apărut pe teren, an
trenorul craiovean Cernăianu nu 
și-a putut stăpîni un gînd opti
mist la vederea „ll“-lui echipei 
gazdă. Cele două absente impor
tante (Lucescu și Dinu), la care 
se mai adăugau și alte semne 
de întrebare, echilibrau șansele 
teoretice. Și totuși, Cernăianu 
avea să spună, cu numai citeva 
minute înainte de fluierul de 
start : „Marele meu handicap e 
că am un singur mijlocaș in te
ren : Ștcfănescu". Acest handi
cap avea să se dovedească de
cisiv, în ultimă instanță. Univer
sitatea Craiova a fost literalmen
te o echipă ruptă în două, ceea 
ce este de neconceput într-o 
vreme cînd „mijlocul" devine tot 
mai mult barometrul unei echi
pe așa cum sugerează, de pildă, 
Sportul studențesc, al cărui ca
reu de mijlocași Marica — O. Io- 
nescu — Cassai — Rădulescu a- 
sigură „acordeonul" atît de ne
cesar echipei. De altfel. în me
ciul cu Steaua. Sportul studen
țesc și-a intensificat ofensiva în 
urma unui... paradox cu tâlc fot
balistic. renunțând la 
Petreanu în favoarea... 
șului Rădulescu. Cam 
rolul „mijlocului". (I.

portarea 
promite

Ne gîndim, însă, că s-ar putea 
(și n-ar fi de fel bine) ca eroa
rea lui Stan să aibă urmări ne
gative. ca acel luft să cântăreas
că mult mai mult decît merită 
în judecarea randamentului apă
rătorului pitestean. Nu este ca
zul ! Stan trebuie să primească 
pe mai departe încrederea con
ducerii tehnice a clubului arge- 
șean. pe drumul promițător al 
reconstruirii formației, drum pe 
care unii dintre vechii titulari 
joacă un rol pozitiv (ne gîndim 
în primul rînd Ia Dobrin și 
Ivan II). (Ef. ’ ‘

litate în jocul formației care l-a 
consacrat. Acum. în ceasul de 
cumpănă. în cel mai dificil mo
ment trăit de U.T.A. în ultimii 
zece ani, (L. D.)

I.)
Ia

CIT POATE CÎNTĂRI

DOMIDE SI BROȘOVSCHI 
LA CEAS DE CUMPĂNĂ

„vîrful" 
mijloca- 

atît despre 
CH.)

UN LUFT?

de o mare 
faze palpi- 

a-

Meciul de la Pitești, 
angajare, cu multe 
tante. a beneficiat de jocul _ 
vîntat, construit cu inteligentă si 
rafinament de către foarte tînă- 
ra formație argeșeană și de con
tribuția ieșenilor, combativi, dîrzi, 
periculoși pe contraatac. Golul 
elevilor lui Oană s-a realizat în 
urma greșelii unuia dintre nu
meroșii jucători-speranță lansați 
de antrenorii FI. Halagian și A. 
Dima : fundașul central Stan. Un 
singur moment nefericit în com

U.T.A. a fost pe punctul de .. 
pierde meciul cu F.C.M. Reșița. 
A egalat „in extremis", cînd ju
mătate din cei 15 000 de specta
tori părăsiseră dezamăgiți tribu
nele stadionului. Ar fi ’ *
nedrept să piardă un 
care s-a ■ străduit mult 
tige. U.T.A. s-a bătut ___
pentru victorie, jucătorii au fă
cut risipă de energie. Din acest 
punct de vedere *nu li se poate 
reproșa absolut nimic.

De ce n-a putut realiza, totuși, 
mai mult ? Pentru că jocul for
mației 
dului, 
U.T.A.
donată .. __ _____  ___ ____
continuă să joace în rândurile ei 
și Broșovschi. si Domide.
piese de greutate în angrenajul 
„ll“-lui arădean, de la care toa
tă lumea a avut, are și va mai 
avea încă multe și îndreptățite 
pretenții. Avem convingerea că 
Domide și Broșovschi. mobilizîn- 
du-se la maximum, pot realiza, 
ei în primul rînd. saltul de ca-

a

fost însă 
meci ne 
să-l ciș- 
exemplar

poartă amprenta hazar- 
a linsei de luciditate, 
nu mai este echipa or- 
de acum cîțiva ani. Deși

două

VALOAREA SEMNALIZĂRII 
UNUI TUȘIER

Duminică, la Timisoara, am a- 
preciat. odată în plus, ce im
portantă este menirea unui tu- 
sier în desfășurarea unei part5de. 
Era minutul 4 cînd Bartales ă 
centrat de pe dreapta, iar Nea- 
gu a marcat dintr-o indiscutabilă 
poziție de ofsaid. Surprinzător, 
arbitrul de centru I. Chilibar (Pi
tești) a arătat centrul terenului, 
deci gol valabil. L-a văzut. însă, 
imediat pe colegul de la linie 
N. Stoiculescu (Rm. Vîlcea) cu 
fanionul ferm tinut sus și atunci 
a înțeles că golul nu fusese mar
cat în 
Așa nu 
drept, care poate ar fi schimbat,' 
cursul partidei. Pentru că, dacă 
rapidiștii ar fi condus din mim. 
4 cu 1—0, altul ar fi fost credem 
moralul timișorenilor și alta ar 
fi fost probabil tactica feroviari
lor. Folosind însă de la bun 
început două linii de fundași 
(mai exact cîte șapte-opt apără
tori) echipa Rapid a rămas fără 
o linie de mijloc, cei trei ata- 
canți (Bartales. Neagu și Ma
nea) rămînînd izolați, deși ei se 
dovediseră periculoși din start, 
în fața unei defensive în care 
improvizația cu Șerbănoiu oferea 
o șansă de speculat. Si. așa. în 
final tot gazdele au putut regreta 
că scorul de 5—1 a fost mic în 
raport cu ocaziile ratate și re
plica unei echipe care s-a re-1 
marcat doar prin... galerie, trei 
atacanți izolați și nervozitatea lui. 
FI. Marin, care putea fi chiar 
eliminat din joc. (M. M. I.)

condiții regulamentare, 
s-a validat un gol ne-

ȘTIRI. ȘTIRI

MECIURILE CU SELECȚIONATELE BULGARIEI
• S-AU PUS ÎN VlNZARE BI

LETELE PENTRU CUPLAJUL DE 
JOI, DE PE STADIONUL REPU
BLICII, Rapid — Politehnica Iași 
(ora 15,15) și — J - ----- * *
S. C. Bacău 
obișnuite, de 
publicii. „23 ___„
Giulești și Steaua.
C.C.A.. “

Coroi) au fost suspendați pe ctte 
2 ani pentru actul incalificabil 
de lovire a arbitrului. Acte re
probabile au săvârșit, pe teren 
propriu, și cîțiva jucători de la 
Minerul Suncuiuș, pe care arbi
trul nu i-a putut elimina — pur 
și simplu : frică ! — de pe te
ren, dar care aveau să-și 
mească pedeapsa meritată : 
nea, Kaher. Lucan. Naghi. 
dar și Tereberschy. cîte 6 
pe de suspendare. A 
suspendat pe 8 etape 
lovirea adversarului — 
nerul Rodna).

Ca o primă măsură, 
terzis lui Dodoi, secretarul aso
ciației sportive Luceafărul Foc
șani, să mai însoțească echipa 
(el a avut o atitudine instiga
toare. mai mult chiar. Iovindu-1 
pe antrenorul de la Chimia Bu
zău). Terenul din Focșani a fost 
și el suspendat pe trei etape. Și 
Metalurgistului Iași i s-a ridicat 
dreptul de organizare pe trei 
etape.

Sportul studențesc— 
(ora 17). ia casele 
la stadioanele Re- 
August", Dinamo, 

’____ . la agențiile
Pasajul Universității și 

din Strada Halelor, ca șî la se
diul C.N.E.F.S.
• ÎNTRUClT JOI se desfășoară 

meciurile etapei a 27-a a Divi
ziei A, obișnuita ședință săptămâ
nală a Comisiei de disciplină va 
avea loc mâine, miercuri, la 
ora 17.
• SANCȚIUNI ALE COMISIEI 

DE DISCIPLINA. Luînd In dis
cuție abaterile de o deosebită 
gravitate înregistrate în unele 
meciuri din campionatul Diviziei 
C, Comisia de disciplină a dictat 
o serie de sancțiuni exemplare. 
Astfel, patru jucători de la C.I.L. 
Gherla (Bichiș, Neamțu. Marcu și

bitri din Turcia, delegatul Comi
siei balcanice fiind un oficial al 
federației din Grecia.

★
Lotul de tineret, care va juca, 

tot la 12 mai, la Brăila, cu selec
ționata de tineret a Bulgariei, are 
următoarea componență : Cristian, 
Moraru (portari) ; Negrilă, Băr- 
bulescu, Dumitrescu, Constanti- 
nescu, Ciocîrlan, Agiu (fundași) ; 
Boca, Custov, Moldovan (F. C. 
Constanța), Ion Marin (mijlo
cași) ; Peniu, Zamfir (Dinamo), 
M. Răducanu, Manea, Pislaru (ata- 
canți).

Componenții lotului de tineret 
vor fi prezenți vineri 7 mai, ora 
11, la sediul F.R.F.
• LA 1 IULIE, UN JOC CU RE

PREZENTATIVA IRANULUI. In 
afara partidelor de la 12 mai (cai

echipa Bulgariei, la Tîrnovo) și de 
la 5 iunie cu echipa Italiei (proba
bil Ia Milano, pe stadionul San 
Siro), reprezentativa României va 
întâlni la 1 iulie, la București, în 
meci amical, selecționata Iranului.

© REPROGRAMAREA DATE
LOR UNOR ETAPE DIN DIVIZIA 
A. Față de alcătuirea calendaru
lui internațional, unele etape 
din Divizia A au fost reprogra
mate astfel : etapa a 32-a la 9 iu
nie în loc de 6 iunie ; etapa a 33-a 
la 13 iunie în loc de 9 iunie ; etapa 
a 34-a Ia 20 iunie în Ioc de 13 iu
nie.

Datele perioadei finale a „Cupei 
României0 sînt următoarele : op
timile de finală la 16 iunie; sfer
turile de finală la 23 iunie ; semi
finalele la 27 iunie ; finala Ia 30 
Iunie.

pri-
Pa- 

Del- 
eta- 
fOSti 

— pentru 
Popa (Mi-'

mai

PORTARI : Iordache, ștefan ; 
[ : Cheran, Porațchî, Do- 
Sandu, Sameș, Hajnal ; 

MIJLOCAȘI : Dumitru, lordănescu, 
Boloni, Simjonaș ; A- 

I : Fazekaș, AugheJ; Năs- 
IIadu n, Marcu.

Lotul de mai sus a fost selec
ționat țiaiîndu-se seama de faptul 

; sus- 
„Cupa 

Balcanică", tot la 12 mai (cu 
Adana Spor), neputîndu-se, deci, 
apela la nici un jucător ditn a- 
ceastă formație ; de asemenea, 
Dinu, Zamfir (Steaua), precum și 
Păltinișan (Politehnica Timișoara) 
— care ar fi intrat în vederile se
lecționării — sânt accidentați.

Componenții lotului reprezenta
tiv vor fi prezenți vineri 7 mai, 
ora 11, Ia stadionul Dinamo din 
Capitală, unde va avea Ioc primul 
antrenament. Meciul de Ia Tîrnovo 
va fi condus de o brigadă de ax-

I
HJK'J’Ah

FUNDAȘI 
brău, G.
JlyTTTT A C

IMultescu, 
TACAiNȚI 
tase, Radu

î s-a în-

Iționat țunîndu-se seama de f 
că echipa Sportul studențesc 
tine un meci oficial, în 
Balcanică", tot la 12 mai

I
I
i

I
I

AZI ULTIMA ZI PENTRU COM
PLETAREA ȘI DEPUNEREA BU
LETINELOR ----------------------- ----------
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DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A XXIII-a
SERIA I SERIA A IV-A SERIA A VII-A SERIA A X-A
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iCU I

Numai azi
și depune buletinele pentru con
cursul Pronosport de joi 6 mai 
a. c.

Reamintim că programul con
cursului este axat pe meciurile 
etapei a 27-a din campionatul 
nostru, divizia A, concurs care 
trezește un viu interes, datorită 
unor partide ca : „U" Cluj-Napo
ca — Dinamo București, U. T. 
Arad — Steaua, Rapid — Poli
tehnica Iași etc.

Atractivitatea concursului creș
te și prin faptul că se prevăd la 
unele meciuri pronostic la pau
ză și la finalul partidei.

Participînd 
Pronosport ; 
cîștig 1

Minerul Gura Humorului — Foresta 
Moldovița 7—0 (3—0), Dorna Vatra 
Dornei — Metalul Rădăuți 4—2 (1—2), 
Cristalul Dorohoi — Victoria Roman 
2—1 (0—0), A.S.A. Cîmpulung — Spi
cul Țigănașî 3—2 (I—1). Metalurgis
tul lași — Constructorul lași 2—2 
(1—1), Constructorul Botoșani — A- 
vîntul Frasin 2—2 (2—0), Foresta Făl
ticeni — Progresul Făltice-rvi 2—0 
(0—0), Laminorul Roman — Danu
biana Roman 4—2 (1—1).

Pe r 
după etapa a XXIII-o : 
GURA HUMORULUI * . . ,

A.S.A. Cîmpulung 32 p (44—23), 
Laminorul Roman 31 p (44—18)... 
ultimele : 15. Foresta Moldovița 

p (15—42), 16. Metalurgistul lași 
p (22—35).

2. 
3. 
pe
16
14

primele locuri In clasament, 
........  1. MINERUL 

33 p (45-17),

Portul Constanța — Voința Constan
ta I—0 (0—0), I.M.U. Medgidia — 
Unirea-Știința Eforie Nord 2—0 
(1—0), Viitorul Brăila — Chimia Bră
ila 0—1 (0—0), Ancora Galați — Du
nărea Tulcea 1—0 (1—0), Autobuzul 
Făurei — Progresul Brăila 0—2 (0—1), 
Marina Mangalia — Gloria Mu-rf al
ia r 2—0 (1—0), Electrica Constanța 
— Minerul Măcin 0—0, Granitul Ba- 
badag — Dunărea Cernavodă 4—3 
(3-0).

Fe primele locuri : 1. PORTUL CON
STANȚA 37 p (52—13), 2. Progresul 
Brăila 32 p (30—14), 3. I.M.U. Medgi
dia 29 
Gloria 
Voința

Calafat — Minerul Lupenî 
— s-a jucat la Drobeta Tr. 

, , . Dierna Orșova — Unirea 
Drobeta Tr. Severin 3—1 (1—1), Lotrul 
B rezol — Progresul Băilești 2—1 (0—1), 
A.S. Victoria Croiovc — Unirea Dră- 
goșani 0—0, MEVA Drobeta Tr. Se
verin — Metalul Drobeta Tr. Severin 
3—G (1—0), Chimistul Rm. Viicea —
— Cimentul-Victoria Tg. Jiu 3—1 
(2—0), Minerul Rovinari — Metalurgis
tul Sadu 0—1 (0—0), C.F.R. Craiova
— Constructorul Craiova 3—1 (2—0).

Dunărea 
0-1 (0—0) 
Sev. (I),

SERIA A li-A

1 la acest 
aveți mari

concurs 
șanse de

★

Pronoexpres de mîl-Tragerea
ne va avea loc la București, în 
sala clubului Finanțe-Bănci, cru 
începere de la ora 17,45. Rezul
tatele se vor transmite la tele
viziune în jurul orei 18,50. iar 
radio în jurul orei 19,20.

ClȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 28 APRILIE 1376

la

Extragerea I : cat. 2: 1 variantă 
100% a 46.441 lei și 2 variante 10% 
a 4.644 lei; cat. 3: 17,75 a 3.140 lei; 
cat. 4 : 42.95 a 1.298 lei ; cat. 5 : 
118,90 a 469 lei; cat. 6: 3.614,00 a : 
40 lei. REPORT CATEGORIA 1 : 
387.445 lei. Extragerea a Il-a: cat. 
A: 1 variantă 50% — Autoturism 
Dacia 1300 și 2 variante 10% a 
14.000 lei; cat. B: 9,55 a 7.424 lei; 
cat. C: 26,50 a 2.675 lei; cat. D : 
1.675,15 a 60 lei; cat. E: 95,35 a 200 
lei; cat. F: 2.111,90 a 40 lei. RE
PORT CATEGORIA A : 412.890 lei. 
Câștigul de 46.441 lei de la cat. 2 
a fost obținut de NICULAE CHITU 
din BUCUREȘTI, iar autoturismul 
Dacia 1300 de la cat. A a revenit 
lui NICOLAE VLAD din corn. C'A- 
LINEȘTI jud. ARGEȘ.

C:

p (29—15)... pe ultimele : 
Murfatlar 14 p (13—33), 
Constanța 13 p (12—40).

SERIA A V-A

15.
16.

M.

Petrolul Moinești — Bradul Roznov 
2—0 (0—0), Ozana Tg. Neamț — Ci
mentul Bicaz 2—0 (0—0), Petrolistul
Dârmânești — Oituz Tg. Ocna 0—1 
(0—0), Relonul Sâvinești —Locomotiva 
Adjud 3—0 (1—0), Minerul Comănești 
— Energia Gh. Gheorghiu-Dej 5—0 
(3—0), Letea Bacău — Constructorul 
Vaslui 1—0 (0—0), Hușana Huși — 
Rulmentul Bîrlad 1—0 " “
torul Văleni —. Textila 
disputat.

Pe primele focuri:

(1-O), Trac- 
Buhuși nu s-a

. ______ î. PETROLUL
MOINEȘT1 40 p (62—12), 2. Letea Ba- 
câu 38 p (80—18), 3. Relonul Sâvinești 
38 p (67—13)... pe ultimele : 15. Pe
trolistul Dărmănești 10 p (26—64), 16. 
Tractorul Văleni 9 p (26—69) — din 
21 de jocuri.

Unirea Tricolor București — T. 
București 0—0, Teh no metal București
— Triumf București 1—0 (1—0),
1. C.S.I.M. București — Flacăra roșie 
București 3—3 (1—0), Azotul Slobozia
— Sirena București 1—0 (0—0), Avîn
tul Urziceni — Rapid Fetești 2—0 
(2—0), Electronica București — Auto
matica București 1—0 (0—0), IPRECA 
Călărași — Olimpia Giurgiu 2—2 
(1—1), I.O.R. București — Șoimii TA- 
ROM București 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. TEHNOMETAL 
BUCUREȘTI 32 p (36—20) — 13 victorii,
2. Unirea ~
(29-13) - _
bozia 28 p (30—23)... pe ultimele :

“ IPRECA Călărași 17 p (18-33), 
Fetești 17 p (25—45).

Fe primele locuri : 1. MINERUL LU- 
P'ENil' 33 p (44—11), 2. Cimentul Tg. 
Jiu 30 p (34—19), 3. Metalul Drobeta 
Tr. Sev. 27 p (35—24), 4. Metalurgis
tul Sadu 27 p (21—21)... pe ulti
mele : 15. Minerul Rovinari V) p
(21—30), 16. Unirea Drobeta Tr. Sev. 
14 p (30—49).

SERIA A VUI A

Minerul Teliuc — Aurul Brad 2—2 
(1—0), Ceramica Jimbolia — Minerul 
Ghelar 1—1 (1—0), Metalul Oțelu 
Roșu — Vulturii Textila Lugoj (1—0, 
C.F.R. Simeria — Electromotor Timi
șoara 4—2 (2—1), Unirea Sînnîcolau 
Mare — Gloria Reșița 2—0 (1—0), 
Minerul Anina — Metalul Bocșa 3—1 
(1—1), C.F.R. Caransebeș — Știința 
Petroșani 5—1 (4—1).

SERIA A lll-A

Olimpia 
Focșani 
Sinaia - 
(1-0), I 
trolistul 
toria Florești 
(1-1). * / 
Nehoiu 7—0

i Rm. Sărat — Luceafărul 
2—0 (1—0), Carpați

— Caraima-nu! Bușteni 3—0 
Foresta Gugești — Pe-
Boidești 2—I (1—1), Vic- 
. ’ Petrolul Berea 2—1

Avîntul Mîneciu — Carpați 
(4—0), Poiana Cîmpina 

— I.R.A. Cîmpina 3—1 (1—0), Petro
lul Teleajen — Chimia Buzău 1—0 
(1—0), Chimia Brazi — Chimia Mărâ- 
sești 3—2 (0-0).

Pe primele Iccurt • 1. OLIMPIA RM. 
SĂRAT 33 p (44—24), 2. Poiana Cîm
pina 30 p (44—22), 3. Carpați Sinaia 
30 p (32—15), 4. I.R.A. Cîmpina 30 p 
(33—19)... pe ultimele : 15. Petrolul 
Berea 16 p (25—37), 16. Carpați Ne
hoiu 10 p (15—52).

Tricolor București 32 p 
>2 victorii, 3. Azotul Slo-

15.
16. Rapid

SERIA A Vi-A

Pe primele locuri : 1. AURUL BRAD 
33 p (45— H), 2. Minerul Anine 28 p 
(38—19), 3. Vulturii Lugoj 27 p 
(23—9)... pe ultimele : 14. Știința Pe
troșani 17 p (22—26), 15. Metalul 
Oțelu Roșu

15.
17 p (23—35).

Viitorul 
mecanica 
Tîrgoviște 
(1—1), Vulturii Cîmpulung Muscel — 
Cimentul Fieni 2—1 (2—1), Cetatea 
Tr. Măgurele — ROVA Roșiori de 
Vede 0—1 (0—0), Chimia Găești —
Electrica Titu 4—0 (2—0), Recolta Stoi- 
cănești — Constructorul Pitești 3—0 
(1—0), F.O.B. Balș — Progresul Co
rabia 1—0 (0—0), Vagonul Caracal — 
Voința Caracal 3—0 (Voința s-a re
tras din campionat).

Pe primele locuri : 1. FLACĂRA MO- 
RENI 36 p (48—14), 2. ROVA Roșiori 
36 p (44—>6), 3. Vulturii Cîmpulung 
31 p (44-*-20)... pe ultimele : 13. Chi
mia Găești 18 p (22—34), 14. Electrica 
Titu 18 p (19—38), 15. Cimentul Fieni 
18 p (18—36), 16. Voința Caracal 4 p 
(6-61).

Scornicești — Flacăra-aulo- 
Moreni 0—1 (0—1), Oțelul 
— Petrolul Tîrgoviște I—1

SERIA A IX-A

Zalău — Minerul Bihor 
Voința Oradea — Dinamo

Armatura
3—0 (3—0), , _
M.I.U. Oradea 1—0 (0—0), Bihoreana 
Marghita — Voința Ccrei 7—0 (3—0), 
Constructorul Arad — Recolta Salonta 
3—0 (1—0), Someșul Satu Mare —
Constructorul Satu Mare 1—0 (0—0), 
Oașul Negrești — Minerul Suncuiuș 
3—0 (2—0), Strungul Arad — Gloria 
Arad 0—0, Rapid Jibou — Gloria Șim- 
leu Silvaniei 4—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. ARMĂTURA 
ZALĂU 38 p (51—13), 2. Strungul Arad 
35 p (45—17), 3. Bihoreana Marghita 
29 p (60—31), 4. Voința Oradea 29 p 
(42—27)... pe ultimele : 15. Minerul 
Suncuiuș 14 p (18—39), 16. Construc
torul Satu Mare 7 p (22—64).

Rezultatele ne-au fost transmise de câtre corespondenții noștri voluntari din localitățile respective.

Cimentul Turda — Minerul Cavnlc 
0—2 (0—0), CUPROM Baia Mare — 
Minerul Băița 2—1 (0—1), Progresul
Năsăud — Foresta Bistrița 3—1 (1—1), 
Construcții-montaj Cluj-Napoca — Uni
rea Dej 1—1 (0—0), Minerul Borșa — 
Minerul Rodna 3—1 (2—1), C.I.L. 
Gherla — Minerul Baia Sprie 0—0, 
Bradul Vișeu — Minerul Băiuț 2—0 
(1—0), Tehnofrig Cluj-Napoca — Def- 
mota Cluj-Napoca 0—0.

Partida Unirea Dej — C.I.L Gherla^ 
din etapa a XXI-a — întreruptă dir» 
cauza manifestărilor huliganice de 
unor jucători de la Gherla — a fost 
omologată cu 
pei din Dej.

Fe primele 
CAVNIC 35 p 
30 p (42—18), __
28 p (22—27)... pe ultimele : 15. Con- 
strucțiî-montaj Cluj-Napoca 17 p (29— 

Năsăud 13 p

3—0 în, favoarea echi-

locuri î 1. MINERUL 
(54—22), 2. Unirea Dej 
3. CUPROM Baia Mare

38), 16,
(21—65).

Frogresul

SERIA A Xl-A

îuîfa — Metalul 
Soda Ocna 

Sighișoara 
jucat

Alba 
(0-1), 

Metalul _ .
— s-a jucat la 

su Sovata — C.I.L Blaj 
Inter Sibiu — Uni- 

lulia 3—2 (1—0), Tex-
__  _______ i — Vitrometan Media? 
5—0 (2—0), Metalul Copșa Mică — 
I.M.I.X Agnita 0—0, Textila Sebeș — 
Chimica Tînăveni 0—3 (0—1), Avîntul 
Reghin — U.P.A. Sibiu 1—0 (1—0).

Meci restanță din etapa a XVÎ-a : 
Vitrometan Mediaș — 
2—0 (0—0).

Fe primele locuri 
AiUD 37 p (56-16), 
năveni 36 p (50—8), 
32 p (45—21)... pe ultimele : 15. 
trometan Mediaș 13 p (16—38), 
Lacul Ursu Sovata 11 p (18—66).

Constructorul
Ai ud 0—1
Mure5 —
2—1 (1-0)
Teiuș , Lacul l
3—2 (2-1),
rea Alba li
ti la Cisnădie

I.M.I.X. Agnita

: 1. METALUL
2. Chimica Tîr-

3. Inter Sibiu
Vi- 
I6.

SERIA A Xll-A

Sf. 
Vi-

Oltul Sf. Gheorghe — Unirea 
Gheorghe 0—0, Minerul Baraolt — 
itorul Gheorgheni 3—0 (1—0), I.CJ M 
Brașov — C.S.U, Brașov 0—0, Pro- 
gresul Qdorheiu Secuiesc — Precizia 
Săcele 2—0 (1—0), A. S. Mier
curea Ciuc — Chimia Or. Victoria 0—1 
(0—0), Forestierul Tg. Secuiesc — Me
talul Tg. Secuiesc 0—0, Minerul Bă
lan — Utilajul Făgăraș 2—1 (1—0),
Torpedo Zărnești — Carpați Brașov 
2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. OLTUL SF.
GHEORGHE 34 p (46—15), 2. Progre
sul Odorhei 29 p (44—19), 3. Viitorul 
Gheorgheni 27 p (34—26)... pe ulti
mele : 14. Utilajul Făgăraș 18 (23—* 
38), 15. Minerul Bălan 18 (22—39)r- 
16 Metalul Tg. Secuiesc 15 p (18—45)*-
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al 7-lea tur (penulti- 
prima serie valorică a

Cel de
. mul) din .
Diviziei de hochei a programat 
ieri, pe patinoarul „23 August" 
din Capitală, partidele etapei a 
2-a. Ele s-au încheiat cu re
zultatele scontate, protagoniste
le intrecerii
NAMO — 
dent pentru 
miercuri.

— STEAUA și 
menajîndu-se 
intîlnirea lor

DI- 
evi- 

de

— dunArea
1—0). Bucureștenii 

au forțat doar în primele 25 de 
minute cînd scorul ajunsese 

• 5—0. Apoi. Dinamo n-a avut 
nevoie să facă nimic mai mult 
decît să.
Pană,
Axinte și Dumitru.
Oleniei. Au arbitrat : 
bernu și C. Sgîncă.

DINAMO 
(4—0, 1—1,

G—1

... patineze. Au marcat :
Tureanu, Moiș. Vișan, 

respectiv, 
FI. Gu-

STEAUA — SPORT CLUB 
8—2 (2—1, 3—1, 3—0). Au mar
cat : Hăiăucă, Popa. Justinian, 
Mikloș, Szabo, Herghelegiu, 
Nistor și Bucur, respectiv Nagy 
și Șanclor.

Au arbitrat : M. Presneanu și 
O. Barbu.

Astăzi este zi liberă în seria 
I. Miine, de la ora 16, au loc 
jocurile Sport Club — Dunărea 
și Steaua — Dinamo. în clasa
ment, cele două echipe bucu- 
reștene se află la egalitate de 
puncte (cite 34), Steaua bene
ficiind de un golaveraj supe
rior în întîlnirile-directe (27—23).

★
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BOGAT PROGRAM
HANDBALISTIC INTERNATIONAL

în prima parte a acestei luni, 
amatorii de handbal din țara 
noastră vor avea posibilitatea 
să urmărească, pe lingă jocu
rile „Cupei de primăvară", o 
serie de întîlniri internaționale 
amicale, susținute de diferite 
echipe românești în compania 
unor formații de peste hotare.

• Reprezentativa olimpică 
de handbal masculin a Cana
dei, care se pregătește pentru 
turneul de la Montreal, urmează 
să întîlnească la Brașov pe di
vizionara A Dinamo Brașov și 
pe divizionara B 
după care va juca 
altor două echipe 
să fie desemnate.

Tractorul, 
în compania 
ce urmează

feminină a• Selecționata 
Chișinăului va întîlni în zilele 
de 11 și 15 mai la Ploiești și 
13 mai la Brașov o selecționată 
divizionară a României.

feminină Odeva 
prima divizie a 

va juca în zilele

• Echipa 
Hlohoveț, din 
Cehoslovaciei, 
de 18 și 20 mai la Ploiești, în 
compania unei selecționate a 
țării noastre.

• Reprezentativa masculină 
a R.S.S. Ucrainene va între
prinde un turneu de mai multe 
jocuri în țara noastră, urmînd 
să joace după următorul pro
gram : 12 mai la București

A CAIACISTILOR SI CANOISTILOR NOȘTRIs s , *

De vorbă cu prof. Corneliu Bârsănescu, antrenor coordonator al lotului

(sala Floreasca, de la ora 18,30) 
și 14 mai la Ploiești cu o Se
lecționată divizionară a Româ
niei ; 16 mai la Bacău, cu di
vizionara A Știința Bacău.

BOXERUL CUBANEZ
GRINAN

ÎNVINS la HALLE !
A luat sfirșit turneul de box 

de la Halle. în cel mai specta
culos meci al finalelor, la cat. 
pană, Nowakowski (R.D.G.) l-a 
învins la puncte pe campio
nul cubanez Genoveva Grinan. 
Celelalte rezultate : semimuscă : 
Gellich (R.D.G.) b. ab. 3 Ramos 
(Cuba) ; muscă : Duvalon (Cuba) 
b.p. Orban (Ungaria) ; cocoș : 
Forster (R.D.G.) b.p. Jakab 
(Ungaria) ; semiușoară : Botos 
(Ungaria) b.p. Valiente (Cuba) ; 
ușoară : Beyer (R.D.G.) b. ab. 2 
Budușan (România) ; semimij- 
locie : Vogelreuter (R.D.G.) 
b. ab. 3 Franz (R.D.G.) ; mijlo
cie mică : 
b.ab. 3 
mijlocie 
Bauch ; 
Hadler ; 
Meissner (toți R.D.G.).

Martinez (Cuba) 
Strassburg (R.D.G.) ; 

: Wittenburg b. ab. 2
semigrea : Sachse b.p. 
grea : Fanghanel b.p.

Duminică dimineața s-a desfă
șurat la Belgrad ediția inaugu
rală a Campionatului Balcanic 

- de caiac-canoe. După cum se 
știe, reprezentanții României au 
dominat autoritar întrecerile, im- 
punîndu-se în 10 din cele 11 
probe ale programului. La îna
poierea delegației noastre, am 
solicitat antrenorului coordonator 
al lotului, prof. Corneliu Bârsă
nescu, amănunte despre desfășu
rarea concursului și evoluția ca- 
iaciștilor și canoiștilor români.

— Inaugurarea Campionatului 
Balcanic constituie un moment 
important pentru sportul nostru; 
am vrut să onorăm evenimentul, 
aliniind cea mai bună garnitură. 
De altfel, așteptam cu nerăbdare 
această primă ieșire oficială pe 
apă. după o îndelungată perioa
dă de pregătire, dorind să înce
pem cu bine un sezon de impor
tanță deosebită, al cărui vîrf îl 
constituie Jocurile Olimpice. 
Campionatul Balcanic — ca și 
„avanpremiera" de sîmbătă. des
fășurată tot la Ada Ciganlija. cu 
aceeași participare, caiaciștii si 
canoiștii din Italia și R. F. Ger
mania declinînd în ultimul mo
ment invitațiile — a constituit o 
verificare utilă, în condiții de 
întrecere foarte dificile. Nu mă 
refer numai la adversari — din 
fîndul cărora aș remarca pe 
sportivii bulgari. în sensibil pro
gres de cînd pregătirile lotului 
sînt conduse de doi antrenori so
vietici — ci și la condițiile at
mosferice neprieLnice : frig, vînt 
contrar, valuri.

— Succesul clar exclude, aproa
pe. evidențierile speciale. To
tuși...

— Foarte bine au concurat Ivan 
Patzaichin și Vasile Dîba. Mai 
slab — Gheorghe Danielov și 
Gheorghe Simionov la C 2-

1 000 m. care au fost întrecut! 
de al doilea echipaj bulgar (Da- 
nielov a acuzat o ușoară stare 
gripală) și C. Macarenco la K 1 
1 ooo m unde. în concursul de 
sîmbătă. a fost întrecut atît de 
concurentul bulgar, cît sl de cel 
iugoslav. In general însă, echi
pajele au dovedit un stadiu avan
sat de pregătire. Comparativ cu 
timpii obținuți la pistele de con
trol de la Snagov. curba formei 
sportive este ascendentă. Sperăm 
să urce în continuare, conform 
planificării.

— Ce concursuri urmează ?
— Pentru candidatii olimpici, 

calendarul competitional stabilit 
la începutul anului prevede trei 
verificări „tari". După Campio
natul Balcanic urmează, in cres
cendo. regata Snagov (13—15 mai) 
și. la începutul lui Iunie (5—6). 
regata Moscova, ultimul concurs 
constituind examenul decisiv 
dinaintea .T-O. și în urma căruia 
vom stabili echipa care va ple
ca la Montreal. (VI. M.)

® Joi și vineri, la Snagov. se 
desfășoară competiția internațio
nală „Regata Steaua" și con
cursul intern „Cupa Steaua".

CAMPIONATE
DE FOTBAL

ECHIPA DE TENIS A ROMÂNIEI A TRECUT PRIMUL TEST

CEHOSLOVACIA (etapa 24) : 
V.S.S. Kosice — Inter Bratislava 
°—3 ; Slovan Bratislava — Bo
hemians Praga 2—1 ; Dukla Pra
ga — Skoda Plsen 2—2 ; Zbro- 
jovka Brno — Spartak Trnava 
1—0 î Slavla Praga — Banik Os
trava 1—0. Clasament : 1. Slovan 
Bratislava 28 p ; 2. Zbrojovka 
Brno 28 p ; 3. Slavla Praga 27 p.

I
I
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în seria a 2-a, penultima eta
pă a ultimului tur a furnizat 
partide dinamice, echilibrate, cu 
goluri multe și spectaculoase 
răsturnări de rezultat, în ciuda 
faptului că ordinea din clasa
ment nu mai poate fi modifi
cată.

într-o revenire, din păcate, 
tardivă Liceul nr. 1 a învins 
pe Sportul studențesc A.S.E. cu 
8—6 (1—3, 1—1, 6—2), după ce 
studenții au condus aproape 50
de minute. O situație asemănă- I 
toare, în întîlnirea Tirnava — | 
Unirea, 8-»6 (1—4, 5—0, 2—2), 
cu singura deosebire că reviri
mentul hocheiștilor din Odorhei 
s-a produs în repriza a 2-a. 
Agronomia — Tractorul 11—4.

Astăzi, de la ora 14, au loc 
jocurile Tractorul — Tirnata, 
Agronomia — Liceul nr. 1 și 
Sportul studențesc — Unirea, 
care însă nu mai pot modifica 
ordinea în clasament : 1. SPOR
TUL STUDENȚESC 41 p, 2. 
Tirnava 33, 3. Unirea 29, 4. Li
ceul nr, 1 22, 5. Agronomia 14, 
6. Tractorul 1 p.

Joi, la ora 19,30, Tractorul va 
întîlni într-un meci de baraj 
pe ciștigătoarea Diviziei B a 
campionatului național, Avîntul 
Glieorghieni.

I
I
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Valeriu CHIOSE

(Urmare din pag. 1)

tăm în competiție și a învinge 
acum Anglia, din nou în depla
sare, este desigur numai o spe
ranță... Pentru aceasta am avea 
nevoie de alți jucători, mai a- 
propiați clasei lui Năstase, care 
încă nu au ieșit din masa ju
niorilor care bat la poarta con
sacrării. Față de aceștia ar tre
bui să se aplice, cu mai multă 
insistență, grija 
noștri 
care-i . __
peste cîțiva ani să putem ali
nia din nou o echipă capabilă 
să urce pe treptele cele mai 
de sus ale ierarhiei interna
ționale. Aceasta și este conclu
zia principală care se desprinde 
după meciul cu austriecii.

Foarte interesantă a fost par
tida de dublu, cea de sîmbătă, 
care a deschis poarta victoriei. 
Cînd Năstase și Marcu condu
ceau cu două seturi la zero, 
poate că mulți dintre noi ne-am 
gîndit cu teamă la posibilitatea 
repetării celor trăite la Mestre 
și Barcelona, cînd dublul nos
tru a pierdut de la același scor. 
De data aceasta, echipierii tri
miși în teren au găsit tăria ne
cesară pentru a rezista. Și, din 
nou, am menționa pe Viorel 
Marcu, care a pus atîta inimă 
în joc, surprinzîndu-și adver-

și rîvna 
pregătesc,

tehnicienilor 
antrenorilor 
pentru ca

sarii prin cutezanța interven
țiilor sale în cele mai dificile 
perioade ale luptei.

Păcat că meciul primelor ra
chete, între Ilie Năstase și 
Hans Kary, s-a disputat pe vre
me neprielnică. Am fi asistat 
la un spectacol de tenis și mai 
bun. _ 
mul 
atît 
siv, 
momentele sale de inspirație, ci 
acționînd cu aceeași clarviziune 
și determinare pînă la ultima 
minge. Cu toate că, la încheiere, 
Năstase ne mărturisea că nu 
este mulțumit de cum a jucat, 
la prima ieșire pe terenul cu 
zgură. Pretențiile unui cam
pion de talia sa se măsoară, 
desigur, cu alte etaloane.

Cuvinte de apreciere ar me
rita și Dumitru Hărădău, auto
rul punctului care rotunjește 
victoria la un scor categoric. 
Din păcate, acest jucător nu 
acționează însă cu aceeași în
credere în sine pe distanța

Rar l-am văzut pe pri- 
nostru tenisman acționînd 
de bine într-un joc deci- 
bazîndu-se nu numai pe

unei întregi partide și l-am vă
zut din nou punînd armele jos, 
tocmai cînd ar fi trebuit să se 
mobilizeze mai mult, 
apoi să-și dea seama 
ricire, la timp — că 
trece adversarul din 
soarta întregii întîlniri ar fi 
atîrnat de acest ultim meci, cu 
Peter Feigl. oare ce s-ar fi în- 
tîmplat ?

Așa cum am mai scris, pro
blema întregului efectiv al echi
pei — nu numai pentru meciul 
care urmează — rămîne încă de 
rezolvat. Deocamdată, nu pu
tem decît să menționăm, în în
cheiere, munca depusă de an
trenorul lotului național. Con
stantin Năstase, care s-a do
vedit rodnică.

★

REZULTATE DIN „CUPA DA
VIS" : Italia — Polonia 5—0 (în 
turul următor, la Bologna : Ita
lia — Iugoslavia) : R. F. Germa
nia — Danemarca 5—0 (la Ham
burg: R.F. Germania — U.R.S.S.); 
Ungaria — Belgia 5—0 (Ungaria— 
R. A. Egipt. în turul următor).

pentru ca 
— din fe- 
poate în- 

față. Dacă

IUGOSLAVIA (etapa 25) : Bo- 
rac Banja Luka — Vardar Sko- 
plie 2—1 ; Partizan Belgrad — 
Radnicki Kraguevat 3—0 ; Steaua 
Roșie Belgrad — Celik Zenika 
0—1 ; Zelezniciar Sarajevo 
Hajduk Split 0—0 ; Dynamo Za
greb — O.F.K. Belgrad 0—0 ; ,Bu- 
duenost — Velez Mostar IVO ; 
Olimpia Liubliana — Vojvoațna 
Novi Sad 3—2. Clasament : 1.
Partizan Belgrad 38 n ; 2. Steaua 
Roșie Belgrad 36 p ; 3. Hajduk 
Split 34 p.

iciu u-- u ,
Mostar 1V( 
— Vojvodii

BULGARIA (etapa 25): Sliven— 
Levski Spartak Sofia 1—0 ; Tra- 
kia Plovdiv — Slavia Sofia 2—0; 
Pirln Blagoevgrad — Miinior Per- 
nik 1—1 ; Cerno More Varna — 
Lokomotiv Plovdiv 1—0 ; Loko
motiv Sofia — Spartak Varna 
2—1 ; Ț.S.K.A. Septemvrisko Zna- 
me Sofia — Dunav Ruse 
Botev Vrata — Akademik 
0—1. Clasament : 1. Levski 
tak 36 p; 2. Ț.S.K.A. 34 
Akademik 30 p.

2—0 ; 
Sofia 
Spar- 
p; 3.

Pregătiri pentru C. M. de popice

ELENA GONCEAR Sl PETRE PURGE7
CONDUC IN CUPA F. R. P.“
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8— 9

8—24

9—13

Fotbal

Pentatlon

SĂPTĂMÎNII
Turneul final, simplu (WCT), la Dallas 
Finala Cupei cupelor (Anderlecht — West 
Ham United), la Bruxelles
Meci amical : Grecia — Polonia, la Atena 
Patrulater (m) : Anglia — Belgia — Grecia
— România, la Atena 
Campionatele europene, la 
Patrulater (f) : Franța —
— Ungaria, la Paris 
Turneul interbritanic : Țara 
la Cardiff și Irlanda de Nord — Scoția, la 
Belfast
,,Cupa Jeanty", floreta (f), la Paris
Concursul ..Euroturnier" (m), la Wiesbaden 
„Cursa Păcii- (ediția 29), Praga — Varșovia
— Berlin
Concurs international, la Budapesta

R. F. GERMANIA (etapa 29) î 
Werder Bremen — Borussia Mdn- 
chengladbacli 2-2; Hertha B.S.C.— 
S. V. Hamburg 1—1 ; Bayer Uer- 
dingen — Kickers Offenbach 1-2; 
V.F.L. Bochum — F.C. Koln 1-0; 
Bayern Miinchen — M.S.V. Duis
burg 3—0 ; S. C. Karlsruhe — 
Hanovra 3—2; Eintracht Braun
schweig — F. C. Kaiserslautern 
2—0; Eintracht Frankfurt pe Main 
— Rotweiss Essen 1—3 ; For
tuna Dusseldorf — Schalke 04 
1—2. Clasament : 1. Borussia
Monchengladbach. 39 p ; 2. S. V. 
Hamburg 35 p ; 3. F. C. Kaiser
slautern 35 p.

s.
F.

Kiev
Italia — România

SPANIA (etapa 32) : Betis — 
Hercules 1—0 : Real Sociedad — 
Santander 3—2 ; Espanol Barce
lona — Atletico Madrid 1—0 ; 
Valencia — Granada 2—1; Real Ma
drid — F. c. Barcelona 0—2 ; 
Zaragoza — Atletico Bilbao 1—1. 
Clasament : 1. Real Madrid 
2. Atletico Madrid 40 p ; 3. 
Barcelona 40 p.

44 n; 
F. C.

★
tur-

Reprezentativele noastre de 
popice se pregătesc cu sîrgu- 
ință pentru cea de-a Xl-a edi
ție a Campionatelor mondiale 
de la Viena (15—22 mai). După 
o serie de jocuri internaționa
le de verificare, încheiate cu 
un bilanț pozitiv, în compania 
unor formații puternice, cum 
sînt cele ale .Ungariei, Iugosla
viei, Cehoslovaciei și R. D. 
Germane t- care la C.M. 
fi principalele adversare 
selecționatelor noastre — 
picarii din lot s-au reunit sîm
bătă la Mangalia, pe arena de 
la Neptun, alături de alți ju
cători fruntași, în etapa a III-a 
a „Cupei F.R.P.4 și apoi au 
•participat duminică la un an
trenament controlat. în „cu
pă" jucătorii din lot au avut o 
comportare bună, dominînd în
trecerile în special la băieți. 
Pe primele trei locuri s-au cla
sat : I. Băiaș (Constructorul 
Galați) 918 pd, P. Purge (Vo
ința București) 893 p d și I. 
Tismănar (Constructorul Ga
lați) 889 p d — toți din repre-

vor 
ale 
po-

fe- 
lo-

zentativa țării noastre. La 
mei a cîștigat componenta 
tului Elena Goncear (Voința 
București) 430 p d, urmată de 
Maria Popescu (Rapid Bucu
rești) 421 p d și Elena Lupoae 
(Voința București) 421 p d. Cla
samentul „Cupei F.R.P." după 
trei etape : FEMEI : 1. Elena 
Goncear 14 p (1 362 p d), 2. 
Elena Lupoae 10 p (1 348 p d), 

Trandafir (Laromet 
10 p (1301). bAr-

P. Purge 15 p (2 759 
Tismănar 15 p (2 749 

Băiaș 14 p (2 776 p d). 
antrenori — Al. An-

In cadrul preliminariilor 
neului olimpic (zona Amerlcii 
centrale și a Caraibilor), selecțio
nata Panama a întilnit pe teren 
propriu formația Salvador : 1—1.

3. Elena 
București) 
BAȚI : 1. 
P d), 2. I. 
p d), 3. I.

Cei doi 
drei, la femei și R. Cernat, la 
bărbați — au supus loturile la 
un antrenament controlat unde 
s-au obținut următoarele rezul
tate : Vasilica Pintea 430, Elena 
Goncear 428, Mariana Constan
tin 420, Ana Petrescu 419, Flo- 
rica Neguțoiu 413, Elena Tran
dafir 395 și Ana Albert 377; I. 
Băiaș 918, P. Purge 907, Al. 
Cătineanu 905, I. Tismănar 905, 
Gr. Marin 891, Gh. Dumitrescu 
877 și Gh. Silvestru 847. (T. R.)

ATLETISM • în triunghiularul de la 
Split, dublă victorie a selecționatelor 
R. D. Germane, la masculin cu 188 p 
(în continuare : Anglia I28 p și Iu
goslavia 106 p) și la feminin 137 p 
(Anglia 82 p și Iugoslavia 47 p). Re
zultate mai bune, feminin :
— Ehrhard (R.D.G.) 13,23 ;
Hinzmarvn (R.D.G.) 65,60 m
tlon — Siegel (R.D.G.) 4813 
culin : triplusalt — Moore 
16,43 m ; 5000 m — Black 
13 : 31,8 ; 110 mg —
(R.D.G). 13,77 ; ciocan —
(R.D.G.) 76,40 m ; 800 m - 
(Iugoslavia) 1 : 47,1 ; disc — 
(R.D.G.) 64,98 m ; 3 000 m 
Coates (Anglia) 8 : 32,8 ® 
la Long Beach (California),
— Randy Williams 8,04 m ;
— Baird (Australia) 5,33 m ; 400 mg
— Bolding (S.U.A.) 49,9 ; 400 m -
Saunders (Canada) 46,9 ; înălțime — 
Stones (S.U.A.) 2,22 m ; 1500 m —
Craig (Canada) 3 : 44,7.

AUTO • ,,Marele Premiu al Spa
niei" a revenit lui N. Lauda (Ferrari), 
care conduce în clasamentul campio
natului mondial cu 33 p, urmat de 
Depailler 10 p și Regazzoni 9 p.

100 mg 
disc — 

; penta- 
p; mas- 
(Anglia) 
(Anglia) 
Munkelt 
Sachse 

- Susanj 
Schmidt 
obst — 
Concurs 
lungime 
prăjina

BOX • La Caracas, campionul mon
dial profesionist la semimuscă Estaba 
(Venezuela) și-a apărat centura prin- 
tr-o victorie la puncte după 15 reprize 
în fata lui Alvarez (Mexic).

CICLISM • In „Turul Spaniei", e- 
tapa a 5-a a revenit olandezului Theo 
Smit. In clasamentul general conduce 
Gunther Haritz (R.F.G.), urmat la 
1

(R.F.G.), urmat 
: 07,0 do spaniolul Elorriaga.

P E SCURT
GIMNASTICA • A luat sfirșit, ta 

Hamburg, turneul de calificare (f) 
pentru J.O. lată calificatele (primele 
6 clasate) : 1. S.U.A. 376,17 p ; 2. 
Bulgaria 374,35 p ; 3. Canada 372,865 

4. R.F. Germania 371,27 p : 5. 
369.985 p.

U.R.S.S., 
Cehosiova-

p ; 4. R.F. Germania 
Olanda 370,26 p ; 6. Italia 
Sînt calificate direct : 
R.D.G., Ungaria, România, 
cia și Japonia.

LUPTE • Juniorul Vasile 
terminat învingător la cat. 100 kg, sti
lul „libere", în turneul de la Sofia, 
la care au luat parte 150 de sportivi 
din 8 țâri.

Pușcașu a

NATAȚIE • Proba de „platformc- 
din concursul de sărituri de la Fort 
Lauderdale (Florida) a revenit lui Di- 
biasi (Italia) cu 551,85 p. La feminin 
a cîștigat Ulrike Knape (Suedia) 
486,79 p.

SCRIMA • Turneul masculin de flo
retă de la Bonn s-a încheiat cu vic
toria Uniunii Sovietice — 6 victori:, 
urmată de : Franța 6 v, Italia 5 v. 
R.F.G. I 4 v. Polonia 3 v, Ungaria 
și România 2 v, R.F.G. II 0 v.

ȘAH • In clasamentul turneului fe
minin de la Budapesta conduce 
Ivanka (Ungaria) cu 4 p. Rezultate 
din runda a 5-a : Ivanka — Borisova 
1—0, Pogorevici — Porubski 1/2—1'2, 
Konarkowska — Belavaneț 1/2—1/2, 
Veroczy — Aleksandria l/2—1/2.

TENIS • Finala turneului WCT de 
la Kansas City a fost cîștigată de pe
rechea Fibak — Meiler care a învins 
pe Smith — Lutz cu 6—3, 2—6, 3—o, 
6—3, 6—4. 4> Turneul feminin de la 
Amelia Island a revenit lui Chris 
Evert (6—2, 6—2 în finală cu Karry 
Melvil!e-Red) O La Safety Harbor 
(Florida), turneul fostelor glorii a re
venit lui Torben Ulrich, care a învins 
în finală pe Davidson cu 6—3, 6—4.
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