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NOUA TINEREȚE

ACȚIUNI DEDICATE
MĂREȚULUI JUBILEU
„CUPA 8 MAI” LA BASCHET

,.n organizarea C.J.E F.S. și 
a Inspectoratului școlar, la O- 
radea a avut loc o competiție 
oe baschet, la care au parti
cipat 32 de echipe. De aseme
nea, pentru elevi și pentru ti
nerii din întreprinderi și insti
tuții s-a organizat un turneu 
de fotbal (s-au întrecut 32 de 
echipe), precum și concursuri 
de judo, ciclism, popice, lupte, 

-gimnastică, polo, scrimă și 
handbal. Cițiva cîștigători : O- 
limpia Oradea — la ciclism 
(urmărire pe echipe), Dorina 
Radu (la tenis de masă), Cri- 
șul Oradea (la polo), Progresul 
Oradea (la scrimă).

La Băile Felix a avut loc 
un concurs de orientare turis
tică, cîștigat de L. Gheț.

Ilie GHTȘA, coresp. ' 
COMPLEX SPORTIV 

REALIZAT PRIN 
MUNCĂ PATRIOTICĂ

Cei peste 600 de elevi „< 
Liceului real-umanist (director 
Titu Buță) din orașul Motru 
vor beneficia de un frumos 
complex sportiv. Astfel, curtea 
școlii a fost transformată în te
renuri de volei, handbal, bas
chet, tenis și o pistă de atletism 
de dimensiuni reduse. După cum

jud.

ai
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A UNUI ALERGĂTOR'
IV/

DE CURSA LUNGA
La 21 decembrie, fostul cam

pion de maraton și marș, Va- 
siie Teodosiu, va împlini 60 de 
ani. Asta nu l-a împiedicat ca 
ieri după-amiază să alerge încă 
90 de minute, fără un scop 
precis sau, dacă permiteți bă
nuiala, cu scopul foarte precis 
de a-și demonstra lui însuși că 
locul 17 pe care l-a ocupat du
minica trecută în „Cursa ve
teranilor" nu e nici pe departe 
locul resurselor sale de ener
gie. De altfel, Vasile Teodosiu 
e gata să depună și o... con
testație : „Nu e normal ca un 
fost alergător de mare fond să 
alerge doar 2 000 de metri, cot 
la cot cu demifondiștii de ieri. 
Pentru noi, alergătorii de mare 
fond, s-ar fi cuvenit o distanță 
mult mai mare, pentru ca acolo 
să se vadă cu adevărat unde 
e puterea".

...Vasile Teodosiu e un nume 
intrat în 
nostru. A 
decît un 
un fel de 
nu poate 
nu numai pentru că la 40 și 
ceva de ani cîștiga al șaselea 
maraton al său. Teodosiu a fost 
un simbol al nestării pe loc, 
deoarece această „fărîmă de 
om“ a vrut să meargă mereu 
înainte, în ciuda nenumărate
lor greutăți pe care le-a în
fruntat in adolescență.

Vasile Teodosiu, feciorul de 
ceferist, a încercat să alerge, 
fără să reușească, încă de mic, 
la Școala de arte și meserii 
din Pitești. Asta prin ’33. Apoi 
a alergat la Vînjuleț, in Me
hedinți, unde s-a mutat școala. 
A continuat să alerge și la 
Școala de meserii din ~ 
rești. A încercat totul, 
alerge înaintea altora, 
mic și plăpînd, atît < 
îneît ochii spectatorii^.. _ 
seau imediat în plutonul ma-

legenda atletismului 
fost, poate, mai mult 
atlet. A fost și este 
simbol al omului care 
sta pe loc. Și asta

VASILE teodosiu

de

Bucu- 
ca să 

el. cel 
ipînd 
1 gă-

COMUNIȘTII
ÎN PREGĂTIREA OLIMPICĂ!

EXEMPLU

ratonului, chiar la calc de 
poștâ.

Dar pentru că am vorbit 
poștă, să mai pomenim că Va
sile Teodosiu a purtat tot 
timpul culorile P.T.T.-ului, vreo 
30 de ani, ba le și poartă și 
astăzi, în calitate de antrenor 
al copiilor de petetiști. 
ai să 
„Nu 
care 
„Am 
gării 
piilor. Ce le spui 
de spus, 
anii necăjiți ai tinereții 
și mai ales despre voință. Le 
povestesc cum eu, care aveam 
48 de kilograme, m-am înscris 
o daiă și la decatlon, și m-am 
clasat pe locul șase, deși la 
prăjină n-am luat nici un punct 
pentru că nu știam ce să fac 
cu ea. Pe vremea aceea, îna
inte de război, doar Zeno Dra- 
gomir și Clement Baciu aveau 
cite o prăjină. Eu, ncavind, am 
primit zero puncte, dar pe lo
cul șase tot ani venit... Le mai 
povestesc cum pe vremea a-

„Și cîl 
mai alergi, nea Vasile ?" 

am limită. Alerg în fie- 
zl, col la cot cu copiii", 
auzit că în timpul aler- 
le povestești mereu co- 

‘ ?“ „Am multe 
Le povestesc despre 

mele

loan CHIRILĂ
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Reșița :
Arad : 
Cluj-Napoca 
Oradea : 
Petroșani : 
Craiova :

Satu Mare : 
București :

București :

Ora de 
deschiderea

PROGRAMUL ETAPEI 

F.C.M.
U.T.A.„u-
F.C. BIHOR 
JIUL 
UNIVERSITATEA

— „POLI” TIMIȘOARA
— STEAUA
— DINAMO
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— F.C. CONSTANȚA
— A.S.A. TG. MUREȘ

(partidă televizată)
F.C. OLIMPIA — F.C. ARGEȘ
RAPID — POLITEHNICA IAȘI

(stadionul Republicii, ora 15,15)
SPORTUL STUDENȚESC — S.C. BACĂU 
(stadionul Republicii, ora 17)

începere a partidelor (cu excepția celei 
cuplajului de la București) este 17.

din

I

%

Acum, în preajma celei de 
a 55-a aniversări a Partidului 
Comunist Român, noi, compo
nentele lotului olimpic de ca
notaj, căutăm ca prin toate e- 
forturile să atingem un nivel 
de pregătire cit mai ridicat, 
pentru ca la prima Olimpiadă 
în care vor figura întreceri fe
minine de schif, ambarcațiile 
României să se numere printre 
laureate. împreună cu celelalte 
două membre de partid din lot, 
Elisabeta Lazăr și Elenă Gaw- 
luc, căutăm să insuflam cole
gelor noastre o și mai mare 
pasiune, un și mai mare elan 
în munca tenace pe care tre
buie să o depunem pentru o 
cît mai bună evoluție la Mont
real

La această oră, mă număr 
printre cele mai vechi compo
nente ale lotului reprezentativ 
și cred că de-a lungul activi
tății jnele sportive am reușit 
să mă ridic la nivelul exigen
țelor impuse unui utecist și, 
apoi, unui comunist. De altfel, 
la baza întregii mele munci pe 
tărimul sportului de perfor
manță a stat întotdeauna do
rința de a justifica încrederea 
ce mi s-a acordat și de aceea 
mă pregătesc acum cu o mai 
mare ambiție și dîrzenie. Noi, 
canotorii, avem în față obiec
tive înalte, pe care trebuie să 
le îndeplinim !

IOANA TUDORAN 
mdestră emerită a sportului 

la canotaj

PORȚI LARG DESCHISE AFIRMĂRII
Sint unul dintre milioanele 

de tineri care s-au născut în 
anii luminoși de după Elibe
rare. Am beneficiat de tot ceea 
ce partidul a asigurat tineri
lor pentru a se împlini, pentru 
a se căli, pentru a deveni 
ostași devotați în lupta pentru 
construirea socialismului și co
munismului. Sint azi student la 
I.E.F.S. în anul IV, la cursul 
fără frecvență. La 27 de ani 
sint ofițer și maestru emerit 
ai sportului. Paralel cu studiile, 
mi-am putut satisface — grație 
condițiilor excelente oferite de 
partid — dorința de a practica 
sportul. Muncind, așa cum tre
buie să o facă orice comunist, 
fără preget, mereu mai mult 
și mai bine, am fost selecționat 

..de peste 100 de ori în echipa 
. reprezentativă de handbal a

României, adueîndu-mi contri
buția la cucerirea titlurilor mon
diale la Paris și la Berlin. Mă 
gîndesc acum la alte împli
niri : să devin , tată, să-mi trec 
cu succes examenul de stat la 
LE.F.S. și să-mi aduc din nou 
contribuția, de data aceasta, 
la cucerirea primului titlu o- 
limpic din istoria handbalului 
românesc.

In aceste zile, cînd ne pre
gătim sâ sărbătorim cea de a 
55-a aniversare a P.C.R., ne 
gîndim cu dragoste și recu
noștință la partidul care ne-a 
asigurat o - viață demnă, care 
ne-a deschis porțile spre de
plină afirmare.

ȘTEFAN BIRTALAN 
maestru emerit al sportului 

la handbal

<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Astăzi se dispută meciurile 

etapei a XXVII-a a campio
natului primei noastre divizii. 
Și o etapă în. care primele 
patru clasate joacă în depla
sare (Steaua Ia Arad. Dinamo 
la Cluj-Napoca, „Poli" Timi 
șoara la Reșița. S. C. Bacău la 
București, cu Sportul studen
țesc) pornește din start cu un 
plus de atractivltate, 
cut fiind faptul că la 
renul propriu continuă 
stituie încă un avantaj 
tant pentru obținerea 
lor puse în joc. Rețin 
însă, în aceeași măsură și ce
lelalte meciuri ale etapei, re
zultatul fiecăruia cîntărind greu, 
poate chiar decisiv, în apriga 
concurența pentru evitarea lo
cului 16 al clasamentului, Ra
pid, Universitatea Craiova. O- 
limpia Satu Mare, Jiul Petro
șani, F, C. Bihor pornesc, de-

cunos- 
noi te- 
să con- 
impor- 

puncte- 
atenția,

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

CLASAMENTUL

astăzi la fel ?

1, STEAUA 26 17 6 3 58—22 40
2. Dinamo 26 15 4 7 54—28 34
3 ..Poli" Timiș. 26 11 7 8 39—35 29
4. S. C. Bacău 26 12 4 10 29—23 28
5. Sp. studențesc 26 11 6 9 33—33 28
6. A.S.A 26 12 3 11 34—33 27
7. F. C. Argeș 26 10 7 9 27—31 27
8. F. C. Bihor 26 11 4 11 29—31 26
9. F.C.M. Reșița 26 11 4 11 28—38 26

10. „Poli" lași 25 10 5 11 39—35 25
11. F. C. Constanța 26 10 5 11 28—26 25
12. Univ. Craiova 26 9 6 11 31—29 24
13. Jiul 26 9 6 11 34—40 24
14. F. C, Olimpia 26 9 6 11 26-38 24
15. U.T.A. 26 10 3 13 32—42 23
16. Rapid 26 10 3 13 29—40 23
17. C.F.R. 26 6 3 12 20—33 20
18. „U- Cj.-Nap. 26 6 3 17 27—35 15

sigur, ca favorite • Dar de cite
ori out-siderii nu ne-au de-
monstrat că pot infirma calcu-
lele hîrtiei ? De ce n-ar fi

DOUA VICTORII CONSECUTIVE
ALE POLOISTILOR NOȘTRI 

CUPA ROMÂNIEI"ÎN
• Sportivii români au învins marți echipa Austra-; 

liei cu 5—3, iar miercuri Cuba cu 7—4 • Astăzi două 
derbyuri : U.R.S.S.—Ungaria și România—Ungaria

CLUJ-NAPOCA, 5 (prin tele
fon). — Cel mai puternic tur
neu internațional de polo al 
sezonului preolimpic, reunind 
patru echipe din elita acestui 
sport — U.R.S.S.. Ungaria, Cu
ba, România — și, alături de 
ele. selecționatele Australiei, 
Bulgariei și formația secundă 
a țării noastre, a început marți 
după-amiază în piscina acope
rită din localitate. Organizato
rii au făcut eforturi deosebite 
pentru a asigura competiției — 
„Cupa României ’76“ — con
diții cit mai bune de desfășu-

rare. Oaspeții, în frunte cu ita
lianul Renato Di Gennaro, de
legatul Ligii europene de na
tal ie, au apreciat in cuvinte măr 
gulitoare condițiile de joc.

Partida de debut, pe care te
lespectatorii au avut prilejul 
să o urmărească pe micul e- 
cran, a opus echipele Româ
niei și Australiei, aceasta din 
urmă alcătuită dinte. înotători 
excelenți, cu o bună mînuire 
a balonului și un gabarit, im-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

114 CICLIȘTI LA STARTUL CELEI 
DE A 29-a EDIȚII A „CURSEI PĂCII“

Echipa României pleacă 
astăzi la Praga

De aproape 30 de ani, pri
măvară de primăvară lumea 
sportului urmărește disputa ci
cliștilor în cea mai frumoasă 
competiție a sportului cu pe
dale amator : „CURSA PĂ
CII". Veritabilă cursă a unor 
ași ai șoselelor și, în același 
timp, rampă de lansare pen
tru marile talente, întrecerea 
ce se desfășoară între Fraga, 
Varșovia și Berlin impresio
nează prin ineditul fiecărui e- 
pisod al său, prin isprăvile — 
uneori de necrezut — ale ti
nerilor cicliști.

Anul acesta .startul se dă la 
8 mai din Praga. Cei 114 ru
tieri din 19 țări vor avea de 
parcurs, la această a 29-a e- 
diție a ,;C ursei Păcii", aproa
pe 2 000 km pe ruta Praga — 
Varșovia — Berlin, urmînd să-1 
desemneze pe învingător la 24 
mai, în capitala R. D. Ger
mane. Competiția va debuta 
furtunos și nu este exclus ca 
primgle patru etape să pre
figureze clasamentul final. Ne 
conduce la această impresie 
faptul că șapte din cele opt 
sprinturi de cățărare ale cursei 
sînt programate în etapele I 
(1), a III-a (3) și a IV-a (3). 
în a doua (Polonia) și a treia

Echipa României, participantă la a 29-a ediție a „Cursei Păcii". 
De la stingă la dreapta : V. Teodor, M. Romașcanu, Val. Ilie, 
I. Cojocaru, E. Dulgheru și T. Dragon. Foto : Dragoș NEAGU
(R. D. Germană) parte a cursei 
sînt programate contratimpu- 
rile individuale (10 și, res
pectiv, 24 km) în ideea de a 
contracara în parte ponderea 
etapelor montane.

Avem convingerea că anul 
acesta vom asista la una din
tre cele mai puternice ediții 
ale „Cursei Păcii", Printre con- 
curenți se află cicliști de pri

ma mină și un numeros pluton 
de alergători tineri, pentru 
care competiția înseamnă tes
tul principal în vederea selec
ției în echipele olimpice care 
vor concura la Montreal. Iată, 
așadar, cîteva din consideren-

Hrîstache NAUM

(Continuare in pag. * 4-a)



'ACȚIUNI DEDICATE MĂREȚULUI JUBILEU
(Urmare din pag. 1)

sie-a informat profesorul de e- 
«ducație fizică, Doru Căpăstraru, 
unul dintre principalii anima
tori ai numeroaselor acțiuni de 
muncă patriotică întreprinse 
pentru amenajarea acestui com
plex, primele întreceri pe noile 
terenuri se vor desfășura în 
eiua celei de-a 55-a aniversări 
a partidului.

ÎNTRECERI PENTRU COPIII 
DE LA „BLOCURI FERENTARI"

în organizarea asociației 
„Blocuri Ferentari", în colabo
rare cu comitetul de locatari, 
pe baza sportivă amenajată cu 
contribuția cetățenilor, a avut 
loc o reușită întrecere dedicată 
zilei de 8 Mai. La startul com- 

. petițiilor de atletism, ciclism, 
tenis, baschet și fotbal au fost 
prezenți peste 150 de copii ai 
cetățenilor din acest cartier al 
Capitalei. Iată numele cîtorva

cîștigători : D. Gangu. A. Ga- 
vrilescu și Gabriela Constanți- 
nescu — la ciclism, Beatrice 
Moise, M. Toader și V. Dio- 
seghi — la atletism.

P. CRAȘOVEANU, coresp.

Ultimo manșă decisivă In campionatul de hochei

Peste 6000 de spectatori au 
umplut aseară tribunele Pati
noarului artificial „23 August" 
pentru a urmări partidele der
by ale celui de-al 7-lea tur al 
campionatului de hochei. Aș
teptările publicului au fost răs
plătite cu meciuri dinamice, 
interesante, disputate cu mul
tă ardoare și ambiție.

în partida vedetă s-au întîl
nit cele două candidate la titlu, 
Steaua și Dinamo. întrecerea 
lor s-a caracterizat din nou 
printr-o luptă foarte încordată. 
Mai clari în acțiunile de atac

și cu o apărare mai sigură (în 
care a excelat portarul Dumi- 
traș), dinamoviștii au obținut o 
victorie meritată, cu scorul de 
4—1 (1—0, 2—1, 1—0). Au mar
cat : Pisaru, Axinte, Costea și 
Bandaș, 
arbitrat
bu.

După 
ruri, Dinamo a preluat șefia 
clasamentului cu’ 36 p, urmată 
de Steaua cu 34 p, Sport Club 
cu 10 p și Dunărea cu 4 p.

respectiv Sarosi. Au 
FI. Gubcrnu și O. Bar

încheierea a șapte tu-

Azi și mîine, îa Snagov

„REGATA STEAUA7
LA CAIAC-CANOE

mîine se desfășoară 
primul concurs hi
de caiac-canoe al 

tradiționala „Rega-

NOUA TINEREȚE VOLEI PENTRU ELEVII 
DIN SATU MARE

(Urmare din pag. I)

ceea alergam maratonul și măr- 
șăluiam 50 km fără nici un 
sprijin material, ba cu tăierea 
zilei de muncă, dacă lipseai. 
După Eliberare m-am simțit si 
eu, în sfîrșit, atlet adevărat. In 
*48 am cîștigat maratonul, și 
ani repetat performanța în ’50, 
'51, ‘53 și ’60. Eram numai foc 
și voință. Odată, țin minte n-am 
fost trimis la Atena, la mara
ton. Atunci, deși aveam 43 de 
ani, am alergat o cursă spe
cială, acasă, și am realizat eea 
mai bună performanță, 2h33’ ca 
să-mi spun mie că eram mai 
bun decit Pricop... Și Ie mai 
povestesc că, în 1956 electro
mecanicul Vasilc Teodosiu de 
Ia Telefoane a fost ajutat să 
absolve Institutul de cultură fi
zică. dar nu ca să-și lase munca 
de mecanic, ci ca să afle cîteva 
din tainele alergării. Le mai 
«pun că am lucrat 30 de ani la 
rind ca electromecanic la P.T.T., 
că acum cinci ani am trăit 
bucuria de a fi primit meda
lia „A cincizecea aniversare a 
P.C.R." și că nu de mult am 
acceptat anevoie, cu un an și 
jumătate înainte de pensie, să 
trec la asociație, ca să mai 
împărtășesc și eu cîte ceva din 
tainele mele. Vă rog să mă 
credeți, deși am carnet de an
trenor de 26 de ani, nu m-am 
lăsat ispitit niciodată să-mi las 
meseria, pentru că ca e cea 
mai frumoasă. Și nu m-a îm
piedicat niciodată să ciștig pri
mul campionat de marș pe 50 
km, să dețin recordurile Ia o 
oră marș, la 10 km marș, Ia 
o oră alergare, la 25 km și la 
30 km alergare, să merg cot 
la cot cu Dinu Cristca sau cu 
Radu Ioniță și să-l aud pe Dinu 
spunindu-mi, supărat, Ia so
sire, cind mai cîștigam și eu, 
că „de la Sâftica încolo m-oi 
fi urcat într-o căruță". Nu de 
mult, prietenii mi-au spus : 
j,Moșule, credem că e timpul 
Să te mai liniștești". Dar eu am 
să alerg și de acum încolo, pen
tru că mă simt foarte tinăr. 
Deși fata mea a și absolvit 
engleza, și pentru că nu m-am 
oprit niciodată. Că, dacă te o- 
prești, e ca și cum ai înceta 
să mai fii"».

în întîmpinarea aniversării 
partidului, la Satu Mare a a- 
vut loc o reușită întrecere de 
volei, rezervată elevilor. Orga
nizată de C.J.E.F S., competiția 
a reunit la start 12 echipe, re
prezentative ale liceelor și șco
lilor 
locuri 
elevi : 
Liceul 
școlar

generale. Pe primele 
la cele trei categorii de 
Casa de copii școlari, 
M. Eminescu și Grupul 
„Unio" din localitate.

Șt. VIDA, coresp.

SPORTUL STUDENȚESC A.S.E.
A CÎȘTIGAT SERIA A H a

Marți a luat sflrșit întrecerea 
în seria a Il-a a Diviziei na
ționale de hochei. Iată ultimele 
rezultate : Tîrnava — Tracto
rul 10—7, Liceul nr. 1 — Agro
nomia 7—3, Sportul studențesc 
A.S.E. — Unirea 4—4. în cla
samentul final : 1. SP. STUD. 
A.S.E. 42 p (175—93), 2. Tîrnava 
Odorhei 35 p (163—130), 3. Uni
rea Sf. Gheorghe 30 p (131— 
110), 4. Liceul nr. 1 M. Ciuc 
24 p (132—124), 5. Agronomia 
Cluj-Napoca 18 p (122—153), 6. 
Tractorul Brașov 1 p (88—201).

Astăzi, de la ora 9,30, pe pa
tinoarul „23 August", are loc 
meciul de baraj între Tractorul 
Brașov și Avîntul Gheorgheni, 
care va desemna cea de a 10-a 
echipă din Divizia A.

SPORT CLUB — DUNĂ
REA 8—2 (3—2, 1—0, 4—0). Au 
marcat : Antal (2),
Gali, Borbath, Naghi și Bogoș, 
respectiv Kcrcso și Iordan. Au 
arbitrat Gh. Mureșanu și M. 
Presneanu.

★
Astăzi începe ultimul tur al 

campionatului. De la ora 16 au 
loc meciurile Steaua — Dună
rea și Dinamo — Sport Club.

Texe (2),

Valeriu CHIOSE

Astăzi și 
la Snagov 
ternațional 
sezonului, 
tă Steaua". Participă caiaciști 
și canoiști de la Ț.S.K.A. So
fia, Honved Budapesta și Duk- 
la Praga, alături de sportivi ai 
clubului bucureștean ’Steaua. 
Și-au anunțat prezența și ca
iaciști iugoslavi. Concomitent 
cu regata internațională, la 
Snagov au loc și întrecerile 
concursului intern „Cupa Stea
ua", deschis tuturor secțiilor 
din Capitală și provincie.

Programul celor două com
petiții este următorul : joi di
mineața, de la ora 9 : probele 
de 500 m (K 1, K 2, C 1, C 2, 
K 1 și K 2 fete), după amiaza, 
de la ora 15 : probele de 1 000 
m (K 1, K 2, K 4, C 1, C 2 și 
K 4 — 500 m fete), vineri di
mineața, de la ora 9: probele 
de fond pe distanța de 10 000 
m (K 1, K 2, K 4, C 1, C 2).

CONSTANTIN VOICU ÎNVINGĂTOR
A

IN CUPA POZNANIA"rr
La Poznan (Polonia) s-a des

fășurat cea de a V-a ediție a 
turneului internațional de po
pice dotat cu „Cupa Poznania", 
la care au evoluat jucători și

LA POPICE
Cehoslovacia.

Sabrerii români în C. C. E. și „Cupa Hungarian

REZULTATE CU MULT SUB AȘTEPTĂRI

I ’ g 
i <

• LA TG. JIU s-a desfășurat 
tjCupa Gorjului" la oeromade- 
lism, zbor liber, la care au par
ticipat „constructori" din județele 
Brașov, Prahova, Teleorman, Sibiu 
și Gorj. Pe primele locuri s-au 
clasat ceromodeliștii din Brașov, 
Gorj și Sibiu. • IN MUNȚII AL- 
MAJULUJ, pe Valea Nerei, a avut 
loc cea de a 8-a ediție a „Alpi* 
niadei liliacului*, organizată de 
CJ.E.F.S. Timiș. Trofeul a revenit 
cățărătorilor Elena Mălin, Viorica 
Mihailovici •— la senioare, Terezia 
Baumli, Felicia Goncearov — la 
tineret, Octavian Maiorescu, A- 
drian Petrescu — la seniori (toți 
de la Politehnica Timișoara) și 
Florin Bretotean, Cornel Alexan
dru (Sănătatea Deva). • 36 DE 
IUBITORI Al SPORTULUI NOSTRU 
NAȚIONAL, oină, din județul Tul- 
cea, au absolvit cu bine zilele 
acestea un curs rapid (4 zile) 
de instructori și arbitri. « LA 
BUFTEA (jud. Ilfov) 30 de cicliști 
au participat la o cursă organi
zată de asociația sportivă de pe 
lingă întreprinderea de ambalaje. 
Cel mai rapid s-a dovedit a fi 
muncitorul Dumitru Fronea. CU 
VICTORIA ECHIPELOR de fete și 
băieți ale întreprinderii Tractorul 
s-a încheiat marea întrecere bra- 
șoveană de handbal, la care au 
evoluat 40 de formații. Competi
ția a fost organizată de Consiliul 
sindical județean și CJ.E.F.S. 
e LA ASOCIAȚIA SPORTIVA ȘCO
LARA „SPERANȚA" din P. Neamț

După cum se știe, la cele 
două importante competiții de 
sabie, „Cupa campionilor eu
ropeni" (pe echipe) și „Cupa 
Hungaria" (individual), care au 
avut loc la Budapesta, au fost 
prezenți și sabrerii români, în 
speță lotul formației noastre 
campioane, Steaua (de fapt, e- 
chipa clubului Steaua repre
zintă 80% din echipa naționa
lă, considerent de la care por
nește și comentariul nostru).

Și sub aspect valoric, și sub 
aspect numeric (143), concursul 
de la Budapesta a întrunit toa
te atributele unei avanpremi- 

• ere olimpice. Echipa noastră a 
avut în componența sa pe Dan 
Irimiciuc, Ion Pop, Marin Mus
tață, Alexandru Nilca, Emil 
Oancea și Corneliu Marin, iar 
ca antrenor pe Dumitru Mus
tață. Evoluția echipei noastre 
poate fi notată cu calificativul 
satisfăcător spre bine. Locul 5 
putea fi tot atît de bine și un 
loc fruntaș în grupa valorică 
1—4, deoarece la scorul de 8-8 
cu Carabinieri (Italia), doar 
o tușă (62—61) ne-a trimis în 
turneul pentru locurile 5—8, 
unde s-a trecut ușor, cu 9—3 
de La Franțaise, cu 9—5 de 
Katowice și cu 9—3 de Dyna
mo Berlin. Deci, victorii foar
te clare.

Firesc, ne punem întrebarea: 
în ce au constat slăbiciunile 
echipei ? Cu excepția lui Dan

Irimiciuc, ceilalți sportivi ro
mâni s-au prezentat sub aștep
tări. Deși incomplet restabilit 
după operație și cu numai trei 
săptămîni de pregătire, Irimi
ciuc a avut o evoluție bună la 
echipe și chiar foarte bună la 
„Qupa Hungaria", unde, prin 
poziția sa pe tabloul elimină
rii directe, pînă să ajungă în 
finala de șase a 
sari redutabili, 
kov (U.R.S.S.), 
foarte incomod pentru sabrerul 
nostru. în confruntarea cu a- 
cesta, Dan a abordat asaltul 
cu calm, a gîndit fiecare ac
țiune, a folosit atacul direct 
cu lovituri la cap și pe braț, 
punctînd de fiecare dată foar
te clar. Evoluția scorului a 
fost strînsă (9—9), iar tușa vic
torioasă avea să vină după o 
paradă de quart și o ripostă 
fulgerătoare și..; 10—9 pentru 
Dan ! A fost un asalt splen
did, aplaudat la scenă des
chisă.

Dar concursul nu s-a sfîrșit 
aici și drumul spre finală a 
mai cerut un efort, încununat 
de succes. Ultimul partener în 
eliminarea directă — Marot 
(Ungaria), vicecampion mondi
al. Pînă la Irimiciuc, Marot a-

întîlnit adver- 
ca Krovopus- 

un stîngaci

vusese numai scoruri pozitive 
și, în plus,... galeria. La 9—9, 
Marot avea prioritate. Face un 
atac la care Dan răspunde cu 
o oprire în t’~-. bun și exclu
de atacul lui Marot. Scorul 
devine 10—9 1

Ceilalți sabreri (Pop, Oan- 
cea, Nilca, Mustață, Marin) au 
pierdut în primul tur al eli
minării directe și au tras în 
recalificări. Cel mai bine s-a 
comportat Oancea, care a ajuns 
în turul III. Toți au manifes
tat o inexplicabilă grabă în a- 
salturi (unele s-au terminat 
sub un minut), nu au gîndit 
suficient în pregătirea acțiu
nilor, nu au terminat atacul, 
l-au făcut prea scurt sau, dacă 
au parat o lovitură, nu au ri
postat, deci nu au continuat 
atacul, nu au folosit în mod 
judicios ultimii doi metri etc. 
Ar mai fi o serie de retușuri 
de făcut, chiar și la Irimiciuc, 
de care antrenorii lotului se 
vor ocupa desigur pentru a da 
posibilitatea elevilor lor ca la 
J.O. să se prezinte la cote cît 
mai înalte, potrivit tradiției de 
care se bucură scrima româ
nească.

jucătoare din C_: ___
R. D. Germană, România, Un
garia și Polonia. - 
mân Constantin ___
o frumoasă comportare în proba jl 
individuală, cîștigînd primul Js 
loc cu 1629 p.d. (in manșa I
808 — în cea de a II-a 821). -s 
La femei a cîștigat Alena Si- țs 
monovicova (Cehoslovacia) ...
849 p.d. Tot ea, împreună cu 
Jaroslav Slabak, a cucerit lo
cul I in proba de perechi mixte 
cu 1198 p.d. Perechea română 
C. Voicu 
clasat pe 
La femei, 
pat locul

Jucătorul ro- 
Voicu a avut

cu

— Elena Lupoae s-a 
locul 5 cu 1 181 p.d. 
Elena Lupoae a ocu- 
6 cu 788 p.d.

•ic
mîine se dispută pe 

Voința din București
Azi și 

arena
Turneul internațional UCECOM, 
organizat în cinstea Congresu
lui Cooperației meșteșugărești. 
La întreceri (echipe și indivi
dual) vor fi prezente formații 
ale organizațiilor sportive co
operatiste din Iugoslavia și Un
garia. UCECOM va fi repre
zentat de Voința București, la 
femei și o combinată Voința 
București—Voința Cluj-Napoca 
— la bărbați.
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Elena DOBINCA

In „Cupa de primăvară" la handbal

ASTĂZI, PRIMA ETAPA A RETURULUI

8

8

cel
buj 
did 
lud
d.
fld

CÎ1

In discufia

PROIECTUL SIS
PENTRU CAMPIO

($c. ger», nr. 4) exista o lăuda
bile activitate baschetbalistică. 
Recent, s-a încheiat aici un cam
pionat de minibaschet Io care s-au 
întrecut 29 de echipe. Prima cla
sata : formația clasei a VII l-a C.
• NUMEROȘI ELEVI de la Liceul 
nr. 4 din Oradea ou contribuit 
în mod efectiv la amenajarea unei 
săli de educație fizică într-o încă
pere a clădirii școlii. Salo are in
stalații atît pentru gimnastică cît și 
pentru unele probe atletice • A 
ÎNCEPUT primul campionat 
SĂTESC DE FOTBAL al județului 
Argeș. La întreceri participă 40 de 
echipe, repartizate în cinci serii.
• LA URZICENI s-a organizat în 
această primăvară o serie de în
treceri de tenis. Ultima a revenit 
jucătorilor M. Paul (Sc. gen. 2) 
la copii și I. Dumitran (Știința) la 
juniori. « C. S. VOINȚA TG. MU
REȘ a inițiat pentru tinerii coope
ratori o frumoasă întrecere de 
handbal. Dintre cele 10 echipe 
participante, cele mai bune com
portări au avut reprezentantele 
cooperativelor Textila Mureș — 
la fete și Unitatea — la băieți.
• TINERII DIN TISMANA (jud. 
Gorj) șî-au amenajat, pentru noul 
sezon în aer liber, o cochetă bază 
sportivă simplă.

CORESPONDENȚI : M. Băloî, P. 
Arcan, M. Topolschi, D. Moraru- 
Slivna, C. Gruia, R. Toma, I. 
Ghișa, L Fețeanu, T. Mircea, L 
Păuș $i M. Dumitru.

Astăzi după-amiază este pro
gramată prima etapă a retu
rului „Cupei de primăvară" la 
handbal. Runda a fost prefa
țată de jocul feminin Univer
sitatea București — Mureșul 
Tg. Mureș, disputat ieri pe 
terenul Constructorul și înche
iat cu victoria studentelor : 
14—13 (10—7). Un alt meci de
vansat (dar din etapa a IV-a 
a returului) este cel dintre 
ASA Tg. Mureș și „Poli" Ti
mișoara, încheiat cu victoria 
timișorenilor la scorul de 14— 
12 (7—5).

Iată acum programul etapei 
de azi 1 MASCULIN : C.S.M.

Borzești — „Poli" Timișoara, 
A.S.A. Tg. Mureș — Steaua, 
„U“ Cluj-Napoca — H. C. Mi- 
naur, Petrolul Teleajen — 
C.S.U. Galați, Știința Bacău— 
„U“ București și Dinamo Bucu
rești — Dinamo Brașov (teren 
Dinamo, de la ora 17,45) ; FE
MININ : I.E.F.S. — Voința O- 
dorhei (teren Tineretului, de 
la ora 17,30), Rulmentul Bra
șov — Progresul București, U- 
niversitatea Timișoara — Con
structorul Timișoara, Construc
torul Baia Mare — Textila 
Buhuși și Confecția — Rapid 
(teren Dinamo, de la ora 16,30).

Al GROPII 7-12 ÎNCEPE AZI IA BRAȘOV
Sala sporturilor din Brașov 

găzduiește de azi pînă luni tur
neul final al grupei 7—12 a 
campionatului republican de 
baschet masculin. Rezultatele 
meciurilor (care încep zilnic 
la ora 15) nu influențează po
zițiile cheie ale clasamentului, 
deoarece A.S.A. și Politehnica 
București nu mai pot evita re
trogradarea în Divizia B. Par
tidele de azi (între paranteze, 
scorurile generale ale celor pa-

tru jocuri susținute în tururi
le anterioare) : I.C.E.D. Bucu
rești — A. S. Armata Bucu
rești (4—0), Politehnica Iași — 
C.S.U. Brașov (2—2), I.E.F.S.— 
Politehnica București (3—1).

Clasamentul la zi :
7. I.E.F.S.
8. I.C.E.D.

9. Polit. Iași
10. C.S.U. Bv.
11. A.S.A.

12. Polit. Buc.

44 20 24 3274—3538 64
19 25 3272—3518 63
18 26 3309—3589 62
16 28 3357—3739 60
6 38 2876—3713 50
6 38 2957—3722 50

44
44
44
44
44

în urma unor largi consul
tări și dezbateri, Biroul F. R. 
Volei a aprobat următorul sis
tem competițional, pe care-1 
dă publicității ca proiect, aș- 
teptînd (pînă la 25 mai) even
tuale sugestii și propuneri de 
îmbunătățire din partea spe
cialiștilor și celorlalți activiști 
din secțiile de volei. Iată cum 
se prezintă în liniile sale e- 
sențiale sistemul competițional 
preconizat:

DIVIZIA A (masculin și fe
minin). Participă cîte 12 echi
pe, care vor susține jocuri fie
care cu fiecare, în sistemul e- 
tapelor săptămînale (turul :
3.X — 12.XII.1976 ; returul
30.1.—10.IV.1977), urmate de 
turnee finale pentru locurile 
1—6, găzduit de echipa clasată 
pe locul 6 (18—23.IV.1977), și 
7—12, găzduit de echipa clasa
tă pe locul 7 
între etapele 3 
odihnă.

în turneele 
pornesc de la 
clasamentele 
propriu-zis, la 
rezultatele obținute 
cinci meciuri ale turneului fi
nal respectiv. Echipa clasată 
pe primul loc după desfășura
rea turneului pentru locurile 
1—6 devine campioană, iar cele 
clasate pe ultimele două locuri 
în turneul 7—12 retrogradează 
în Divizia B. Participarea ju
cătorilor și jucătoarelor Ia 
campionat este condiționată de 
trecerea normelor de control 
fixate de Colegiul de antrenori.

DIVIZIA B (masculin și fe
minin). Participă cîte 24 de e- 
chipe, împărțite în două serii 
după criteriul geografic. Nu 
sînt schimbări de sistem. Date- 
te de desfășurare: 26.IX — 
5.XII.1976 (turul), 6.II—17.1V.

(25—30. IV. 1977). 
și 4 — o zi de

finale echipele 
situația lor în 

campionatului 
care se adaugă 

în cele
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I ÎNAINTEA ETAPEI
WEMBLEY - TIMISOARA I

ea fiind una 
favorite ale 

ru, să spunem 
ca tenisul de 
minică să ne 
iea în liniște 
se la concu- 
amul II. Sin- 
Bnatici, făcînd 
B-a artă, dar 
n uita de a 

pierzînd la 
dublul a pus 

Lultor familii 
ț nostime co- 
I parodie la 
lie, intitulată 
lină". A doua

și pentru noi, 
acest Feigl nu ne 
nimic ca valoare, 
acest meci fără 
ca rezultat se va

I DE ASTAZI,

Luat 
reg, 
iia“ 
. Și 
;sa- 
tâ-
a-

ăție,
I la 
kiejduit „Pri- 
p minunăție 
p, scriitor și 
boc că Năș
it „provocat" 
Miă ghemuri 
p făcut ce-a 
| „prinde" e- 
p amor. Kary 
El cine știe 
Horei de la 
Icondițiile in 
|să-ți pierzi 
păcate, pen- 
[e reușesc !), 
Lmanță mo- 
ficer să fiu, 
Irepctată, o- 
Ică ar fi, în 
lexc împre- 
Itea-ți șop- 
I idee : „ni- 
pmenesc nu 
I sufletul re- 
listă înstrăi- 
I care nu-s

— a
1—1 in

bt vorbind, 
t meci tre- 

11 nedecisiv, 
lăzut partea 
prită-, aceea 
Ilumina re- 
gău, într-un 
Kanță, nc- 
|seturi, după 
la 0—6, fă- 
fi se parc 
[făcător, și

pentru el. 
chiar dacă 
spune mai 
Dar dacă 
importanță
dovedi foarte important pen
tru rezultatele viitoare ale 
lui Hărădău ? Cine știe ce 
salt s-o fi petrecut în mo
ralul aoestui tînăr, dotat și 
prea de tot timid... 1 Nu 
vreau să mă „ambalez" dar 
două speranțe se pot emite 
cînd vezi un om care nu 
vrea să cedeze un meci care 
n-ar fi fost nici o nenoro
cire dacă l-ar fi pierdut. Nu 
merită —-

V e
să fii încăpățînat 
fără consecințe 
itoare.

Altfel, dacă 
uitați bine, tot 
la „Progresul" vine 
interesul. Care-i 
seria cea mai pa
sionantă din toate 
campionatele A, B. 
și C ? Seria în 
care conducem cum

vi-

vă 
do

conducem (nici un meci cîș- 
tigat în retur cu dezinvol
tură, o recunoaștem, dar 
asta-i dovadă de modestie și 
luciditate). Lunea dimineață, 
acolo fug ochii — spre scria 
a Il-a... Nu spun că n-am 
inima eît un purice — căci 
așa-i omul suporter, tare ca 
fierul și slab ca musca. Dar 
e un purice voinic, vă asi
gur, din aceia potcoviți ca-n 
basme. La care se adaugă 
mîna destinului, adică sorții 
din optimile „Cupei", hotă- 
rînd un fatidic meci cu săr
manii flăcăi ai Rapidului, 
prieteni altfel dragi dar a- 
flați azi la un pas de (ne)fe- 
ricire. (Duminică, cu toată 
dragostea pentru „Poli", ier
tare, am pronosticat 1—1 la 
Timișoara, 
de rîs...). 
mare, ca 
noastre. Și sînt prea trist 
după ce „ne“-a făcut Sout
hampton, duminică, luîn- 
du-„ne“ Cupa Angliei pe 
Wembley, nouă, manchester- 
iștilor, ca să nu sper că în 
meciul Rapid — Progresul 
va învinge tot echipa din 
liga a doua... Căci dacă Ra
pidul n-o fi chiar Manches
ter, noi, orice mi-ați spune, 
nu sintem mai slabi ca 
Southampton.

iar m-am făcut 
Va fi un meci 
toate meciurile

BELPHEGOR

Hor voleiului

I COMPETITIONS
EDIȚIEI 1976-1977

ele clasate 
îcare serie 
rr ultimele
O noutate 

Istă : echi- 
ă aibă în 

cel puțin 
0 de ani 
u mai ti- 
pte condi- 

normelor

și pentru Divizia 
școlari iau parte 
județene respec- 
echipe împărțite 
Câștigătoarele se-

tru Divizia B 
de juniori și 
campioanele 
tive (40 de 
în opt serii), 
riilor de juniori promovează 
în divizie, iar cele ale echi
pelor de seniori participă 
două turnee de cîte patru 
chipe, primele două clasate 
fiecare turneu promovînd 
Divizia B

la 
e- 
în 
în
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VESTI DE LA CELE 18 ECHIPE

Miine,

REUNIREA 
LOTURILOR

REPREZENTATIVE

BALA A 
SCOLARI- 
de echipe 
Bile ediției 
bt promo- 
| și la bă- 
I împărțite 
li criteriul 
p în siste- 
unale, fie
ri 26.IX— 
B3.I—20.III. 
I (12—15.IV 
He primele 
lare serie, 
I în două 
Echipe. Au 
Fii născuți 
I Norme de 
juniorii au 
bhipele de 
I ale ace- 
|ă a putea 
puri în a-

I

1 • F.C.M. REȘIȚA și-a în-
I ceput programul pregătirii der- 

byului bănățean cu o scurtă a- 
I naliză a părților pozitive și ne

gative ale jocului cu U.T.A., 
din etapa trecută. Apoi, au ur
mat antrenamentele de rigoare. 
Antrenorul Ion Reinhardt nu 
are nici o problemă în alcă
tuirea formației. • POLITEH
NICA TIMIȘOARA, neînvinsă 
de patru etape, s-a pregătit și 
ea cu multă atenție. Probabil, 
va reintra Păltinișan, acciden
tat în meciul de la Constanța. 
Caravana „alb-violeților" va 
părăsi orașul de pe Bega în 
cursul zilei do azi, cu auto
carul.

ARBITRII PARTIDEI : N. 
Petriceanu — Gh. Manta și 1. 
Dancii (toți din București).

• U.T.A. a efectuat marți o 
analiză a jocului cu F.C.M. Re
șița, urmată de un antrena
ment și, după-amiază, un joc- 
școală ; miercuri a avut loc o 
nouă ședință de pregătire. Nici 
o indisponibilitate în Iot. E po
sibilă utilizarea lui Colnie • 
STEAUA a avut în program 
un antrenament în cursul zilei 
de marți- în aceeași seară, lo
tul bucureștenilor a plecat la 
Arad, cu avionul, unde — 
miercuri — a efectuat un nou 
antrenament. Troi este mai de
parte indisponibil (el a reluat, 
însă, antrenamentele), iar Zam
fir și Iordăneseu sînt ușor ac
cidentați.

ARBITRII 
Morarii — A. 
din Ploiești) 
tești)

• RAPID 
tați în alcătuirea formației pen
tru meciul de astăzi, Grigoraș, 
Iordan, Leșeanu și Neagu fiind 
indisponibili. Antrenorul I. Mo- 
iroc ne-a comunicat că va fo
losi — cu mici modificări — 
„unsprezecele" care a început 
jocul de Ia Timișoara, cu Petcu 
titular • După meciul de la 
Pitești, POLITEHNICA IAȘI 
s-a deplasat la București, unde 
a efectuat zilnic antrenamente 
pe stadionul Progresul. Antre
norul Hie Oană ne-a anunțat 
ieri dimineață că este incertă 
participarea în jocul cu Rapid 
a lui Banu, Ciocîrlan și Ro- 
milă, accidentați.

ARBITRII ---------------
Cursa.ru — 
din Ploiești) 
ITirgoviște).

• SPORTUL STUDENȚESC 
s-a înapoiat luni dimineața, cu 
avionul, de la Satu Mare, re- 
luîndu-și imediat programul de 
pregătire. In privința formației, 
va lipsi în continuare Cassai, 
căruia marți i s-a scos gipsul de 
la picior. Grosu a efectuat etapa 
de suspendare, dictată pentru 
cele trei cartonașe galbene, și 
s-ar putea să evolueze astăzi 
• S. C. BACAU a venit ieri 
în Capitală. Antrenorul Gh. 
Constantin ne declara că are 
destule probleme medicale în 
echipă, mai vechi și mai noi. 
Astfel, nu sînt apți de joc Căr- 
puei, Lunca și Fierea, iar Pană, 
accidentat duminică, ridică și 
el semne de întrebare. In lo
cul lui ar putea fi utilizat 
Șoșu.

ARBITRII PARTIDEI : Tr. 
Moarcăș (Brașov) — I. Răi- 
leanu și El. Anuțescu (Pitești).

• „U“ CLUJ-NAPOCA a e- 
fectuat marți și miercuri două 
antrenamente obișnuite. Uifă- 
Ieanu este, în continuare, indis
ponibil. Sub semnul întrebării 
se află Pexa și Batacliu, ușor 
accidentați, iar Mușat — eli
minat în partida cu U.T.A. — 
aștepta verdictul comisiei de 
disciplină. în formația „șepcilor 
roșii" este posibil să reapară, 
după o îndelungată absență, 
mijlocașul Hurloi, care duminică 
a jucat în echipa de tineret- 
speranțe • DINAMO BUCU
REȘTI se deplasează la Cluj- 
Napoca decisă să realizeze un 
joc de bună valoare. în „ll“-le 
formației campioane nu voi 
apărea Dinu și Lucescu (acci-

modificări în formație. Era pro
blematică doar folosirea lui 
Stoica, în privința căruia se 
aștepta decizia comisiei de dis
ciplină ® F. C CONSTANȚA. 
Echipa de pe litoral (care, de 
citva timp, îl are în conduce
rea tehnică și pe D. Nicolae- 
Nicușor) a rămas la Cluj-Na
poca pînă miercuri, de unde a 
plecat direct la Petroșani. Marți, 
F. C. Constanța a jucat Ia 
Turda, cu divizionara B Sticla, 
cu care a terminat la egali
tate : 0—0.

ARBITRII PARTIDEI : N. 
Dincscu — N. Sloiculcscu (am
bii din Rm. Vîlcea) și I. Ban- 
ciu (Sibiu).

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA. Toți jucătorii au par
ticipat la antrenamentele care 
au avut loc luni, marți și

Miine se reunesc loturile re
prezentative — A și 23 de ani 
— in vederea partidelor pe 
care le vor susține miercuri 12 
mai, la Tîrnovo și, respectiv, 
Brăila, cu selecționatele simi
lare ale Bulgariei.

Lotul A este convocat pentru 
ora 11 la stadionul Dinâmo, ur- 
mînd să aibă loc, îndată după 
reunire, un prim antrenament. 
Vă reamintim componența a- 
cestui lot : Iordache, Ștefan 
(portari), Cheran, G. Sandu, 
Dobrău, Sameș, Porațchi, Haj- 
nal (fundași), Dumitru, Iordă- 
nescu, Boloni, Simionaș, Mul- 
țescu (mijlocași), Fazekaș, An
gliei, Năstase, Radu II, Maieu 
(atacanți).

Lotul de tineret este convocat 
tot la ora 11, la București. 
După reunire, lotul pleacă la 
Brăila, unde se va disputa în
tîlnirea cu selecționata Bulga- 

Iată și alcătuirea lotului 
tineret : Cristian, Morava 

Ncgrilă, Bărbu- 
Dumilrescu, Constanti- 
Ciocirlan, Agiu (fun- 

' r, Moldovan 
(F. C. Constanța), I. Marin 
(mijlocași). Peniu, Zamfir (Di
namo), M. Răducanu, Manea, 
Pislaru (atacanti).

PARTIDEI : M. 
Avramcseu (ambii 
și I. Chilibar (Pi

întîmpină dificul-

PARTIDEI : N. 
M. Vasiliu (ambii 
și C. Gheneiuleseu

REPUBLI- 
I. Partici- 
rui județ, 
părțite în 
a criteriul 
ele zone- 
tsemifinală 
p meciuri 

de na
de joc 
și mai

al 
pt 
961

CALI-2E 
jrile pen

RAY SELECȚIONATA SINDICALA A
~ CAPITALEI întîlnește echipa si

milară a Teheranului. Reuniunea va 
avea loc vineri, de la ora 18, în sala 
Ciulești • FAZA FINALA A CAM
PIONATULUI MUNICIPIULUI BUCU
REȘTI pentru juniori se va disputa du
minică dimineața, de la ora 10, în 
sala clubului Grivița Roșie.

CICLISM ^'mele doua eta-
Pe ale „Cupei munici

piului București", desfășurate luni și 
marți pe șos. București — Alexandria 
(pe 70 și, respectiv, 81 km.), au adus 
în fruntea clasamentului competiției pe 
Al. Sofionie (Voința). Acesta are un 
avans de numai 3 s fată de C. Cîrje 
și I. Butaru (Dinamo). Și acum, cîteva 
date suplimentare : etapa de debut a 
revenit lui M. Romașcanu, iar cea de 
a doua, liderului competiției, Al. So- 
fronie, ambii reușind să obțină medii 
orare satisfăcătoare (41,380 km, în 
piimul caz și 42,130 km în cel de al 
doilea). Următoarele două etape ale 
ecestei „Cupe" cu fost programate în 
zilele de 5 și 6 iunie.

HANDBAL £™°L!MP,CA *CANADEI a început tur
neul în tara noastră jucînd la Brașov 
în compania divizionarei A, Dinamo 
din localitate. La capătul unei partide 
echilibrate, de bun nivel, jucătorii bra
șoveni au obținut victoria cu 21 — 19 
(12—7) • IN „CUPA CAPITALELOR",
încheiată zilele trecute la Varșovia, 
reprezentativele de juniori ale Bucu- 
reștiului au ocupat locurile IV la bă
ieți și... VII la fete ! Explicînd eșecul 
usturător, după ce cîștigase toate cele

cinci ediții precedențe, antrenorul e- 
chipei feminine, prof, 
deșcu, ne-a declarat : 
jucătoare de bază la 
de dinaintea turneului 
gajament manifestată

Gheorghe Pre- 
,.Absenta unor 
antrenamentele 
și lipsa de ar- 
de întreaga e-

chipă în competiție au fost prîncîpa- 
fele cauze ale insuccesului nostru". 
• SUITA DE SANCȚIUNI dictate on- 
tienorilor în urma ultimei ședințe a 
Comisiei centrale de disciplină I 
mai puțin de nouă antrenori ai 
chipelor din Divizia de juniori au 
primit sancțiu-ni — pornind de la 
avertisment $i pînă la opt etape sus
pendare — pentru diferite abater i de 
la disciplină, consemnate în timpul 
partidelor de campionat.

DIN . TOATE
tu

Nu
e-

IIJPTF IA TURNEUL INTERNATIO- Lwrii. NAL D£ la RADAUȚt> |a 
care au participat sportivi juniori din 
Ungaria, Polonia, România (două e- 
cbipe) și reprezentativa județului Su
ceava, au terminat învingători urmă
torii luptători, în ordinea categoriilor : 
A. Ghiță (Suceava), V, Maftei (Su
ceava), M. Horinceanu (lot R.S.R.), 
St. Barei (Polonia), Șt. Rusu (lot), 
$t. Coleașca (Suceava), Z. Felea (lot), 
Gh. Panaite (lot), V, Andrei (lot), C.

riei. 
de
(portariL 
lescu, 
nescu, 
dași), Boca, Custov,

MinuM 47 al meciului C.F.R. Cluj-Napoca — F. C. Constanta, 
disputat in etapa trecută. Țcgean se înalță și trimite balonul cu 

capul in poarta constănțenilor, invingindu-l pe Popa.
Foto : I. LESPUC

căpui în

dentați), două 
mare greutate 
trenată de Ion și Lieă Nun- 
wciller.

ARBITRII PARTIDEI : AI. 
Ene — R. Șerban și V. Ciocil- 
teu (toți din Craiova).

• F. C. BIHOR. După îna
poierea de la Tg. Mureș, ară
denii au efectuat antrenamente 
zilnice. Kun (operat de menise, 
cu o săptămînă în urmă) con
tinuă să fie indisponibil. în 
rest, lotul este complet. Antre
norii vor alinia, se pare, „ll“-le 
care a evoluat în partida cu 
A.S.A. Tg. Mureș • C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA a efectuat an
trenamente și luni, și marți. 
Marți după-amiază, echipa s-a 
deplasat cu autocarul la Ora
dea. Nu se anunță modificări 
formație.

ARBITRII 
Dinuleseu — 
V. Măndescu 
rești).
• JIUL. Vicepreședintele clu

bului din Valea Jiului, prof. 
Mircea Pascu, ne spunea că e- 
chipa se află într-o bună dis
poziție și este încrezătoare în 
forțele sale, mai ales după e- 
voluția din partida cu Steaua. 
Iată de ce nici antrenorul I. Io- 
nescu nu intenționează să facă

din piesele de 
ale echipei an-

in

C. 
și

PARTIDEI :
N. Georgescu 
(toți din Bucu-

miercuri. Antrenorul Cernăianu 
via alinia, după toate probabi
litățile, același team care a e- 
voluat duminică și speră că 
elevii săi vor face totul ca să 
termine învingători • A.S.A. 
întregul Iot a plecat, cu auto
carul, marți dimineață, spre 
Craiova. Nici în tabăra mure- 
șană nu sînt indisponibilități, 
așa că antrenorul Bone va pu
tea trimite în teren formația 
standard.

ARBITRII PARTIDEI : Gh. 
Vasileseu I — E. Svitlec și I. 
Puia (toți din București).

• F. C. OLIMPIA. Antre
namente obișnuite, punctate de 
un joc-școală cu echipa de ti- 
neret-speranțe. Se anunță rein
trarea lui Mureșan și Hațeganu, 
refăcuți după accidentări mai 
vechi. Nerecuperați încă, Both și 
Borota. însă Both, care se antre
nează zilnic, se află în preaj
ma recuperării totale. Este po- 

Condrue, re
de la 
F. C.
marți,

dimineață, spre

folosirea lui 
transferat 
Mare • 
A plecat

Moldovan (Suceava). (M. Andrici — 
coresp.)
MOTO REZULTATELE MOTOCRO- 

ivziw SiȘTILOR ROMANI LA 
„tUPA PRIETENIA". Echipa noastră 
națională (alcătuită din A. lonescu, 
M. Banu, P. Filipescu și Tr. Moașa) a 
paiticipat la prima etapă a „Cupei 
Prietenia", desfășurată la Olsztyn (Po
lonia). Primul loc în clasamentul pe 
națiuni a fost ocupat de selecționata 
Poloniei cu 17 p. Formația României 
s-a clasat pe locul 5 cu 103 p în dis
puta cu cele șapte reprezentative de 
țări. Sportivii noștri se vor alinia du
minică la startul celei de-a doua eta
pe a competiției!, programată. în ora
șul Ribnik.
VOI FI FINALELE CAMPIONATU- 
VVLL! LU| republican de ju

niori II. La Brașov s-a încheiat faza 
finală a campionatelor republicane de 
juniori II. La feminin, titlul a revenit 
echipei Liceului Mihoi Viteazul din Plo
iești (antrenori M. Dumitrescu și Șt. 
Dumitrescu), urmată de formațiile Șc. 
sp. Constanța, Șc. sp. Sibiu și Liceu
lui din Otelul Roșu. La masculin au 
cîștigat tinerii voleibaliști de la Viito
rul București (antrenor M. Șerban), 
ui mâți de cei de la Șc. sp. Cara-n- 
sebeș, Lie. Mihai Viteazul Ploiești și 
Voința Tg. Mureș.

★
Bazinul Floreasca și-a deschis din 

nou porțile pentru cei dornici să 
practice înotul de agrement. Paralel 
se organizează și cursuri de inițiere 
pentru copii. Program : 9—18, zilnic.

Relații tuplimentare la telefon 
79.37.85.

sibilă 
cent 
Baia
GEȘ. . ____ _
București, cu avionul spre Satu 
Mare. în prealabil, a efectuat 
o ședință de pregătire, dimi
neața, pe gazonul de acasă. Nu 
a făcut deplasarea Cirstea, încă 
nerefăcut. Ieri, un nou antre
nament, pe stadionul unde se 
va disputa meciul.

ARBITRII PARTIDEI : M. 
Buzea — I. Roșoga și D. Ra
dulescu (toii din București)

F.C. 
AR- 
din

ACTUALITĂȚI
• ACUMULIND trei cartona

șe galbene, jucătorul Florin 
Marin (Rapid) a fost suspendat 
pe o etapă. El nu va juca, deci, 
astăzi.

• CUPLAJ ȘI PE STADIO
NUL POLITEHNICA. întîlniriie 
dintre formațiile de tineret- 
speranțe Sportul studențesc — 
S. C. Bacău și Rapid — Poli
tehnica Iași se dispută astăzi; 
în cuplaj, pe stadionul Politeh
nica, cu începere de la ora 10.

• DUMINICA In „cupa 
BALCANICA". Echipa Sportul 
studențesc va susține, duminică; 
în deplasare, al doilea joc din 
cadrul „Cupei Balcanice" inter- 
cluburi, întîlnind formația A- 
danaspor din Turcia. Returul 
acestei partide este programat 
la 2 iunie la București.

• TURNEE PESTE HO
TARE. Unele echipe de Divizia 
A vor întreprinde — în pe
rioada de întrerupere a cam
pionatului — turnee peste ho
tare. Astfel, F. C. Argeș va 
susține două întîlniri în Polo
nia, la invitația și în organi
zarea clubului S. K. Lodz. De 
asemenea, în aceeași perioadă, 
Jiul Petroșani va efectua un 
turneu în Iugoslavia.

• PARTIDELE DE DIVI
ZIA B DIN CAPITALA, pro
gramate duminică, se vor dis
puta după următorul program a 
Progresul — Electroputere Cra
iova. stadion Progresul ora 11 ; 
Voința — Dinamo Slatina, sta
dion Voința ora 11.

• SELECȚII PENTRU JU
NIORI. Ieri, pe stadionul Pro
gresul, a 
juniorilor 
prezenți 
de toate 
împreună 
cătorii reținuți vor participa la 
noi trialuri. în săptămînile ur
mătoare, în opt centre din țară; 
vor avea loc selecții pentru ju
niorii din celelalte orașe.

avut loc o selecție e 
bucureșteni. Au fost 
juniorii recomandați 
cluburile bucureștene 
cu antrenorii lor. Ju-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
O NOUA TRAGERE LOTO 2, 

DUMINICA 9 MAI 1976 •

Tragerile Loto 2 se bucură de 
mare succes în rîndul partiei- 
panților, prin faptul că au oferit 
numeroase cîștiguri în autoturis
me „Dacia 1300" si premii în 
bani.

După cum este cunoscut, tra
gerile Loto 2 se desfășoară după 
o iormulă tehnică simplă și a- 
vantajoasă, oferind cîștiguri pen
tru 2 numere din 4 și 3 numere 
din 12 extrase.

Cîștigurile minime sînt de 100 
și 200 lei.

Nu lăsati în 
rea biletelor.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 5 MAI 1976

FOND GENERAL DE CÎȘTI— 
GURI : 1.686.328 lei din care
800.335 lei report.

EXTRAGEREA
41 37 17.

EXTRAGEREA
32 21 27.

ClȘTIGURILE
LOTO 2 DIN 25

ultima zi nrocur.i-

I : 34 12 19

a Il-a : 39 23

TRAGERII 
APRILIE 1976

ClȘTIGURILE 
PRONOSPORT

CONCURSULUI 
DIN 2 MAI 1976:

1 : (13 rezultate)CATEGORIA
= 12,40 variante a 7.849 lei

CATEGORIA 2: (12 rezultate) = 
388,55 variante a 301 lei

CATEGORIA 3 : (11 rezultate)
= 3822,95 variante a 46 lei

Categoria 1 : 2,25 variante a 
32.140 lei.

2 : 5,25 a 13.774 'Iei.
3 : 17,25 a 4.192 lei.
4 : 69 a 1.048 lei.
5 : 354,75 a 200 lei.
6 : 2.072,75 a 100 lei.

Cat.
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.
Cîștigurile de categoria 1 au 

fost obținute de PICIOROAGA 
EFTIMIE din Baia Mare și PEg' 
TRE ION din București.

Cursa.ru


Azi, încep la Kiev

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO
Sportivi fruntași din 31 de 

țări' și-au anunțat participarea 
la Campionatele europene de 
judo, care încep azi la Kiev. 
Printre cei 247 de concurenți 
so vor număra și opt repre
zentanți ai țării noastre : Ște
fan Pop și Marcel Nuțu (cat. 
ușoară), Loghin Lazăr și Cor
nel Roman (cat. semimijlocie), 
Toma Mihalache (cat. mijlocie), 
Constantin Știrbu și Easzlo Fe- 
rencz leat. semigrea), Iacob Co- 
drea (cat. grea). La „open" vor 
concura, probabil, I.. Codrea și 
L. Ferencz. în competiția pe 
echipe va fi prezentată urmă
toarea formație (în ordinea ca

tegoriilor) : M. Nuțu, C. Ro
man, T. Mihalache, C. Știrbu 
și I. Codrea. în prima zi își 
vor disputa întîietatea sportivii 
de la categoriile mijlocie, semi
grea și grea, iar în cea de a 
doua, concurcntii de la ușoară, 
semimijlocie și open. Simbătă, 
in ziua de pauză, va avea loc 
congresul forului european. 
Printre problemele în discuție : 
calendarul competițiilor conti
nentale pînă în 1980 și stabi
lirea noilor categorii de greu
tate. în sfîrșit, duminică se vor 
disputa întrecerile europene pe 
echipe.

SUCCESE ALE CĂLĂREȚILOR ROMÂNI
LA KISKUNHALAS

Călăreții români au debutat 
în noul sezon competițional, 
participînd la tradiționalul 
concurs internațional de obsta
cole de la Kiskunhalas (Unga
ria). Concurînd alături de spor
tivi din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia (trei echipe), Un
garia (trei echipe) și U.R.S.S.. 
călăreții noștri au avut o com
portare foarțe bună, cucerind 
patru locuri întîi. Iată rezulta
tele înregistrate de reprezen-

VICTORII ALE POLOIȘTILOR NOȘTRI ÎN „CUPA ROMÂNIEI"

tanții noștri : cai remonți —
N. Gheorghe cu Razbec 57, lo
cul III ; proba de deschidere 
(50 cai) — Al. Bozan cu Că
lin, locul I, O. Secer cu Be
gonia, locul III ; proba de cat. 
semigrea (49 cai) — O. Secer 
cu Begonia, locul I, D. Velea 
cu Sonor, locul III, C. Vlad cu 
Prejmer, locul VI ; esliipe — 
România (Al. Bozan cS Călin,
O. Recer cu Begonia, D. Velea 
cu Sonor, C. Vlad cu Prej
mer), locul I, iar la individu
al, C. Vlad cu Prejmer, locul I.

Următorul concurs interna
țional, la Novi Sad (Iugosla
via), între 21 și 23 mai.

(Urmare clin pag. 1)

presionant, calități care mo
tivează calificarea lor în tur
neul olimpic de la Montreal. 
Poloiștii români au avut ini
țiativă în permanență și au 
cîștigat cu 5—3, înregistrînd a 
șasea victorie consecutivă în 
palmaresul întîlnirilor directe 
cu echipa de la antipozi. Cu 
toate acestea, jocul selccționa-

Rezultate : România A — 
Australia 5—3 (I—1, 2—1, 0—0,
2— 1) — au maicat : C.
Rusu, Nastasiu, Popescu, Râ- 
ducanu, Rus (R), respectiv 
Neesham, Brooks, Grof. A 
condus : lugovici (Iugoslavia) ; 
România B — Bulgaria 2—2 
(1—1, 1—0, 0—1, 0—0) — au 
marcat : R. Rusu, A Muntea- 
nu (R), respectiv M. Kostati- 
nov și Gadjev. Arbitru : Mc 
Lauclain (Australia) ; Unga
ria — Cuba 8—4 (1—0, 3—1,
3— 2, 1—1) — au marcat: Hoi- 
kay 2, Somossy 2, Konrad III 2, 
Szivos, Kenez (U), respectiv 
Rizzo 2, Pena și D. Rodriguez. 
Arbitru : C. Mărculescu.

România — Cuba 7—4 (2—2, 
1—0, 2—0, 2—2). Au marcat : 
CI. Rusu 2, Rqducanu 2. C. 
Rusu, Nastasiu, Schervan (R), 
O. Dominguez 2, Pena, Rizzo 
(C). Arbitru : Asenzio (Spa
nia) ; U.R.S.S. — Australia 
9—4 (3—1, 2—0, 1—1, 3—2). 
Au marcat : Dreval 3, Melni
kov 2, Roskov 2, Dolgușin, 
Mesveniradze, respectiv Grof 2, 
Montgomery, Langdon. Ar
bitru : lugovici (Iugoslavia) ; 
Ungaria — România B
4— 1 (2—0, 0—0, 0—0, 2—1).
Au însciis Somossy, Banyai, 
Wolf, Konrad III, respectiv R. 
Rusu. A arbitrat McLauclain 
(Australia).

Programul de azi : de la ora 
10 : România B — Cuba, Bul
garia — Australia, Ungaria — 
U.R.S.S. ; de la ora 18 : Aus
tralia — România B, U.R.S.S. 
— Bulgaria, România A ■ 
Ungaria.

niei satisfacția unei remize 
(2—2) în fața formației Bul
gariei.

în meciul-vedetă, reprezen
tativele Ungariei și Cubei au 
oferit un bun spectacol. Spor
tivii maghiari (fără Farago) au 
învins cu 8—4, dar scorul pare 
exagerat.

Echipele României și Cubei 
au asigurat deschiderii progra
mului de miercuri o întrecere 
de bun nivel tehnic, apreciată 
de cei prezenți în tribune. De 
această dată, poloiștii români 
au jucat mai aproape de valoa
rea la care sînt cotați pe plan 
mondial și au obținut un suc
ces net (7—4), în fața sporti
vilor cubanezi, prezenți — spre 
deosebire de turneul anterior 
din Olanda — cu cea mai bună 
garnitură. Reprezentanții țării 
noastre s-au impus mai ales în

a doua parte a întîlnirii, cînd 
au încercat cu succes o serie 
de atacuri variate la care au 
participat toți jucătorii. Polo
iștii noștri s-au mișcat mult, 
au pasat mulțumitor, iar cînd 
s-au aflat în poziție de șut au 
tras cu suficientă precizie. Mai 
atent și eficace în același timp 
— jocul în apărare al români
lor. Succesul selecționatei noas
tre este cu atît mai prețios cu 
cît ea a fost penalizată în a- 
cest meci cu zece eliminări de 
două minute, în timp ce oaspe
ții nu s-au aflat în inferiori
tate numerică decît de șase ori.

în celelalte partide de 
miercuri formațiile U.R.S.S. și 
Ungariei, care se vor întîlni 
joi la amiază într-un pasionant 
derby, au obținut victorii scon
tate în fața Australiei (9—4) și 
respectiv României B (4—1).

„CURSA
(Urmare din vag. I)

PĂCII“

VICTORII 
ROMÂNEȘTI 
LA ATENA

în. concursul internațional de la 
Atena, reprezentanții noștri au a- 
vut o comportare frumoasă, obți- 
nînd șase victorii și un record. 
Se detașează, în special, rezultatul 
Măriei Puică la 1 500 m.

1 500 m.f.: 1. Maria Puică (R) 
4:09,7; 2. V. Iacinska (Bulg.) 4:14.0. 
800 m.f.: 1. Mariana Suman (R) 
2:02,6; 2. S. Zlateva (Bulg.) 2:03,1;
3. V. Pehlivanova (Bulg.) 2:04,4 ;
4. Ileana Silai (R) 2:05,0. 5 000 m: 
1. Ilie Floroiu (R) 13:35,4; 2. Ber
nard Ford (Anglia) 13:41,8; 3. 
W. Maranda (Pol.) 13:58,6; 4. Aurel 
Niculescu (R) 14:08,8. llo m.g.: 1. 
Erwin Sebestyen (R) 13,6; 2. Jean 
PUSty (Pol.) 13.8. Prăjină: 1. Dinu 
Piștalu (R) 5,10 m. 3 000 m. obst.: 
1. Gheorghe Cefa-n (R) 8:32.0; 2. 
Paul Copu (R) 8:35,0. 4X 1 500 m: 
1. Polonia 15:02,6; 2. Anglia 15:04,3; 
3. România 15:14,7 (record).

SCRIMERII ROMÂNI LA LEGNANO
în patrulaterul de spadă ce 

a reunit în localitatea italiană 
Legnano formațiile României, 
Elveției, Franței și Italiei, e- 
chipa noastră reprezentativă a 
înregistrat următoarele rezul
tate : cu Elveția 13—2 (Pongraț 
4 v, Duțu, Popa și Iorgu cite 
3 v), cu Italia 8—8 — înfringere 
la tușe (Pongraț, Duțu, Iorga și

Popa cite 2 v) și Franța 7—3 
(Duțu 3 v, Popa 2 v. Szabo și 
Pongraț cite 1 v). Pe primul 
loc. s-a clasat echipa Franței (2 
v, pierzînd în fața Elveției), 
urmată de reprezentativele Ita
liei (2 v, înfringere Ia Franța), 
României și Elveției cu cîte o 
victorie.

| FIȘIER BOX |

GENOVEVO GRINAN (Cuba)

tei țării noastre nu a mulțu
mit pe deplin, iar scorul final 
nu i'eflectă diferența de va
loare dintre cele două forma
ții. Poloiștii români au greșit 
angrenîndu-se într-o luptă de 
uzură cu masivii lor adversari, 
nu au încercat combinațiile re
petate de zeci și sute de ori 
la antrenamente.

A doua partidă a oferit se
lecționatei secunde a Româ

tele care pot contribui la creș
terea cotei valorice și de inte
res a cursei Praga — Varșo
via — Berlin.

Echipa României care, ală
turi de reprezentativele Bulga
riei și Poloniei, a participat 
la toate cele 28 de ediții ale 
„Cursei Păcii" de pînă acum, 
s-a pregătit intens. Sub con
ducerea antrenorului Ion Ar- 
deleanu, cei șase au efectuat 
peste 8 000 km în antrenamen
te și competiții, în țară și pes
te hotare. Ultimele teste (este 
drept, desfășurate în compa
nia unor rutieri modești ca 
valoare) ne-au indicat un pro
gres al „tricolorilor". Rămîne 
de văzut dacă acest progres 
este la nivelul obiectivu
lui pe care și l-au propus : 
clasarea in prima treime a 
clasamentului general pe e- 
chipe.

Formația numără trei debu- 
tanți, doi alergători care au 
mai luat o dată startul în 
„Cursa Păcii" și un singur ru
tier cu experiența acestei mari 
întreceri : Vasile Teodor. Des
fășurarea întrecerii ne va spu-

ne dacă tinerețea și dorința de 
afirmare a cicliștilor noștri au 
fost suficiente pentru contra
cararea lipsei de experiență.

Ceea ce așteptăm în primul 
rînd de la membrii echipei 
noastre naționale este afirma
rea spiritului combativ, iniție
rea și participarea la acțiunile 
ofensive, învingerea cu bărbă-

Una dintre revelațiile tur
neului internațional de box 
al României, dotat cu ..Cen
tura de aur", a fost pugilis-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Nou record al 

R.D.G. la decatlon — Siegfried 
Stark 8280 p. Anita Weiss-Bar
ic usky a egalat recordul țarii pe 
800 m — 1:58.8. • La Milano,
columbianul Victor Mora a sta
bilit un nou record sud-ameri- 
can la- 5000 m — 13:38,2. • Re
zultate obținute de atleții ame
ricani : 400 mg — Tom Andrews 
49,4 ; 100 m — J. Gilkes 10,1 ; 
400 m Benny Brown 45.4 ; pră
jină — Dave Roberts și Dan Rip
ley 5,59 ni ; lungime — Arnie 
Robinson 8,22 m ; greutate — 
George Woods 21,04 m. a Crosul 
de la Ameln (R.F.G.) a revenit 
finlandezului Reino Paukkonen — 
10 km în 29:26,4.

AUTO • Cursa de patru ore 
de la Monza a revenit echipaju
lui Jacky ickx (Belgia) — Jo
chen Mass (R.F.G.). pe „Porsche- 
Turbo“ — 882,810 km cu o me
die orara de 219,871 km. Pe lo
cul 2. francezii Henri Pescarolo— 
Jan Pierre Jarier („Alpine Re
nault") — 877,040 km parcurși.
• „Raliul lalelelor" s-a. încheiat 
cu victoria echipajului Lars 
Carlsson (Suedia) — Bob de Jong 
(Olanda), pe „Opel Kadet".

BASCHET • Turneul masculin 
de la Lodz a fost cîștigat de 
Dinamo Tbilisi. Care a învins în 
finală cu 84—69 (49—37) echipa
Jalghiris Kaunas. • Continuîn- 
du-și turneul în S.U.A. echipa de 
tineret (m) a U.R.S.S. a jucat 
la Chattanooga (Tennessee) în- 
vingînd echipa locală cu 114—91.

CICLISM • în Turul Spaniei, 
după șapte etape, conduce rutie

rul portughez Joaquin Agostinho.
NATATIE • La Liubliana s-a 

jucat meciul de polo dintre Mla- 
dost Zagreb — deținătoarea „Cu
pei c-upelor" — și Partizan Bel
grad. cîștigătoarea „C.C.E.". Ju
cătorii din Zagreb au obținut 
victoria : 10—9 (3—3. 3—4. 2—0.
2-2).

PENTATLON • Concursul de 
pentatlon modern de la Croydon 
(Anglia) a fost cîștigat de Pavel 
Lednev (U.R.S.S.) cu 5 499 p. ur
mat de coechi-pierul său Boris 
Oniscenko și danezul Stefensson. 
Pe echipe, pe primul loc s-a cla
sat U.R.S.S.. urmată de S.U.A. 
și Anglia. • Lji Miinchen, pri
mul a terminat maghiarul Kanc- 
sal cu 5 309 p.- urmat de Szom- 
batheiy (Ungaria) — 5 215 p și 
Peciak (Polonia) — 5 210 p. Pe 
echipe a cîștigat Ungaria.

TENIS • în primul meci ai 
turneului final W.C.T. de la Dal
las, H. Solomon l-a învins sur
prinzător pe A. Ashe cu 7—5
3— 6. 6—1. 6—3. A în turneul de 
la Miinchen : Kary — Barazzutti
6— 3. 4—6. 6—4 ; Jauffret — Pllici
7— 6. 6—3 ; Cano — Franulovici
4— 6. 6—1. 6—2. A La Florența: 
Debliker — Edmondson 6—4. 5-7,

yachting • A doua regată 
din cadrul C.E. (clasa Finn), la 
Port Camargue, a fost cîștigată 
de Budoukis (.Grecia), urmat de 
campionul olimpic Maury 
(Franța).

6—4 ; Mottram — Andrew 6—2.
6—0 ; Velasco — Fcaver 6—3.
6—3 ; Taroczy — Simpson 6—3
0—5 6—1.

ECHIPA ROMÂNIEI
VASILE TEODOR (Dinamo), 

28 de ani, de 4 oii participant 
la ,,Cursa Păcii*, căpitanul e- 
chipei ;

MfRCEA ROMAȘCANU (Du 
namo), 23 de ani, debutant în 
„Cursa Păcii* ;

VALENTIN ILIE (Dinamo), 22 
de ani, debutant în „Cursa 
Păcii* î

ION COJOCARU (Steaua). 
22 de ani, a participat la e- 
diția de anul trecut a 
„Cursei Păcii* ;

EUGEN DULGHERU (Voința 
Ploiești), 22 de ani, a parti
cipat la ediția de anul tre
cut a „Cursei Păcii" ;

TEODOR DRAGAN (Voința 
București), 24 de ani, debutant 
în „Cursa Păcii*.

Antrenorul foimatiei este 
ION ARDELEANU. Profesor de 
educație fizică și maestru al 
sportului, ol a participat de 
șase ori la „Cursa Păcii*, în
tre anii 1963 și 1969.

tul cubanez Genovevo Grinan 
(categoria pană). Neobișnuit 
de înalt pentru această cate
gorie, cu brațe foarte lungi 
și posesor al unor lovituri nă- 
praznice. Grinan ♦ a cîștigat 
indiscutabil turneul, dovedind 
o valoare și calități care fac 
din cl un serios candidat la 
medalia olimpică de aur. In 
turneul de la București el i-a 
învins succesiv prin k.o. pe 
boxerii români Gabriel Po* 
metcu. Jenei Vancea si 
Gheorghe Ciochină, iar o săp- 
tămînă mai tîrziu a obținut 
același succes și în fata lui 
Mihai Ploieșteanu, la turneul 
internațional de la Halle 
(R.D.G.).

Veritabilă speranță a boxu
lui cubanez. Grinan are 19 
ani și este originar din pro
vincia Oriente. Deși practică 
boxul numai de patru ani. 
Grinan este campionul Cubei 
pe anul 1975 și cîștigător al 
Jocurilor Americii Centrale și 
Caraibilor.

ATLETISM

TERRY ALBRITTON (S.U.A.)

țîe a dificultăților caracteris
tice unei competiții de aseme
nea anvergură.

Echipa României pleacă as
tăzi la Praga pentru a lua sîm- 
bătă startul în cea de a 29-a 
ediție a „Cursei Păcii". O în
soțim cu urarea noastră de 
succes !

Terrence (Terry) Albritton 
își află cu oarecare întîrzie- 
re locul în această . .. 
întrucît recordul său mondial 
la aruncarea greutății — 21.85 
m. stabilit la 21 februarie la 
Honolulu, deschide, cronolo
gic. seria performantelor at
letice supreme depășite în a- 
cest an. Rezultatul lui Albrit
ton a fost total neașteptat, 
cea mai bună performanță 
din 1975 a recordmanului fiind 
cu mai bine de un metru sub 
aceea reușită la Honolulu. Mai 
poate fi însă surprinzător 
vreun rezultat în atletismul 
de azi ?

Terry Albritton s-a născut 
la 14 ianuarie 1955. la New
port. Are 1,98 m înălțime și 
cîntărește 118 kg, este student 
la universitatea din Hawaii, 
în 1973 arunca 18.76 m. în 1974 
— 19,63 m. anul trecut —
20.75 m. Un progres constant, 
deci, de aproximativ un me
tru în fiecare sezon, care l-a 
adus, la 21 de ani ncîmpli- 
niți. în fruntea aruncătorilor

pagină,

de greutate ai lumii. S-a năs
cut un nou Randy Matson ? 
Așa s-ar părea, dar deocam
dată replica lui Feuerbach. 
Woods. Capes și ceilalți este 
de așteptat...

• Campionatul Angliei a 
fost cîștigat de Liverpool care 
în ultimul joc, disputat .marți 
în nocturnă, a învins in depla
sare (cu 3—1) pe Wolverhamp
ton. Alte rezultate: Manchester 
United — Manchester City 2—0; 
Sheffield United — Birmin
gham 1—1. Iată clasamentul fi
nal : 1. Liverpool 60 p, 2.
Queens Park Rangers 59 p ; 
3. Manchester United 56 p ; 4. 
Derby County 53 p ; 5. Leeds 
United 51 p ; 6. Ipswich Town 
46 p etc. Au retrogradat echi
pele Burnley, Sheffield United 
și Wolverhampton Vandeners. 
Au promovat în prima ligă 
Sunderland, Bristol City și 
West Bromwich Albion.

• După 5 etape, în campio
natul sovietic conduce Cerno- 
moreț Odesa — 8 p, urmată de

Ararat Erevan — 7 p. Rezul
tate : Dinamo Moscova — 
Ț.S K.A. Moscova 2—1 ; Șah- 
tior Donețk — Ccrnomoreț O- 
desa 1—2 ; Dinamo Kiev — 
Dinamo Minsk 0—0 ; Zări a* Vo- 
roșilovgrad — Zenit Leningrad 
1—1 ; Ararat Erevan — Tor
pedo Moscova 2—0 ; Dinamo 
Tbilisi — Aripile Sovietelor 
Kuibîșev 1—0.

• în optimile de finală ale 
„Cupei Spaniei" a fost înregis
trată o marc surpriză : echipa 
Tenerife din liga a doua a 
reușit să elimine pe Real Ma
drid. în jocul retur, care a 
avut loc la Madrid. Real a cîș
tigat cu 1—0 prin punctul mar

cat de Santillana în min. 8, 
Fotbaliștii din Tenerife obținu
seră însă victoria în primul 
meci cu 2—0, asigurîndu-și ast
fel calificarea.

• în semifinalele „Cupei 
R. F. Germania", F. C. Kai
serslautern a învins cu 4—2 
(3—0) pe Hertha B.S.C., califi- 
cindu-se în finală. în cea de 
a doua semifinală Bayern Mun
cile n și SV Hamburg au ter
minat la egalitate 2—2 după 
prelungiri, urmi n-d ca meciul 
să fie re jucat la 1 iunie la 
Munch en.

• La Alger s-a disputat în- 
tîlnirea amicală dintre selecțio
natele de tineret ale R. D. Ger
mane și Algeriei. Oaspeții au 
obținut victoria cu 3—0 (2—0). 
prin golurile marcate de Sachse, 
Schroder și Steinhae’1.

Aseară, la Bruxelles, în finala Cupei cupelor : Anderlecht — 
West Ham United 4—2 (1—1). Au marcat : Vandcrelst (min. 47, 88), 
Rensenbrinck (43, 74 — pen.), respectiv Holland (28), Robson (69).
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