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MÎINE, LA TIRNOVO, ÎN PRIMA MANȘĂ A FINALEI BALCANICE

REPREZENTATIVA DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
ÎNTÎLNESTE ECHIPA BULGARIEI

• IORDACHE, RADU II Șl ANGHEL, DE3UTANTI iNTR-O ECHIPĂ NAȚIONALA 
SUBSTANȚIAL MODIFICATA • DUMITRU Șl CHERAN APȚI DE JOC

Azi, în sala Floreasca,

DERBY UL STEAUA-DINAMO DECIDE
CAMPIOANA ROMÂNIEI LA BASCHET

TlRNOVO, 10 (prin telefon). 
Miercuri după amiază, pe sta
dionul Ivaelo din localitate, e- 
chipa de fotbal a țării noastre 
susține, în compania reprezen
tativei Bulgariei, prima manșă 
a finalei „Cupei balcanice", re
turul acestei partide urmînd să 
se dispute în toamnă la Bucu
rești. Intilnirea de mîine este 
a 23-a din istoria jocurilor din
tre echipele României și Bul
gariei. Bilanțul este favorabil 
jucătorilor noștri care au obți
nut 15 victorii, 3 jocuri s-au 
încheiat la egalitate iar in 5

SIMIONAS ANGHEL,IORDACHE 

întîlniri succesul a fost de par
tea fotbaliștilor bulgari.

Plecați în cursul dimineții, 
cu autocarul, componenții lotu
lui nostru reprezentativ au a- 
juns după amiază la Tîrnovo. 
Fostă capitală a Bulgariei, Tîr
novo este astăzi un oraș plin 
de pitoresc, cu străzi înguste, 
în terase, și cu locuințe solide 
de piatră. îndată după sosire, 
jucătorii noștri s-au instalat la 
hotelul „Iantra". De la fereas
tra camerei sale. Ștefan Covaci

Campioni, la capătul unui sezon-marafon

HOCHEIȘTII DE LA STEAUA 
AU ȘTIUT SĂ ÎNVINGĂ „BARIERA" OBOSELII

Cea mai agitată și mai atrac
tivă dintre ultimele ediții ale 
campionatului țării la hochei 
s-a încheiat duminică seara, la 
patinoarul „23 August" din Ca
pitală, cu victoria meritată a 
echipei Steaua. Elevii antreno
rilor Zoltan Czaka și Nicolas 
Zograffi au reușit astfel să 
cîștige o competiție care nu în
cepuse pentru ei sub cele mal 
•bune auspicii : două înfrângeri, 
dintre care una categorică (1—8) 
în fața tradiționalei lor rivale, 
Dinamo București. In ciuda a- 
cestui start „pierdut", hocheiștii 
de la Steaua au revenit spec
taculos in finalul unui sezon- 
maraton, cu multe și dificile 
confruntări internaționale, și — 
la capătul unei palpitante lupte 
sportive — au înregistrat în 
cele 6 confruntări directe ur
mătoare trei victorii (două ca
tegorice), două jocuri egale și' 
o înfrîngere. Datorită acestui 
fapt ei au ajuns pe Dinamo în 
fruntea clasamentului, egalînd-o 
la puncte și păstrîndu-și titlul 
de campioni pe baza golavera
jului direct !

Cu alte cuvinte, deci, o luptă 
aspră, în care cheia succesului 
a constituit-o, înainte de orice, 
capacitatea de a rezista fizic și 
moral la această ultimă, dar 
decisivă dispută a sezonului. 
Datele problemei au fost destul 
de simple. Atît Steaua, cit și 
Dinamo au furnizat echipei re
prezentative majoritatea corn- 
ponenților. Beneficiind de ob
servațiile antrenorului lotului, 
prof. Ștefan lonescu, se poate 
spune că participarea jucători

FORMAȚIILE PROBABILE :
ROMANIA : lordache — Cheran, G. Sandu, Oobrău, Hajnal — 

Dumitru, Boloni, Simionaț — Anghel, Radu 1), Năstase
BULGARIA : Tihonov — Cealev, Anghelov, Marev, Vasiliev — 

Bonev, Kolev, Panov — Voinov, Jeliaskov, Zvetkov
Partida de miercuri va începe la ora 17,30, va fi transmisă în 

întregime la posturile noastre de radio (programul I) și va fi 
condusă de o brigadă de arbitri din Turcia.

privește gînditor, preocupat de 
ideea formării unei echipe na
ționale puternice. Pentru parti
da de miercuri, se pun insă o se

rie de probleme tehnicienilor 
lotului. Din totalul celor 16 ju
cători care au efectuat deplasa
rea, marea majoritate sînt 
foarte tineri, mulți debutanți 
cum este cazul lui Iorclache, 
Ștefan, Porațehi, Angliei, Radu 
II și Peniu. Trei dintre ei, 
lordaehe, Anghel și Radu II 
sint chiar titulari ai „ll‘‘-lui a- 
nunțat aici, după antrenamen
tul efectuat la ora jocului 
(17,30) pe gazonul stadionului 
„Ivaelo*. Dumitru și Cheran, 

lor celor două echipe la apri
gele confruntări internaționale 
din grupa B a C.M. și din tur
neul olimpic a fost aproxima
tiv egală. Numeric lucrurile se 
prezintă, în general, la fel : 
STEAUA — Netedu, Varga, lo- 
niță, Justinian, Gheorghiu, Mi- 
kioș, Hălăucă ; DINAMO — 
Costea, Tureanu, Axinte, Pană, 
Pisaru, Nuțescu, Git. Florian. 
Ce trebuiau să rezolve, înainte 
de orice, antrenorii celor doua (Continuare in pag. 2—3)

Iată-i pe campionii țării la cîteva clipe după primirea cupei și medaliilor (de la stingă la 
dreapta) in riadul de sus : G. Szabo, Justinian, Nistor. Bucur, Herghelegiu, Hăiăucă, Cazacu, Popa, 
Ioniță, Bîșu ; in riadul de jos : Sarossi, Varga — căpitanul echipei — Netedu. Crișan, Gheorghiu, 
Mikloș, Ungureanu. Foto ; Dragoș NEAGU

incerți plnă Ia sosirea la Tîr
novo. au primit avizul_ doctoru
lui Dumitru Tomescu astfel că

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)

După turneul de la Cluj-Napoca, înaintea J. 0.

POLOIȘTII ROMÂNI AU ÎNCĂ DE LUCRAT...!
Cel mai frumos turneu de 

polo organizat vreodată in țara 
noastră s-a dovedit a fi și o 
extrem de prețioasă confrun
tare de forțe și idei, de expe
riențe — unele utile, altele mai 
puțin (și din păcate tocmai la 
echipa română) — înaintea tur
neului olimpic de la Montreal. 
Trifko Bandur, antrenorul se
cund ai reprezentativei iugo
slave, care și-a umplut un car
net de însemnări asupra viitoa
relor adversare ne declara du
minică la amiază că ediția din 
acest an a „Cupei României" a 
fost chiar mai tare decit ultima 
ediție a Trofeului Jadran (1975) 
— competiție de mare amploa
re — multe din partide desfă- 

cluburi 1 Ținînd seama că cei 
mai buni jucători se prezentau 
cu forțele fizice și morale se
rios diminuate, era neapărat 
necesară realizarea unei atente 
recuperări și, mai ales,' așezarea 
programului de antrenament pe 
baze metodice foarte bine chib
zuite.

Călin ANTONESCU

Ca și anul trecut, titlul de 
campioană a României la bas
chet masculin va fi decis, în ul
tima etapă a competiției, de 
meciul dintre Steaua și Dinamo 
care se desfășoară azi, de la 
ora 17,45, în sala Floreasca. An-

Formatiîle (între paranteze, 
numărul de pe tricou ți talia): 

STEAUA : Tarău (4 — 1.98). 
Mimat (5 — 1,90). Zdrengbea 
(6 — 1.93). Savu (7 — 1,91), 
Pîrțu (S — 1.34), Cernat (9 — 
1.94). Molnar (10 — 1.83). 
Neaga (11 — 2,03), Dumitru 
(12 — 1.86). Oczelak (13 —
2.01), Grădițteanu (14 — 2,01), 
Cîmpeanu (15 — 2,02). Media 
1.93 m. Antrenor : M. Nedet, 
maestru emerit al sportului.

DINAMO : Caraion (4 —
1.97) , Ihm (5 — 1.85). Chiru- 
lescu (6 — 1,86), Fiuturaț (7
— 1.85), Iraseenco (8 — 2.02).
Nicutescu (9 — 1.90), Georges
cu (10 — 2.01). Diacanescu 
(11 — 1.86). Howc (12 —
1.97) . Uglai (13 — 1,95). Da
vid (14 — 1,95), Popa (15 —
1.97) . Media taliei : 1,93 m. 
Antrenor emerit : D. Niculescu.

Arbitri: N. Iliescu (București)
— G. Datka (Oradea).

In deschidere, la oca 16 : 
Universitatea Timișoara — Fa
rul ; la ora 19,15 : Universita
tea Cluj-Napoca — Rapid.

tecedentele întrecerii dintre a- 
ceste două echipe fruntașe ale 
baschetului românesc constituie 
cea mai convingătoare pledoarie 
care să ilustreze interesul pen
tru partida de azi. Dinamoviștii, 
actuali campioni, au cucerit de 

șurtndu-se la un nivel superior.
Micul „maraton" de la Cluj- 

Napoca a constituit un nou pri
lej pentru formațiile Ungariei 
și C.R.S.S., care-și dispută de 

D. Popescu (caschetă neagră) și Romanciuk în intimpinarea balo
nului in partida România — U.R.S.S. (8—9) susținută duminică la 
Cluj-Napoca. Foto : S. BAKCSY

mai bine de 6 ani supremația 
mondială în acest sport, de 
a-și dovedi înalta clasă și par
tida lor, chiar dacă a fost ratată 
din punct de vedere spectacular 
datorită eliminării definitive a 
lui Barkalov, a reprezentat o 
veritabilă avanpremieră a vi
itoarei finale olimpice. Totoda
tă, reprezentativele României și 

13 ori titlul național (1953, 1954, 
1955, 1957, 1965 și din 1968 de 
8 ori în șir) ; steliștii au cî.ști- 
gat 10 titluri (1956, din 1958 
plnă în 1964 fără întrerupere, 
în 1966 și 1967), celelalte ediții 
ale campionatului revenind for
mațiilor Metalul „23 August* 
(1950 și 1952) și Locomotiva 
P.T.T. (1951). In actualul cam
pionat. scorul este de 2—2 
(Steaua a învins cu 85—77 și 
92—84, Dinamo cu 77—72 șl 
74—70), iar scorul general al 
partidelor Dinamo — Steaua 
este 39—35. Ultimele ediții alo 
campionatului in care titlul a 
fost hotărît de întîlnirile Dina
mo— Steaua au avut loc în 1964 
(73—72 pentru Steaua) și In 
1975 (79—72 pentru Dinamo).

Pentru meciul de azi, ambe
le echipe au făcut pregătiri 
speciale, printre acestea inclu- 
zindu-se și jocurile de verifica
re susținute în compania for
mațiilor Levski-Spartak Sofia 
(Dinamo) și Honved Budapesta 
(Steaua).

Asemenea publicului care va 
fi prezent în sala Floreasca și 
telespectatorilor care vor urmări 
repriza a doua (ora 18,30), aș
teptăm ca baschetbaliștii de la 
Dinamo și Steaua să ofere o 
întrecere pasionantă. In care 
dîrzenia luptei pentru victoria 
să se împletească cu un nivel 
tehnic cit mai ridicat, dătător 
de speranțe pentru viitoarele 
evoluții ale reprezentativei lății 
alcătuită, în mare majoritate, 
din componenții celor două 
team-uri.

Cubei, clasate în ordine după 
cele două formații fruntașe, au 
arătat că nici în acest an n-au 
reușit acel salt valoric spre vir- 
ful piramidei și rămîn — după 

opinia lui Renaio Di Gennaro 
(Italia), delegat al L.E.N. la a- 
cest turneu, alături de selecțio
natele Italiei, Iugoslaviei, Okia-

Adrian VASIL1U

(Continuare in pag. a 4-a)
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Astăzi, rugby international
ir/iiHJi

bijnbyboe 
P A li I (Anglia)

‘, în noe- 
ora 18,45.

$

O echipă din „patria 
rug-byului", Rumbydge 
Pak I, va efectua, cu în
cepere de mîine, un tur
neu de patru jocuri pe 
litoralul nostru. In pri
mul meci, oaspeții en
glezi întilnesc pe cam
pioana României, Farul 
Constanța, astăzi, pe sta
dionul „1 Mai" 
turnă, de la < 
Farul susține, astfel, o u- 
tilă verificare 
partidei de 
cînd va întîlni 
intr-un joc decisiv pen
tru calificarea în turneul 
final pentru desemnarea 
campioanei țării. în des
chidere, de la ora 17, 
fotbal : F. C. Constanța 
— Portul Constanța.

în vederea 
duminică, 

Steaua,



PRIMAVARA, SPORT Șl AGREMENT
însemnări la I. C. S. I. M. București

Peisaj devenit aproape fa
miliar în această primăvară 
sărbătorească — grupuri mari 
de tineri mdreptîndu-se spre 
porțile larg deschise ale sta
dioanelor. I-am însoțit, dumi
nică dimineața, pe unii dintre 
ei, în drumul lor spre baza 
sportivă I.C.S.I.M., acolo unde 
— cel puțin, așa se știa pînă 
r,cum — „se poate juca un fot
bal grozav". Ne-a întîmpinat, 
însă, tabloul, cu totul nou și 
îneîntător, al unui complex 
sportiv și de agrement care, 
în ziua sa inaugurală, primise 
sute de oaspeți. Aplaudăm so
sirea unei ștafete omagiale, as
cultăm calde cuvinte de feli
citare și îndemn, adresate con
structorilor și participanților la 
întreceri de către tov. Dumi
tru Ghcorghișan, prim-secretai

al Comitetului de partid al 
Sectorului I și notăm cîteva 
date despre această lăudabilă 
inițiativă. De fapt, despre pa
siune și dragoste pentru sport.....

„Acțiunea sportivă I.C.S.I.M." 
a început, cu un an în urmă, 
din inițiativa comitetului de 
partid al întreprinderii de con
strucții speciale industriale și 
montaj (secretar Ștefan Tal), 
care a angrenat într-o activitate 
susținută comitetul sindical 
(președinte Ion Mengher) și a- 
sociația sportivă (președinte 
Nicolae Vlădescu), dar și nu
meroși tineri de pe toate șan-

nat, pentru competiții și altul 
pentru antrenamente, un teren 
dc handbal, pistă pentru aler
gări și multe amenajări de a- 
grement pentru copii. Este u- 
șor de imaginat cît de fru
moase și reconfortante erau 
imaginile pe care le oferea du
minică noul complex sportiv al 
I.C.S.I.M., din str. Barbu Vă- 
cărescu. Se înțelege, toate te
renurile amintite erau pline. 
Cu puțină inițiativă și cu 
multă pasiune, programul „du
minicii sportive" a fost, însă, 
mult extins, diferite alte spații 
fiind judicios folosite pentru

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE ATLETISM A'
(Tunisia), Dave Ilemery (M.
Britanie) !

Am ales intenționat acest 
moment deoarece și ediția din 
acest an a „internaționalelor" 
precede, cu cîteva luni, Jocuri
le Olimpice care, ca și în 1968, 
au loc tot dincolo de Ocean. 
Oare cîți dintre competitorii de 
la sfîrșitul săptămînii, vor cu
ceri mai tîrziu, în iulie, la 
Montreal, medalii olimpice ?

încercați, eventual, un prono
stic ținînd seama de cîteva din 
numele unora dintre participan-

In cadru! „Cupei tineretului

Mîine, la Cîmpulung Mol
dovenesc, încep primele fi
nale ale „Spartachiadei mi
litare", competiție care se 
desfășoară în cadrul «Cupei 
tineretului", ediția de vară.

Concursurile, care deschid 
suita de finale programate 
în cadrul actualei Sparta- 
chiade, sînt deschise elevilor 
din. liceele militare ale Mi
nisterului Apărării Naționale 
$ se desfășoară timp de 
cinci zile : 12—16 mai, la 
discipline aplicativ militare 
(triatlon militar, gimnastică 
la aparate, atletism, tir) și 
sportive (baschet, handbal, 
volei).

Al! „SPARTACHIADEI
MILITARI"

PRIMEIE FINALE

Acum, la start cei mai mici atleți..'.
Foto : Dragoș NEAGU

tierele care aparțin de această 
întreprindere. Facem acum bi
lanțul entuziastelor strădanii 
ale amatorilor de sport de la 
I.C.S.I.M. : 6 terenuri de tenis 
cu zgură și 4 bituminate, două 
terenuri de volei și două de 
baschet, unul de fotbal, gazo-

TIBCO ’76

PRODUSUL SPORTIVE IN ATENUA PUBLICULUI

Cu ediția din acest an a „in
ternaționalelor" se reînnoadă 
șirul unei vechi competiții atle
tice, o întrecere tradițională a 
sportului nostru. De-a lungul a- 
nilor, campionatele internațio
nale ale României, inaugurate, 
o dată cu Stadionul Republicii, 
în toamna anului 1948, au fost 
onorate de prezența unor atleți 
renumiți din numeroase țări ale 
lumii, de pe toate cele cinci 
continente, care au oferit bucu- 
reștenilor dispute memorabile și 
rezultate de înaltă valoare. Nu 
avem intenția să facem o re
trospectivă a acestei prestigioa
se competiții, ci vom aminti 
doar un singur moment din 
istoria sa. Este vorba de ediția 
din anul 1968, desfășurată la 
Poiana Brașov, cu cîteva luni 
înaintea Jocurilor Olimpice de 
la Ciudad de Mexico. La Poia
na, în atmosfera intimă a sta
dionului umbrit de brazi, am 
aplaudat evoluția cîtorva atleți 
care, puțin mai apoi, aveau să 
devină campioni olimpici : Lia 
Manoliu și Viorica Viscopolea- 
nu (România), Bill Toomey 
(S.U.A.), Mohammed Gammoudi

a

ții anunțaț 
nale“ : Nic 
garia), J<: 
(Cehoslovac 
man (Romi 
men Rome 
tancour (C 
nis (Romă: 
Karbanova 
ginia loan 
(România) 
Mărășescu 
1500 m, 1 
(Cehoslovac

ROADELE PREGATIRHJ
Cu prilejul „universitarelor" 

au luat parte, in afară de con
curs, cîțiva dintre alteții noștri 
fruntași care au obținut rezul
tate interesante. Astfel, Argen
tina Menis a aruncat discul la 
65,70 m (toate încercările le-a 
avut peste 63 m), în timp ce 
Florența Ionescu a realizat 58,42 
m și Lucia Fotaehe 53,56 m. La 
bărbați, Iosif Naghi a înregis
trat 60,62 m (intr-un concurs 
anterior Ion Zamfirache a arun
cat 60,24 m — rec. pers.). Alte

CONCURSUL DE TIR „CUPA 0UMPIA"
în absenta trăgătorilor din Io

tul olimpic, angajat! în întrece
rile concursului de la Plzen 
(Cehoslovacia), „Cupa Olimpia" 
a prilejuit o interesantă luare 
de contact, mai ales cu nou val 
al tirului românesc, juniorii și 
junioarele. Am putut remarca, 
prin prisma bunelor rezultate ob
ținute de elevii lor. munca pe 
care o depun. în special, antre
norii Ion Stănescu (Crișul O- 
radea). Ion Popoviciu (U. T. 
Arad), Olimpiu Galea — pușcă 
șl Tadeusz Jeglinschi — pistol 
(I.E.F.S. București).

2.
1.
2.

■Complexul expozițional din 
Capitală găzduiește în aceste 
tile o manifestare intrată în 
tradiție, cea de a treia ediție 
H Tîrgului internațional dc pri- 
laăvară — TIBCO *76. Ca și 
|«ecedentele ediții, și actuala 
> e bucură de un frumos succes ; 
tilături de cele 22 de lntreprin- 
iteri românești de comerț exte
rior expun aproape 300 de fir- 
ine din 23 de țări din Europa, 
Africa, Asia și America Latină.

Cum este și firesc, In cen
tral atenției se situează pro
dusele industriei țării noastre, 
care captează interesul prin ca
litate, varietate și funcționalrta- 
t». De o foarte bună apreciere 
ne bucură, în 
materialele și 
r^tortiv, acestea 
interes. Vizitînd 
reținut, în acest 
țiHe unor reprezentanți ai fir
melor noastre de comerț exte
rior : ION COMAN — șef ser
viciu tîrguri-expoziții-CONFEX: 
^Produsele realizate de cele 27 
de întreprinderi de confecții, 
dintre care aș menționa pe cele 
din București, Călărași și Ba
cău, sînt deosebit de apreciate, 
treningurile, costumele de tenis 
fi de schi, echipamentele de tu-

acest context, 
echipamentul 

suscitind mult 
expoziția am 
sens, declara

rism fiind mult solicitate" ; 
MARIA MIHAILESCU — șef 
serviciu — ARPIMEX : „Și anul 
acesta tirgul s-a deschis sub 
bune auspicii, articolele din do
meniul sportului fiind cerute de 
foarte mulți clienți" ! TUDOR 
ILIESCU — economist — 
MEX ; „Expunem intr-o 
variată încălțăminte de 
nament și competiții, 
făcut obiectul multor
Dintre toate aș menționa ghe
tele de patinaj, produs care a 
intrat în tradiția oontractelor 
noastre" ; IOANA BRÎNDU- 
ȘA — economistă — ROMÂNO- 
EXPORT : „Solicitările sînt 
foarte mari, echipamentul expus 
fiind apreciat pentru calitățile 
sale deosebite".

Desigur, despre prezența ma
terialelor și echipamentelor 
sportive se mai pot spune foar
te muite lucruri. Să amintim, 
în special, pe cele expuse de 
firma Tehnoforcstexport, schiu- 
rile, bărcile, rachetele de tenis 
avînd deja un bun prestigiu.

De asemenea, notăm și faptul 
că la pavilioanele țărilor par
ticipante publicul poate vedea 
și interesante sectoare rezervate 
sportului.

Emanuel FANTANEANU

organizarea unor spectaculoase 
întreceri de judo, aeromode- 
lism, oină, tenis de masă, șah, 
astfel îneît — așa 
bui să se întîmple 
sutelor de tineri 
le-au fost oferite 
time de practicare 
lor preferate, în forme. simple, 
accesibile și. bineînțeles, atrac
tive.

Destule motive de satisfacție 
pentru organizatori, pentru cei 
care au muncit la realizarea a- 
cestei baze sportive. Dar, și 
un puternic stimulent pentru 
alte inițiative. Ieri la I.C.S.I.M., 
au început lucrările de ame
najare prin muncă voluntară a 
unei tribune și a arenei de po
pice...

cum ar tre- 
peste tot — 
și vîrstnici 
condiții op- 
a sporturi-

Dan GARLEȘTEANU

CÎTEVA REZULTATE : plsto! 
sport, senioare : 1. Anișoara Ma
tei (Dinamo) 575 p. 2. Ana Cio-

banu (Dinamo) 571 p. 3. Silvia 
Kaposztay (U. T. Arad) 5G5 p ; 
echipe : 1. Dinamo 1703 p.,
U.T.A. 1668 p. ; juniori mici : 
L. îonașcu (I.E.F.S.) 565 p ;
A. Raffai (U. T. Arad) 563 p ; 
junioare mici : 1. Virginia Rădu- 
lescu (Steaua) 554 p ; pușcă stan
dard, 3x20 f, juniori : “
lalb (C.F.R. Arad) 566 p,
Uca (C.F.R. Arad) 565 p ; echi
pe : ~ ;
ni ori mici : 1. G. Tătaru (I.E.F.S.) 
549 p. 2. E. Iermendi (Crișul O- 
radea) 541 p. 3. Victor Popa (Șc. 
sp. 1) 538 p ; echipe îl." ’
Oradea 1 585 p ; junioare 
1. Carmen Calalb (C.F.R.
531 p, 2. Maria Baiduc 
Oradea) 529 p.
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CAMPIONII DE JUNIORI IA LUPTE LIBERE
La campionatele republicane de 

juniori la lupte libere, disputate 
la Cluj-Napoca, au fost desem
nați următorii elștlgătorl. în or
dinea categoriilor — JUÎNIORI 
MICI : P. Gheorghe (Steaua), M. 
Risipitu (Șc. sp. Petroșani), V. 
Gălan (Progresul Buc.). T. Pălă- 
ghle (Mureșul Tg. Mureș), G. Pe- 
trea (C. S. Onești). M. Stoian 
(Șc. sp. Brăila). C. Megyesî (Șc. 
sp. Tg. Mureș), D. Mu.șat (Șc. sp. 
Brăila), C. Pavei (Șc. sp. Ener
gia Buc.), C. Ghemuș (Șc. sp. 2 
Constanta) ; JUNIORI MARI : V. 
Brlnză (Gloria Buzău). A. Șu- 
teu (Șc. sp. Viitorul duj-Napo-

ca). E. Radu (Gloria Buzău). L. 
Șandor (Șc. sp. Odorhei), I. 
Broască (Șc. sp. Galați). Gh. Fo- 
dore (Șc. sp. Brașovla). FI. Ar
iene (Dinamo Brașov). I. Ivanov 
(Steaua), V. Pușcașu (Steaua). I. 
Andrei (Șc. sp. Cluj-Napoca). în 
clasamentul pe cluburi. Șc. *p. 
2 Constanța a ocupat locul 1 la 
juniori mici (23 p), 2. Șc. sp. Bră
ila 18,5 p, 3. C. S. Onești 17,5 ; 
Juniori mari : 1. Steaua 29,5 p, 
2. Gloria Buzău 23 p. 3. Șc. sp. 
Viitorul Cluj-Napoca 20 p, 4. Șc.
sp. 2 Constanța 17 p. 5. Dinamo 
Brașov 14 p.
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„Cupa României'1 la oină

JOCURI VIU DISPUTATE LA „ZONELE" IAȘI SI MIZIL’1 11

Cea mai importantă competi
ție de oină a anului, „Cupa 
României", se află în faza eta
pelor de zonă. Sîmbătă și du
minică, la Iași și la Mizil, au 
fost desemnate primele patru 
echipe, care vor lua parte la 
turneul final al întrecerii, pro
gramat la Mangalia la începu
tul lunii iunie.

FAVORITELE — CALIFICATE 
LA TURNEUL FINAL

CURSE CU FINALURI PASIONANTE

Deși „zona" de la Iași a dat 
cîștig de cauză favoritelor, este 
de notat faptul că și celelalte 
formații prezente pe stadionul 
„23 August" s-au comportat 
bine, chiar atunci cînd au avut 
in față echipe redutabile. Subli
niem, de asemenea, participarea 
unor nou venite în eșalonul 
fruntașelor, cum sînt Avîntul 
Condăreni (județul Botoșani), 
Dinamo Tecuci (Galați), Liceul 
de construcții Tulcea și altele. 
După disputarea meciurilor din

cele două serii, în turneul final 
s-au confruntat patru echipe : 
„Betonul" Roman (Neamț), A- 
vîntul Frasin (Suceava), Șiretul 
Suhaia 
goviște. 
gistrate 
20—5 ;

(Vraneea) și Oțelul Tîr- 
Iată rezultatele înre- 

: Neamț — Vraneea
Suceava — Dîmbovița 

9—0 ; Neamț — Suceava 9—6 ; 
Neamț — Dîmbovița 10—8 ; Su
ceava — Vraneea 12—2. Pentru 
turneul final s-au calificat re
prezentantele județelor Neamț 
Și Suceava. (I. G.).

PARTICIPARE 
SUTA LA SUTA

Spre deosebire 
cuți cînd — din 
mult sau mai puțin obiective — 
se înregistrau absențe, de data 
aceasta, la Mizil, prezența a 
fost de sută la sută, la start 
aliniindu-se sîmbătă dimineața 
toate cele zece echipe calificate 
în această zonă. Jocurile preli
minare au fost dominate de

de anii 
motive

tre- 
mai

echipele favorite, Celuloza Că
lărași, A.S.A. Constanța, Avîn
tul Curcani (jud. Ilfov) și Me
talul Tîrgoviște.

Fiind de forțe sensibil egale, 
cele patru echipe menționate 
și-au disputat întîietatea cu 
dlrzenie, în. turneul final, ofe
rind jocuri spectaculoase și în
cheiate cu scoruri strînse : Ce
luloza Călărași — Metalul Tîr
goviște 9—8, Avîntul Curcani — 
A.S.A. Constanța 11—10, Meta
lul Tîrgoviște — A.S.A. Con
stanța 10—8, Celuloza Călărași 
— Avîntul Curcani 16—10, Me
talul Tîrgoviște — Avîntul 
Curcani 13—10, Celuloza Călă
rași — A.S.A. Constanța 14—10.

Clasamentul final : 1. Celu
loza 9 p, 2. Metalul 7 p, 3. A- 
vîntul 5 p, 4. A.S.A. 3 p. Pri
mele două formații vor partici
pa la finala pe țară. (T. A.).
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Sala sporii 
desfășurat I 
drul grupd 
republicani 
Rezultate :| 
București I 
București I 
(33—38), Pd

Spectatorii deosebit de nu* 
xneroși care s-au deplasat dumi
nică pe hipodrom' au avut pri
lejul să asiste la — ceea ce noi 
apreciem — cele mai pasionante 
curse din acest început de sta
giune, într-adevăr. cu excepția 
lui Creol, care s-a impus net, 
soarta celorlalte probe s-a decis 
pe ultimii zeci de metri sau 
chiar pe linia de sosire. Alerga
rea principală — Premiul Păcii 
— și-a adjudecat-o. la mare 
luptă, Santiago, cu prețul unei 
noi ameliorări a recordului, bine 
susținut de Dumitru Toduță. Re
marcabile performanțele lui Jug 
și Jalina. la primul lor succes 
din anul acesta. Iar ultima cursă 
a zilei a oferit un captivant 
duel între Salatiera și Melodra
ma. La finiș, încleștarea a atins 
tensiunea maximă. Pe de o par
te, Traian Dinu, care utiliza cam 
cu brutalitate cravașa, iar pe de 
altă parte, micul Radu Stan, care 
înțepenise în sulky și credem 
că... închisese și ochii, de teamă 
să nu-și derajijeze cu ceva iapa 
din acțiune, 
lodrama l-a 
tim efort, a 
REZULTATE

și, se pare, că Me- 
înțeles 1 Cu un ul- 
cîștigat de justețe...
TEHNICE ; Cursa I

HIPISM
— Poznaș (1. Oană) 32,9, Orar, 
simplu 3. ordinea 10 ; cursa n — 
Oaza (Gh. Popescu) 29,8. Orestia, 
simplu 10. event 92. ordinea 190; 
cursa III Sonica (I. Oană) 32, 
Iridium, Haiducel, simplu 4, 
event 1 029. ordinea 30. ordinea 
triplă 235 ; cursa IV — Creol 
(V. Moise) 28,5. Hilton, simplu 2, 
event 37, ordinea 28. triplu cîș- 
tigător 993 ; cursa V — Santiago 
(D. Toduță) 28. Vîltava. Ricoșeu, 
simplu 7, event 16, ordinea 31, 
ordinea triplă 122 ; cursa VI — 
Jug (Gh. Tănase), 25,3, Cravașa, 
simplu 3. event 21, ordinea 42, 
triplu cîștigător 123 ; cursa VII
— Jalina (S. Onache) 28,4. Her- 
mafon, Ola, 
ordinea 
cursa ’
Stan), 35,1, 
event 12. ordinea 16. Pariul aus
triac ridicat la suma de lei 

53 160 a fost eîștigat de 4 tichete 
cu 14 combinații la 6 cai. reve- 
nindu-i fiecăruia cîte 1898. Re
port : 26 588 lei.

Niddy DUMITRESCU

„Cupa F.R.M.“ la motocros

S-ÂU DETAȘAT IN

i 23. 
vin

simplu 4. event 9, 
ordinea triplă 273 ; 
— Melodrama (R. 
Salatiera. simplu 3,

Pen ultima etapă (a ITI-a) a 
„Cupei F.R.M.“ la motocros, des
fășurată duminică în apropierea 
municipiului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, a fost organizată exce
lent de C.S.M. Borzești (preșe
dintele sectei moto — V. Secară), 
gazdele oferind în plus o surpri
ză plăcută : fanfara orașului a 
delectat publicul în așteptarea 
startului.

în proba seniorilor. P. Lucaci 
și C. Goran, în evidentă reveni
re de formă, și-au disputat pri
mul loc ca în zilele lor bune. 
Apoi, printre ceilalți favoriți (D. 
Motișan, A. Benedek, S. Paras- 
chiv, N. Murgoci) s-au interca
lat duminică cîțiva tineri ambi
țioși ca : Gh. Barbu, L Plugaru 
și Gh. Voicu. în cursa juniorilor. 
E. Miilner. I. Popa si E. Laub

au stabilit o performanță, ocu- 
pînd, pentru a treia oară conse
cutiv. primele trei locuri în a- 
ceastă ordine. în sfîrșit, la mo
toreta „Mobra“. A. Ilicș, liderul 
competiției, a fost întrecut în 
prima manșă de R. Bîrzu.

CLASAMENTELE : Seniori — 1. 
Lucaci (St. r. Brașov) 15 p. 
C. Goran (Poiana Cîmpina) 
p. 3. Gh. Barbu 
p ; juniori — 
d. 2. I. Popa 12 
p. (toți de la 

motoreta

P.
2.
12
10
15
10 . . 
nești) ;
A. Illeș (Torpedo Zămești) 15 p, 
2. R. Bîrzu (Muscelul Cimpulung)- 
12 p, 3. L. Dan (Poiana Cîmpina) 
10 p. Competent șl operativ — 
corpul de oficiali condus de R. 
Cristei (Buc.).

Tr. IOAN1ȚESCU

HOCHEIȘTII DE L
(Urmare din pag. 1)

r.
(Poiana 

(Loc. Ploiești) 
1. E. Miilner 
p. 3. E. Laub 
Torpedo Zăr- 

,,Mobra“ — 1.

In acest sens este evident că 
Steaua a găsit soluții mai bune. 
Numai așa se poate explica 
bilanțul ei din finalul sezonului 
net superior și, în plus, faptul 
că, de pildă, în ultimul joc 
forța de atac recunoscută a e- 
chipei Dinamo nu a putut reali-, 
za nici un gol în fața calmului 
și siguranței cu care s-a apărat 
Steaua. De aceea noi credem că 
principalul merit în această vic
torie la limită revine dibăciei 
pedagogice a celor doi antrenori 
de la Steaua, care au reușit să 
pună la maximum în valoare 
ultimele resurse fizice ale jucă
torilor lor.

Firește că în afară de aceasta 
au mai existat și merite perso
nale, evoluții deosebite în acest 
final de sezon. Vom sublinia în 
acest sens prestațiile reușite ale 
portarilor Neiedu și Dumitraș,

ambii mJ 
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Duminică s-au disputat jocu

rile celei de a VlI-a etape a 
„Cupei de primăvară" la hand
bal. Și această rundă a purtat 
o accentuată notă de dîrzenie, 
făcîndu-se simțită în special 
dorința liderilor de a-și mări 
avansul față de principalele ur
măritoare. Sînt de notat victo
riile realizate la feminin de 
Constructorul Timișoara și Tex
tila Buhuși, precum și reveni
rile marcate de Rapid București 
și Mureșul Tg. Mureș, iar la 
masculin — succesele obținute 
de Știința Bacău (în deplasare) 
și Politehnica Timișoara. Iată 
acum rezultatele înregistrate : 
MASCULIN : Steaua — C.S.M. 
Borzcști 20-18 (10—11), H.C.
Minaur Baia Mare — A.S.A. 
Tg. Mureș 24—14 (14—9), Poli

Timișoara — „U“ Cluj-Napoca
17— 15 (12—6), C.S.U. Galați — 
Știința Bacău 20—24 (9—12), „U“ 
București ■— Dinamo București 
20—20 (13-—11), Dinamo Brașov
— Petrolul Teleajen 24—18 
(10—11) ; FEMININ : Voința 
Odorhei — „U“ Timișoara 13—10 
(7—2), Constructorul Timișoara
— Rulmentul Brașov 14—8 (4—4),
Progresul București — I.E.F.S. 
9—13 (6—6), Textila Buhuși — 
Confecția 13—12 (5—6), Rapid 
București — „U“ București
16—10 (5—5), Mureșul Tg. Mu
reș — Constructorul Baia Mare
18— 16 (11—6).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții noștri : 
A. Szabo, I. Vieru, A. Piaioga, 
C. Gruia, T. Siriopol, V. Săsă- 
ranu, C. Crețu.

I 
I 
I
I 
I
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(echipe de tineret sub 23 ani)

A FOST INAUGURAT SEZONUL
CICLIST PE VELODROM

Sîmbătă după-amiază, pe ve
lodromul Dinamo a fost inau
gurat noul sezon competițional 
al alergărilor pe pistă. Reu
niunea, organizată de comisia 
municipală de ciclism, a repre
zentat, în fant, o mică sărbă
toare în familie, la care cicliști, 
antrenori și arbitri, bucuroși de 
a se fi reîntîlnit, au acordat în
trecerilor atenția cu care încon
joară de obicei o finală de cam
pionat național sau o cursă cu 
participare internațională. Deci, 
în general, atmosferă 
care putea 
dacă...

a) secțiile 
cluburilor și 
ve bucureștene ar acorda ceva 
mai multă atenție acestei fru-
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de ciclism ale 
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PENTRU EVITAREA
LA MASCULIN

Universitatea Craiova 1—3 (—8, 
8, —11, —13).

La feminin, 
gradării nu 
schimbări de 
«itatea Timișoara este salvată, 
iar Olimpia București va re
trograda sigur. Aproape sigură 
este și reîntoarcerea în B a 
studentelor de la „U“ Cluj- 
Napoca, întrucît este greu de 
presupus că C.S.M. Sibiu nu 
va ciștiga un... set în două par
tide. Rezultate : C.S.M. Sibiu — 
Olimpia București 3—2 (6, —12.

,U" Cluj-Napoca 
Timișoara 3—1 
în clasament : 

26 p, C.S.M. 
Olimpia 20 p. 
5—8 : C.S.U. 
Craiova 1—3

In zona retro- 
s-au Înregistrat 

situații. Univer-

—11, 14, 3) și „1 
— Universitatea 
(4, —8, 12, 11).
Univ. Timișoara 
25 p, „U“ 23 p, 
Pentru locurile 
Galați — Univ.
(—17, —13, 8, —13), Farul 
Știința Bacău 3—0 (1, 10. 11).

1-6, LA BASCHET
de Universitatea Timișoara cu 
104—48 (46—24), Iar Steaua de Uni
versitatea Cluj-Napoca cu 100—57 
(50—24),

In ultima partidă a zilei. Farul 
— Rapid 75—73 (37—35).

A.S.A. VOR JUCA IN DIVIZIA B
68—65 (31—45), Politehnica Iași — 
A.SA. 76—62 (38—32), Politehnica 
București — C.S.U. Brașov 89—83 
(53—44), I.C.E.D. — I.E.F.S. 82—101 
(44—52).

Clasament final : 7. I.E.F.S. 72 p, 
8. I.C.E.D. 71 p, 9. Politehnica Iași 
71 n, 10. C.S.U. Brașov 66 p, 11. 
Politehnica București 57 p, 12. 
A.S.A. 57 p.

Echipele Politehnica București șl 
A.S.A. București au retrogradat în 
Divizia B. (C. GRUIA — coresp.).
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moașe ramuri a sportului cu 
pedale (la competiția inaugu
rală au participat doar 11 se
niori, 14 juniori I și 7 juniori 
H) ;

b) administrația velodromu
lui ar fi întîmpinat evenimen
tul cu cîtcva măsuri de ordin 
gospodăresc, astfel incit balus
trada împrejmuitoare a pistei 
să nu prezinte... goluri, tribu
nele — gradene rupte, pista de 
beton — denivelări, iar „refu
giul", pe alocuri, spărturi.

La acest ultim punct, admi
nistrația velodromului are da
toria să vină neîn-tîrziat cu co
rectările de rigoare, ținînd sea
ma că nu mai tîrziu de sfirșitul 
acestei săptămîni, mai precis 
simbătă și duminică, velodro
mul va găzdui prima reuniune 
internațională : întîlnirea dintre 
pistarzii români și bulgari.

Revenind la concursul inau
gural semnalăm că întrecerea a 
fost cîștigată de Florian Nego- 
escu (Steaua), victorios în pro
ba de 200 m lansat (la egali
tate de timp cu A. Nicolae — 
Dinamo) 11,8 și în proba de vi
teză (13,7). (Gh. ȘT.).

DIVIZIA A
LA TEMS DE MASA
în cadrul Diviziei A de te

nis de masă, grupa valorică I, 
duminică s-au disputat jocurile 
dintre formațiile feminine 
Sparlac București și C.S.M. 
Cluj-Napoca și cele masculine 
Locomotiva București și C.S.M. 
Cluj-Napoca.

în confruntarea echipelor fe
minine oaspetele au obținut o 
victorie la limită (5—4), la ca
pătul unor dispute extrem de 
dîrze, de bun nivel tehnic. 
Punctele au fost realizate ast
fel : Lidia Zaharia — 3 victo
rii, Maria Pinciuc 1 v, Elena 
Condicaru 0 v pentru Spartac 
București, Simona Ursu 2 v, 
Marina Ghe 2 v și Rodica Mi- 
lea 1 v pentru C.S.M. Cluj- 
Napoca.

La băieți, clujenii au cîști- 
gat lejer (11—6), avînd in Șer- 
ban Doboși un jucător in ver
vă deosebită. El a fost secun
dat foarte bine de Giurgiucă 
și Bohm. Punctele au fost rea
lizate astfel : M. Bodea 2 v, I. 
Panait 2 v, O. Stamatescu 1 v, 
Panait—Stamatescu 1 v, G. Pă
una 0 v pentru Locomotiva, 
Doboși 4 v, Giurgiucă 3 v, 
Bohm 3 v și Crișan 1 v pentru 
C.S.M. Cluj-Napoca.

Din cadrul primei etape a 
turului a mai rămas de dispu
tat un singur joc. Este vorba 
de întîlnirea masculină Uni
versitatea Craiova — Comerțul 
Tg. Mureș, reprogramată pen
tru joi, 13 mai.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII

PKONOEXPRES DIN 5 MAI 1976

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 
1 variantă 25% un autoturism Da
cia 1300 și 1 variantă 10% a 28.000 
lei; cat. 2: 3,45 a 15.119 lei; cat. 3: 
18 a 2.898 lei; cat. 4 : 52,05 a 1.002 
lei; cat. 5: 138,45 a 377 lei; cat. 6: 
4.644.75 a 40 lei;

REPORT CATEGORIA 1: 341.604 
lei.

EXTRAGEREA a H-a : Categoria 
A: 1 variantă 10% un autoturism 
Dacia 1300; cat. B : 13,95 a 3.204 
lei; cat. C: 42,70 a 1.047 lei; cat. D: 
2.106,15 a 60 lei; cat. E: 203,10 a 
200 lei; cat. F: 3.458 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 387.589 
lei.

câștigul de categoria 1 (25%) a 
revenit participantei ELEONORA 
POPESCU din Rm. Sărat, iar ciș- 
tigul de categoria A (10%) a fost 
obținut de CR1STACHE RADU din 
com. Bucșani-Ufov care mai reali
zează și o suită de 46 câștiguri de 
alte categorii.
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Mîine, la Brăila, reprezenta
tivele de tineret (sub 23 de 
ani) ale României și Bulgariei 
susțin o partidă amicală. în 
vederea acestei întilniri cei 
17 jucători cnnvocati (portarii 
Cristian șl Moraru, fundașii 
Negrilă, Bărbulescu, Dumitres
cu, Constantinescu, Agiu și 
Ciocîrlan, mijlocașii I. Marin, 
Boca, Custov si L Moldovan, 
atacanții Both II, Pîslaru, T. 
Zamfir, Manea și Doru Iones- 
cu, (ultimul din ei datorită tre
cerii lui Peniu în lotul A) s-au 
deplasat încă de vineri la Bră
ila, unde, sub conducerea an
trenorilor Nicolae Petrescu și 
Octavian Popescu, au urmat un 
program complex de pregătire, 
Duminică, selecționabilii au 
susținut un joc de verificare 
cu echipa Automobilul Brăila, 
din campionatul județean, pe 
care au intrecut-o cu scorul de 
9—0. Cu antrenamentele de 
ieri și de azi, pregătirile pen
tru această întîlnire âu fost 
încheiate. Fundașii Agiu și 
Ciocîrlan se resimt de pe urma 
unor accidentări și folosirea lor 
a devenit incertă. Antreno
rii ne-au comunicat că inten
ționează să înceapă partida cu 
următorul „11“ : Cristian — 
Negrilă, Dumitrescu, Constanti
nescu, Ciocîrlan (Bărbulescu) — 
Boca, Custov — Both II, Pîs
laru, Zamfir, Manea.

Fotbaliștii bulgari sînt aș
teptați să sosească la Brăila,

marți după-amiază, cu autoca
rul. Toți cei 16 jucători care 
efectuează deplasarea sînt 
componenți ai formațiilor de 
Divizia A din campionatul bul
gar.

Partida este programată pe 
Stadionul Municipal, cu înce
pere de la ora 17,15. Ea va fi 
condusă, la centru, de arbitrul 
Marton Laszlo din Ungaria. în 
deschidere, echipa locală F. C. 
Brăila va susține un meci a- 
mical cu Progresul Brăila.

ACTUALITĂȚI
• ADANA SPOR — SPORTUL 

STUDENȚESC 2-2 (1—1). Dumi
nică seara, în nocturnă, s-a 
disputat la Adana meciul dintre 
echipa turcă Adana Spor si 
Sportul studențesc contînd pen
tru „Cupa balcanică4* (prima 
manșă). Partida s-a terminat la 
egalitate : 2—2 (1—1). Gazdele au 
deschis scorul prin Koksal (min. 
3). dar bucureștenii au egalat prin 
M. Sandu, în min. 30. După pau
ză, Sportul studențesc a luat 
conducerea prin Cassai (min. 79), 
Adana Spor egalînd, prin Meh
met, în min. 86.

e ARBITRI ROMÂNI LA BU
DAPESTA. Miercuri, la Budapes
ta, se va desfășura întîlnirea din
tre echipele de tineret ale Un
gariei și Iugoslaviei, contînd ca 
semifinală a campionatului euro
pean. Partida va l'i condusă de 
o brigadă de arbitri români, for
mată din N. Rainea (delegat de 
către U.E.F.A.), M. Buzea și Fr. 
Coloși
• TURNEUL SELECȚIONATEI 

GHANEI. După cum am mai a- 
nunțat, joi sosește în tara noas
tră selecționata ghaneză de fot
bal. Ea va evolua la sfirșitul 
săptămînii la Galați. în compania 
liderului seriei a I-a a Diviziei 
B. F.C.M. Galati,

MÎINE, LA TÎRNOVO
(Urmare din pag. 1)

ambii vor face parte din for
mație. Un fapt inedit, la o sim
plă Jectură a echipei : linia de 
atac este alcătuită cu doi ju
cători debutanți, situație la 
care s-a ajuns din cauza ac
cidentărilor suferite de Faze- 
kas, Iordănescu și Marcu. 
Ar fi fost oportună, in aceste 
condiții, după părerea noastră, 
și selecționarea rapidisiului 
Manea, care in ultimele etape 
de campionat a avut evoluții 
foarte bune.

De partea cealaltă antrenorul 
echipei bulgare, Ormandgiev, 
se arată conservator. Din lotul 
selecționat, și chiar din echipă,

fac parte numeroși jucători 
(Bonev, Kolev, Panov, Voinov, 
Vasiliev, Zvetkov, Anghelov), 
folosiți cu doi ani în urmă la 
turneul final de la „Wellmci- 
sterschaft—74".

Majoritatea selecționaților fac 
parte din cele două cluburi 
fruntașe — Levski Spartak și 
T.S.K.A. Sofia — și în actuala 
ediție în luptă directă pentru 
titlu. Interesul pentru partida 
de miercuri este foarte mare și 
cele 25 000 de locuri ale stadio
nului local „Ivaelo" vor fi o- 
cupate în totalitate. Vremea, 
aici la Tirnovo, este bună 
și să sperăm că tinerii noștri 
jucători, vor reuși să facă o fi
gură frumoasă in fața unui un
sprezece alcătuit din fotbaliști 
eu experiență.

1 REZULTATELE
SERIA I

I
 Constructorul lași — Minerul Gura

Humorului 3—2 (2—1), Avîntul Frasin

— Metalurgistul lași 1—0 (0—0), Fo
resta Moldovița — Danubiana Roman 
3—1 (1—1), Progresul Fălticeni — Dor- 

Inc Vatra Dornei nu s-a disputat, Spi
cul Țigănași — Constructorul Botoșani 
2—1 (1—0), Metalul Rădăuți — Cris
talul Dorohoi 2—1 (2—1), Laminorul
Roman — A.S.A. Cîmpulung Moldove- 

Inesc 3—1 (0—0), Victoria Roman —
Foresta Fălticeni 0—1 (0—1).

Pe primele locuri în clasament, după 
•tapa XXIV-a : 1. LAMINORUL RO- 

■ MAN 33 p (47—19), 2. Minerul Gura 
i Humorului 33 p (47—20), 3. A.S.A. 
■ Cîmpulung 32 p (45—26)... pe ultimele:

15. Progresul Fălticeni 17 p (22—34), 
116. Metalurgistul lași 14 p (22—-36).

SERIA a ll-a■
 Locomotiva Adjud — Petrolul Moi- 

nești 2—3 (0—0), Textila Buhuși — Re- 
lonul Săvinești 0—4 (0—3), Bradul Roz- 
nov — Tractorul Văleni 0—0, Oituz Tg.

_ Ocna — Ozana Tg. Neamț 1—0 (1—0), 
I Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Hușana 
IHuși 2—1 (2—1), Constructorul Vaslui

— Petrolistul Dărmănești 6—1 (4—1), 
Cimentul Bicaz — RulmetuJ Bîrlad 
3—0 (1—0), Letea Bacău — Minerul 

IComănești s-a întrerupt în min. 90, ia
0—0, deoarece jucătorii din Comănești 
n-au vrut să execute o decizie a arbi
trului.

I
 Meciuri omologate cu 3—0 : Rulmen

tul Birlad — Tractorul Văleni, din 
etapa a XXII-a, în favoarea Rulmen
tului, Tractorul Văleni — Textila Bu-

I
huși, din etapa a XXIII.a, în favoarea 
Tractorului.

Pe primele locuri : 1. PETROLUL 
MO1NEȘTI 42 p (65—14), 2. Relonul 

ISăvinești 40 p (71—13), 3. Letea Ba
cău 38 p (80—18) — din 23 de

jocuri... pe ultimele : 15. Tractorul Vă
leni 12 p (29—72), 16. Petrolistul Dăr- 

Imănești 10 p (27—70).

SERIA a lll-aI
 Chimia Mărășești — Olimpia Rm.

Sărat 1—2 (l—2), Victoria Florești —

Caraimanul Bușteni 0—1 (0—1), Po
iana Cîmpina — Avîntul Mîneciu 5—0 

I(3—0), Luceafărul Focșani — Carpați
Nehoiu 3—2 (1—1) s-a jucat la Rm.

Sărat, Carpați Sinaia — Foresta Gu- 
gești 1—0 (0—0), Petrolul Berea —

I
 Petrolul Teleajen Ploiești 2—1 (1—1),

Petrolistul Boldești — Chimia _ Brazi 
0—0, Chimia Buzău — I. R. A. Cîmpina 
2—0 (1—0).

I
Pe primele locuri : 1. OLIMPIA RM. 
SARAT 35 p (46—25), 2. Poiana Cîm
pina 32 p (49—22), 3. Carpați Sinaia 
32 p (33—16)... pe ultimele : 15 Pe-

I
trolul Berea 18 p (27—38). 16. Car
pați Nehoiu 10 p (17—55).

SERIA a IV-aI
 Progresul Brăila — Portul Constanța

1—0 (0—0), Gloria Murfatlar — I.M.U.

Medgidia 1—0 (0—0), Viitorul Brăila
— Granitul Babadag 1—1 (1—1), Uni- 

Irea-Știința Eforie. Nord — Chimia
Brăila 2—1 (l—0), Dunărea Cernavodă

— Ancora Galați 2—0 (I—0), Voința
Constanța — Dunărea Tulcea 0—1

I(0—0), Autobuzul Făurei — Electrica
Constanța 1—0 (1—0), Minerul

Măcin — Marina Mangalia 2—1 (0—0).
Pe primele locuri : 1. PORTUL CON- I STANȚA 37 p (52—14), 2. Progresul

Brăila 34 p (31 —14), 3. Dunărea Tul
cea 29 p (36—19), 4. I.M.U. Medgidia
29 p (29—16)... pe ultimele : 14. Glo- 

Iria Murfatlar 16 (14—33), 15. Grani
tul Babadag 16 p (20—5i), 16. Voința 
Constanța 13 p (12—41).

ETAPEI A XXIV-a A DIVIZIEI C
SERIA a V-a

Tehnometal București — Automatica 
București 2—0 (2—0), Sirena București 
— Electronica București 1—1 (0—0), 
Flacăra roșie București — IPRECA Că
lărași 0—0, Rapid Fetești — Unirea 
Tricolor București 1—1 (0—I), T. M. 
București — I.C.S.I.M. București 1—0 
(1—0), Olimpia Giurgiu — I.O.R. 
București 3—0 (1—0), Șoimii TAROM 
București — Azotul Slobozia 5—1 
(2—0), Triumf București — Avîntul Ur- 
ziceni 2—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. TEHNOMETAL 
BUCUREȘTI 34 p (38—20), 2. Unirea 
Tricolor București 33 p (30—14), 3. 
Azotul Slobozia 28 p (31—28)... pe ul
timele: 15. IPRECA Călărași 18 p 
(18—33), 16. Rapid Fetești 18 p 
(26—46).

SERIA a Vl-a

Vagonul Caraoal — Flacăra airtome- 
eanica Moreni 0—1 (0—1), Chimia 
Găești — Recolta Stoicănești 3—I 
(1—1), Cimentul Fieni — Viitorul Scor- 
nlcești 2—1 (1—0), Constructorul Pi
tești — Cetatea Tr. Măgurele 3—0 
(1—0), Petrolul Tîrgoviște — F.O.B. 
Balș 3—1 (0—0), Electrica Titu — 
Oțelul Tîrgoviște 2—0 (1—0), Progre
sul Corabia — Vulturii Cîmpulung 
Muscel 0—I (0—1), ROVA Roșiori de 
Vede — Voința Caracal 3—0 (Voința 
s-a retras din campionat).

Pe primele locuri: 1, FLACĂRA MO
RENI 38 p (49—14), 2. ROVA Roșiori 
38 p (47—16), 3. Vulturii Cîmpulung 
33 p (45—20)... pe ultimele : 15. Va
gonul Caracal 18 p (24—36), 16 Vo
ința Caracal 4 p (6—64).

SERIA a Vll-a

Minerul Lupeni — Dierna Orșova
1— 0 (1—0), Cimentul-Victoria Tg. 
Jiu — Lotrul Brezoi 3—1 (2—0), Con
structorul Craiova — Chimistul Rm. 
Vîlcea 0—0, Metalurgistul Sadu — 
Dunărea Calafat 4—0 (1—0), Unirea 
Drobeta Tr. Severin — C.F.R. Craiova 
4—1 (1—0), Progresul Băilești — 
Metalul Drobeta Tr. Severin 3—0 
(0—0), MEVA Drobeta Tr. Severin — 
Unirea Drăgășani 2—0 (1—0), Minerul 
Rovinari — A. S. Victoria Craiova
2— 0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL LU
PENI 35 p (45—11), 2. Cimentul Tg. 
Jiu 32 p (37—20), 3. Metalurgistul Sadu 
29 p (25—21)... pe-ultimele : 15. Vic
toria Craiova 18 p (22—44), 16. Unirea 
Drobeta Tr. Sev. 16 p (34—50).

SERIA a Vlll-a

Aurul Brad — Vulturii Textila Lugoj 
3—1 (1—1), Minerul Teliuc — Con-
jtructorul Timișoara 0—0, C.F.R. Sime- 
ția — Metalul Oțelu Roru 5—2 (1—0), 
Minerul Ghelar — Metalul Bocșa 2—1 
(1—1), Electromotor Timișoara — Mi
nerul Anina 2—0 (1—0), Știința Pe
troșani — Unirea Sînnicolau Mare 
3—0 (1—0), Gloria Reșița — Ceramica 
limbolia 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. AURUL BRAD 
35 p (48—12), 2. Minerul Anina 28 p 
',38—21), 3. Vulturii Lugoj 27 p
(24—12)... pe ultimele : 14. C.F.R. Ca
ransebeș 19 p (28—45), 15. Metalul
Oțelu Roșu 17 p (25—40).

SERIA a IX-a
Someșul Satu Mare — Armătura Za

lău 0—1 (0—0), Gloria Arad — Biho
reana Marghita 1—1 (1—1), Voința 
Oradea — Constructorul Satu Mare 
5—I (1—1), Recolta Salonta — Dina
mo M.I.U. Oradea 2—0 (2—0), Glo
ria $ im leu Silvaniei — Strungul Arad 
0—0, Minerul Suncuiuș — Rapid Jibou 
2—1 (0—0), Voința Cărei — Oașul
Negrești 1—0 (1—0), Minerul Bihor — 
Constructorul Arad 0—1 (0—0).

Meciul Constructorul Satu Mare — 
Recolta Salonta, care nu s-a jucat în 
etapa a XXI l-a. s-a omologat cu 3—0 
>n favoarea formației Recolta.

Pe primele locuri: 1. ARMATURA 
ZALAU 40 p (52—13), 2. Strungul Arad 
36 p (45—17), 3. Voința Oradea 3I p 
(47—-28).., pe ultimele : 15. Minerul 
Suncuiuș 16 p (20—40), 16. Construc
torul Satu Mare 7 p (23—72).

SERIA a X-a
Minerul Cavnic — C.I.L. Gherla 4—1 

(3—0), Minerul Rodna — Tehnofrig 
Cluj-Napoca 2—0 (2—0), Unirea Dej 
— Minerul Baia Sprie 1—1 (0—1), Mi
nerul Băita — Cimentul Turda 1—2 
(1—2)., Minerul Borșa — Construcții- 
montaj Cluj-Naooca 1—0 (0—0), Bra
dul Vișeu — CUPROM Baia Mare 1—0 
(0—0), Dermata Cluj-Napoca — Pro
gresul Năsâud 5—0 (2—b) , Minerul 
Băiuț — Foresta Bistrița 3—0 (2—0).

Meciul Cimentul Turda —• C.I.L. 
Gherla, care nu s-a disputat în etapa 
a XXII-a, a fost reprogramat pentru 
13 mai.

Pe primele locuri: 1. MINERUL CAV
NIC 37 p (58—*>3), 2. Unirea Dej 31 p 
(43—19), 3. Mmerul Rodna 28 p
(47—351, 4. CUPROM Baia Mare 28 p 
(22—28),.. pe ultimele : 15. Construcții- 
montoj Clui-Napoca I7 p (29—39), 16. 
Progresul Năsâud 13 p (21—70).

SERIA a Xl-a
Metalul Aiud — Soda Ocna Mureș 

(1—0), I.M.I X. Agnita — C.I.L. 
Blaj 1—0 M—0). U.P.A. Sibiu — Con
structorul Alba Iulie» 2—0 (0—0), Meta
lul Sighișoara — Textila Sebeș 10—1 
(8—0), Chimica Tîrnăveni — Inter Si
biu 2—0 (0—0), Unirea Alba lulia — 
Textila Cisnâdie 3—2 (2—0), Vitro-
metan Medias — Lacul Ursu Sovata 
0—1 (0—01. Avîntul Reghin — Meta
lul Copsa Mică 0—0.

Pe primele locuri: 1. METALUL AIUD 
39 p (5$—14), 2. Chimica Tîrnăveni 
38 p (52—8). 3. Inter Sibiu 32 p 
(45—231, 4 Unirea Alba lulia 32 p 
(41—29)... pe ultimele: 15. Vitrome- 
tan Medias 13 p (16—39), 16. Lacul 
Ursu Sovata 13 o (19—68).

SERIA a Xll-a
Minerul Râlan — Oltul Sf. Gheor- 

ghe 0—0 Precizia Sâcele — Forestie
rul Tg. Secuiesc 3—2 (2—2), Carpați 
Brașov — Minerul Baraolt 2—1 (1—1) , 
Chimia Or Victoria — Utilajul Făgă
raș 2—0 (1 —nl. Prnqresul Odorheiu 
Secuiesc — C S.U. Brașov 1—1 (0—0), 
Unirea Sf. Gheornhe — Viitorul 
Gheorgheni 1—1 (0—1), I.C.I.M. Bra
sov — Tnrnedo 7ărnesti 3—1 (2—0) ,
Meto’ul Ta. Secuiesc — A. S. Miercu
rea Ciur 0—0.

Pe n'jme-le locuri: 1. OLTUL SF. 
GHEORGME 35 p (46—151, 2. Progre
sul Odorhei 30 o (45—20), 3. Viito
rul Gheor^hgni 28 r> (35—27)... pe ul
timele: 15. U'ilaiul Făgăraș 18 p
(23—40). 16. Metalul Tg, Secuiesc 
16 p (18—45).

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



POPICARII DE LA VOINȚA ECHIPELE ROMÂNIEI

AU CÎȘTIGAT TURNEUL UCECOM SI ANGLIEI PENTRU
Pe arena Voința din Capi

tală s-a disputat turneul inter
național de popice organizat de 
UCECOM, la care au partici
pat, pe lingă sportivii clubu
rilor Voința din București și 
Cluj-Napoca, echipele de fete 
și băieți de la clubul sportiv 
Spartakusz Budapesta. Atît pe 
echipe, cît și la individual, 
primele locuri au revenit spor
tivilor români. Clasamentul în
trecerilor pe echipe : FETE : 
1. Voința I 2509 pd, 2. Voința 
II (junioare) 2467 pd, 3. Spar
takusz 2256 p d ; BĂIEȚI : 1. 
Voința 5357 pd. 2. Spartakusz 
4904 p d. Rezultatele turneului 
individual — FETE : 1. Con
stanța Marincea 448 p d. 2. E- 
lena Lupoae 435 p d, 3. Corne
lia Grecescu 432 p d (toate de 
la Voința București) : BĂIEȚI: 
1. I. Păgideanu (Voința Buc.)

I. Stefucz
920 p d.

(Voința
3. A. 

892 pd.

948 p d, 2. 
Cluj-Napoca) 
Grecescu (Voința Buc.)

★
Meciuri din cadrul 

natului Diviziei A, 
pentru etapa a XVII-a : FE
MININ : Cetatea Giurgiu — 
Voin|a București 2446 — 2465 

Met rom Brașov — Voința 
' Laro-

campio- 
contind

P d.
Galați 2432 — 2461 pd, 
met București — Frigul Bucu
rești 2411 — 2326 p d.
BAȚI : Olimpia Reșița 
metan Mediaș 4992 — 4920 p d. 
Metalul Hunedoara — Aurul 
Baia Mare 4934 — 4992 pd, 
Progresul Oradea — C.F.R. Ti
mișoara 5387 — 5232 p d. Hi
dromecanica Brașov — Flacăra 
Cînipina 5039 — 5011 p d. Jiul 
Petrii» — Electrica Sibiu 
5071 — 4905 p d.

BAR- 
- Gaz

CUPĂ DAVIS'
m 
se

La Eastbourne (Anglia), 
zilele de 20, 21 și 22 mai, 
dispută întîlnirea de „Cupa 
Davis*1, Anglia — România. 
Echipa României cuprinde pe 
Ilie Năslase, Dumitru llărădău, 
Viorel Sotiriu și Viorel Mărcii ; 
căpitan nejucător : Constantin 
Năstase. Anglia va alinia for
mația : Taylor, Mottram, Lloyd 
si ~ 
fi

Feaver. Arbitrul meciului 
danezul Paul del Hoho.

va

VIRGINIA RUZICI Șl MARIANA
SIMIONESCU ÎNVINGĂTOARE

In prima zi la Bournemouth

POLOIȘTII ROMÂNI
(Urmare din r>ao. D

R.F. Germania doar can- 
la medalia de bronz care 
decerna în iulie la J.O. 
ce se rezumă diferența 
fruntașele polo-ului mon-

del și 
didate 
se va

La 
dintre _____ , ._. .
dial și restul plutonului urmă
ritor ? întrecerile de la Cluj- 
Napoca au probat că atit echi
pa sovietică (după majoritatea 
tehnicienilor — cea mai bună 
din turneu), cît și cea ungară, 
au la dispoziție loturi perfect 
omogene, cu jucători robuști, 
excelenți tehnicieni, în timp ce 
adversarele lor contează, în ge
neral, pe 3—4 jucători de ex
cepție. In al doilea rînd, cele 

se impun prin 
ofensivă de joc, toți 
poloiști din „cimp** 

fiecare 
fie 
fie 

ob- 
nu-

două fruntașe 
maniera 
cei șase 
participînd efectiv la 
acțiune de atac încheiată 
printr-un șut la poartă, 
printr-o manevră abilă de 
ținere a unei superiorități 
merice. Intr-un fel, selecționata 
Cubei se apropie de această 
idee tactică, neavînd însă și po
sibilități de realizare. Selecțio
nata României, în schimb, n-a 
arătat nimic nou ; același joc la 
centru, cu pătrunderi individua
le care au ca soop doar obți
nerea „omului în plus*1. Rare
ori am văzut un jucător român 
într-o pătrundere decisă, abilă, 
pentru a primi un pas bun (dacă 
aoesta vine...) și pentru a șuta 
direct la poartă. în ansamblu, 
evoluția echipei române la 
Ciuj-Napoca a trădat carențe 
evidente.

In altă ordine de idei mai 
trebuie subliniat că atît poloiș- 
tilor sovietici, cît și celor ma
ghiari, situațiile de superioritate 
sau de inferioritate nu le mai 
creează probleme. în atac, ei 
manevrează bine balonul, folo
sind adesea jucătorii avansați la 
doi metri de poartă și șutează 
puternic. In apărare, sportivii

respectivi au o poziție ridicată 
din apă și prin folosirea bra
țelor creează adevărate baraje 
in fața portarului, anulind, a- 
desea, avantajul de superiorita
te al adversarilor. Cum au pro
cedat — în asemenea situații 
— jucătorii români ? Ei au pa
sat (nu întotdeauna corect) une
ori cu întîrziere, au neglijat 
jucătorii avansați (care greșesc 
așteptând mingea în poziție scu
fundată), căutînd crearea unui 
culoar liber de șut ; dar acesta 
apare din ce în ce mai rar...

In sfîrșit, jocul în apărare, 
fie el In „zonă1* (Ungaria) sau 
presing agresiv pe lot terenul 
(U.R.S.S.) constituie alte puncte 
forte ale liderelor polo-ului, în 
timp ce jucătorii noștri mai au 
probleme în a anula diferența 
de gabarit (favorabilă adversa
rilor), în schimburile de oameni 
in zonă și în încercările de a 
se împotrivi suturilor de 1a dis
tanță. Așa cum am mai arătat, 
evoluțiile lor în acest turneu au 
fost nesigure, ca de altfel și 
maniera în care au fost con
duși de pe margine, toate de- 
monstrînd că mai au încă de 
învățat și de lucrat serios pen
tru a obține la Olimpiadă re
zultatele așteptate.

A început turneul Internațional 
de tenis de la Bournemouth. în 
prima zi a probei de simplu femei, 
Virginia Kuzid a învins-o ou 6—J. 
6—2 pe jucătoarea vest-germană 
Heidl Eisterlehner; iar Mariana 
Simionescu a dispus de Laur» 
Dupont (S.U.A.) cu 6—4. S—4.

TURNEE DE ȘAH
După 9 runde, în turneul de 

șah de la Vîrbaț (Iugoslavia) 
continuă să conducă marele 
maestru bulgar Radulov, cu 4 
puncte, urmat de Tringov (Bul
garia), F. Portisch și Lengyel 
(ambii Ungaria) — 5'/t p. Ma
estrul român Volodea Vaisman, 
care 
locul

a avut zi liberă, ocupă 
11, cu 3’/î p (1).

★
tumeul feminin de la 

maestra româncă
In

Budapesta,
Maria Pogorevici a remizat cu 
Finta (Ungaria). Lideră a cla
samentului, după 11 runde, se 
menține Aleksandria (U.R.S.S.), 
cu 9'/: p, urmată de Ivanka 
(Ungaria) — 8 p.

★
în ce# de-a treia rundă a tur

neului internațional de șah de Ia 
Vama, maestrul român Mihai Șub& 
a remizat cu Espig (R.D.G.). Ia 
clasament Șubă se află pe locul 5, 
ou 1,5 puncte.

anunțat, în a- 
formații de 
hotare între- 
țara noastră, 
duminică, re

E
Cursa râcu

GOTTWALDOV, 10 (prin 
telefon). După examenul deo
sebit de dur 
panții 
„Cursei Păcii** 
in etapa de 
ției, luni, în 
fâșurată pe 
Gottwaldov 
s-a arătat incomparabil mai în
găduitoare, singurul adversar 
serios pentru concurenți râ- 
mînind profilul foarte sinuos al 
traseului. S-a urcat mult și s-a 
coborit in serpentine strînse, 
tentativele de evadare s-au 
succedat cu zecile, în sfîrșit a 
fost un. iureș de la primul și 
pînă la ultimul kilometru par
curs, iar rezultatul acestei 
goane s-a văzut în finalul eta
pei cind învingătorul — polo
nezul S. Szozda, înregistrat cu 
3h57:33 — a realizat media ora

la i 
la ediția 

au 
debut 
etapa 

ruta 
(135 km).

care partici- 
a 29-a a 
fost supuși 

; a competi- 
a II-a, des- 

Litomysl— 
vremea

ră de 41,675 km. Pe locul 6, în 
același timp cu Szozda. a sosit 
și
Teodor 
etapă 
bună.

Iată 
Szozda, 
slovacia), 3. Gorelov (U.R.S.S.), 
4. Galik (Cehoslovacia), 5. 
Lauke (R.D.G.), 6. T. Vasile, 
7. Perveev (U.R.S.S.), 8. Tiho
nov (U.R.S.S.), 9. Petermann
(R.D.G.), 10. Helvoirt (Olanda). 
In clasamentul general indivi
dual conduce Gorelov, urmat 
la 16 sec. de Bartonicek și la 
18 sec. de Szozda. Marți are 
loc etapa a IlI-a, pe ruta Vi- 
zovice — Banska Bistrica (170 
km), iar miercuri etapa a IV-a, 
Banska Bistrica—Poprad (141
km).

reprezentantul 
Vasile, care 

a avut o

României, 
în această 
comportare

primii 10
2. Bartonicek (Ceho-

5.

Din țările socialiste

clasați : 1«

CE FACE GUSTAV SCHUR?

După cum am 
ceastă perioadă 
handbal de peste 
prind turnee în

• Sîmbătă și 
prezentativa olimpică masculi
nă a Canadei a întîlnit la 
București selecționata divizio
nară a țării noastre. Victoria 
a revenit în ambele jocuri 
handbaliștilor români, cu 15 — 
12 (9—7) și, respectiv, 23—7 
(10—3). De notat că în primul

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • In ultima zl a 

concursului de Ia Dresda : Sabine 
Engel a realizat un nou record 
al R.D.G. la aruncarea discului 
ou 68,36 m; Gunhild Hoffmeister 
a cîștigat 1 500 m în 4:06,07 (cea 
mai bună performanta mondială 
a anului) ; Reinhard Kokot a ter
minat 400 m plat în 45,68 (nou 
record). Alte rezultate : mascu
lin : 800 m — S toile 1>16.90 ; 
110 mg — Munkelt 13,82 ; lun
gime — Rieger 8,05 m ; ciocan — 
Sachse 75,60 m ; înălțime — 
Beilschmidt 2,21 m ; greutate — 
Rothenburg 20.87 m : feminin : 
200 m — Stecher 23,21 ; suliță — 
Fuchs 65,10 m ; 800 m — WeLss 
2:00,95 ; greutate — Adam 21.24 m 
• La Knoxville (Tennessee), 
Tony Hall a cîștigat aruncarea 
suliței cu 86,64 m., iar Joe Sa
vage cursa de 800 m. cu 1:47,6. 
Alte rezultate : 1 500 m — Dave 
Hili 3:40,8 : înălțime — Mark 
Branch 2.18 m ; lungime — Steve 
Cobb 7,87 în.

BASCHET d Turneul feminin 
de la Strakonice : Cuba — ItaLia 
52—47 (33—28) ; Cehoslovacia —
Canada 65—43 (25—14). © Ziua a 
doua la Cracovia : Slavia Olo- 
mouc — BEAC Budapesta 59—43 
(26—23) ; A.Z.S. Cracovia — Ko- 
rona Cracovia 56—46 (26—19).

BOX • S-au încheiat întrece
rile turneului internațional de box 
amator de la Almeria. învingă
torii, in ordinea categoriilor : Cl. 
Rodriguez (Spania) ; Llata (Spa
nia) ; I. Rodriguez (Spania) ; 
Thomas (Franța) ; Ruiz (Franța) ; 
Palm (Danemarca) : Canet (Spa
nia). Saez (Spania) ; Salvarini 
(Italia) ; Taler (Franța) ; Pas- 
pane (Italia).

JUDO o Campionatul european 
pe echipe a fost cîștigat de selec
ționata Fia _i l are cu
3—2 în fin a’a £ i cu for-

ni.

matia U.R.S.S. Medaliile de bronz 
au revenit echipelor R. D. Ger
mane și Angliei.

NATATIE s La Mulhouse. 
Klaus Steinbach a cîștigat 200 m 
liber cu 1:56,20. “ 
2. tunisianul Aii Garbi a stabilit 
un nou record 
timpul de 1:57,90.. Inotătoarea so
vietică 
terminat 
probe : 
1:05,0 și 
Alte rezultate : masculin : 400 m 
liber — Sparkes (Anglia) 4:07,41 ; 
200 m spate — Holer (Elveția) 
2:11,95 (nou record) ; 100 m bras 

Germania) 
liber — 
2:05.76 ;
Vlasova 
mixt — 
2:29,12.

joc au lipsit din selecționată 
Penu, Licu, Kicsid. Stockl si 
Gatu.

• Astăzi după amiază, de la 
ora 18, sala „Victoria* din Plo
iești va găzdui prima întîlnî- 
re dintre Selecționata divizio
nară feminină a României și 
formația Dinamo Chișinău. Ur
mătoarele două jocuri dintre 
aceste formații sint programa
te : joi, la Brașov (de la ora 
18) și sîmbătă, la Ploiești (de 
la ora 18).

• Miine, de la ora- 18,30, 
sala Floreasca va găzdui întîl
nirea masculină dintre Selec
ționata divizionară a țării 
noastre și reprezentativa R.S.S. 
Ucrainene. Revanșa este pro
gramată vineri, la Ploiești.

De flecare dată cînd se desfă
șoară „Cursa Păcii**, gîndurile 
iubitorilor de ciclism din R. D. 
Germană se îndreaptă spre cele
brul rutier Gustav-Adolf Schur. 
De două ori ciștigător al „Cursei 
Păcii" (1955 și 1959) și de tot 
atitea ori campion mondial ama
tor In proba de fond (Reims — 
1958 și Zandvoort — 1959). Tâve — 
cum e alintat in cercurile spor
tive — a devenit o personalitate 
în sportul din R. D. Germană. 
Dacă In ultimii ani ciclismul se 
bucură de mare popularitate în 
R.D.G., acest lucru i se datorește 
șl Iul Schur.

Ce face în prezent fostul per
former 7 Se știe că. după ce a 
abandonat activitatea competitio- 
nalâ, Gustav-Adolf Schur a fost 
un timp antrenor al lotului de 
tineret. Dar acum 7 Schur nu a 
abandonat sportul ! Dimpotrivă, 
el a fost promovat in activita
tea sportivă, gratie priceperii pe 
care o are. nu numai în dome
niul ciclismului. In prezent, el 
este vicepreședinte al Comitetu
lui regional de gimnastică șl 
sport din Magdeburg, unul din 
puternicele centre sportive ale 
R. D. Germane.

Nici unele amănunte din viața 
de toate 
nu sint 
bind u-șl 
cordă o 
carii celor 4 copii ai săi : 3 bă
ieți șl o fetită. Cel mai mare, 
Jan (15 ani) a fost mal intîl 
înotător, apoi a practicat judo. 
In cele din urmă s-a dedicat ex
clusiv ciclismului. Face antrena
mente zilnice, cu multă ardoare. 
Al doilea ca virstă. Gustl-Erik 
(13 ani) este alergător și înotă
tor. Al treilea. Guști (9 ani) nu

are vreo înclinație deosebită pen
tru sport, în schimb iubește mu
zica Si pictura. In fine, fetit* 
Susanna (8 ani). în ciuda vîrstel 
sale, dovedește excelente calități 
de atletă și înotătoare. In vitrina 
cu trofee a tatălui stau acum 
Si numeroase diplome și medalii 
ale pionierei Susanna Schur.

In fine, aflăm că pentru „bă- 
trînul" Schur ciclismul rămina 
totuși „marea pasiune". De peste 
26 de ani el este nelipsit în 
„Cursa Păcii". La actuala ediție, 
a 29-a. el este — ca de obicei — 
din nou prezent, in calitate de 
invitat al organizatorilor.

îon OCHSENFELD

ECHIPA DE BASCHET
A

LA
AL

BUCUREȘTIULUI 
MARELE PREMIU

ORAȘULUI SOFIA"

Clasat pe locul

al Africii, cu

Tamara Șalofastova a 
învingătoare în două 
100 m fluture în 

200 m fluture în 2:19,83.

— Kusch (R. F. 
1:09,06 ; feminin : 200 m 
Enith Brigitha (Olanda) 
400 m liber — Irina 
(U.R.S.S.) 4:26,96 : 200 m 
Ann Bradshaw (Anglia)

PENTATLON © Concursul de 
la Budapesta a început cu proba 
de călărie. în care victoria a re
venit sportivului cehoslovac Adam 
cu 1 100 p. Pe locurile următoare, 
cu același număr de puncte, s-au 
clasat Golomovtî (U.R.S.S.).
Reich (R. F. Germania) și Mar
kowski (Polonia). Pe echipe, pro
ba a fost ciștigată ele U.R.S.S. 
(B) — 3 268 p. secundată de Ita
lia — 3 244 p.

TENIS • La Dallas (Texas), 
în finala circuitului WCT. Borg 
l-a întrecut cu 1—6. 6—1. 7—5, 
6—1 pe Vilas. Pentru locul 3 : 
Solomon — Stockton 6—7, 6—3, 
6—2. • în semifinalele turneului 
de la Florența, italianul Berto
lucci l-a eliminat cu 4—6, 6—1, 
6—4 pe englezul Mottram O Pro
ba de dublu din cadrul turneului 
de la Miinchen a fost cîștigată 
de perechea spaniolă Orantes — 
Gisbert : 1—6, 6—3. 6—2. 2—3. ab. 
cu vest-germanii Pohmann — 
Fassbender.

zbele a fostului ciclist 
lipsite de interes. Iu- 
familla. Tâve Schur a- 
atentle deosebită edu

>—13 PENTATLON 
10—12 
10—16

ATLETISM 
TENIS

’0—24
12

14—16

15—22
16

CICLISM 
FOTBAL

TENIS 
NATATIE

POPICE 
AUTO

Tradiționala competiție mas
culină de baschet „Marele Pre
miu al orașului Sofia1* se va 
desfășura între 15 și 21 mai ‘ 
in sala „Universiada1* din ca- , 
pitala Bulgariei. La turneu 
și-au anunțat participarea e- 
chipele orașelor Amsterdam, 
Belgrad, Berlin, Bruxelles, 
București, Budapesta, Havana, ' 
Paris, Moscova, Ottawa, Var
șovia și două selecționate din 
Sofia.

AGENDA SĂPTÂMINII
Concur, international. la Budapesta
Concur, organizat de ziarul ... ___.
Turnee la Bournemouth (Anglia) si 
(S.U.A.) 
Continuă „Curea Păcii"
Bulgaria — România (prima manșă 
„Cupei baloanice"), la Tirnovo ; St.
Bayem Miinchen (finala C.C.E.), la Glasgow 
Meciuri in Cupa Davis, zona europeană, gr. A 
Concursul „Celor 7 coline", la Torino ; concurs 
international de sărituri, la Padova
C. M., la Viena
Marele Premru al Belgiei (f. 1), la Zoldev

, Pravda", la Kiev 
La, Vegas

a fina lei
Etienne —

■-

CAMPIONATE
li. D. GERMANA (in etapa 

24) : Dynamo Dresda — Jena 
4—0, Dynamo Berlin — Loko
motive Leipzig 6—0 (!), Magde
burg — F.C. Karl Marx-Stad» 
1—0. Clasament : 1. Dynamo
Dresda 39 p, 2. Dynamo Berlin 
34 p, 3. Magdeburg 32 p.

BULGARIA (in etapa 26) :

Ț.S.K.A. — Levski Spartak 3—1; 
Slavia Sofia — Cerno More 
Varna 3—3 ; Dunav Ruse — 
Botev Vrața 0—0; Spartak Var
na — Trakia Plovdiv 2—0 ; Lo
komotiv Plovdiv — Sliven 3—0 
Clasament : 1. Ț.S.K.A. 36 
2. Levski Spartak 36 p ; 3. 
kademik 32 p.

UNGARIA (în etapa 24) ; 
rencvâros — M.T.K. 3—1 ;

p; 
A-

Fe-
Vi-

deoton — Vasas 2—1 ; Honved 
Szeol 2—0 ; Ujpesti Dozsa — 
Csepel 4—2. Clasament : 1. Vi
deoton 37 p, 2. Ferencvăros 3T 
p ; 3. Ujpesti Dozsa 34 p.

OLANDA (în clapa 31) s 
N.A.C. Breda — Twente Ensche
de 1-0 ; P.S.V. Eindhoven — 
F.C. Utrecht 3—0 ; 
sterdam — M.V.V.

M’INE FINALA C.C.E. BAYERN - ST.ET1ENNE
Miine, cu începere de la ora 21, 

telespectatorii din tara noastră vor 
putea urmări transmisia directă a 
celei dea 21-a finale a C.C.E. Se 
întilnesc Bayern Miinchen și St. 
Etienne. Meciul, care se va desfă
șura la Glasgow, este așteptat cu 
un deosebit interes nu numai în 
taberele celor două finaliste, cî și 
de către scoțieni, care găzduiesc, 
pe uriașul stadion ,,Hampden 
Park", pentru a doua oară, fi
nala competiției (in 1960, tot la 
Glasgow : Real Madrid — Ein
tracht Frankfurt pe Main 7—3).

Bayern Miinchen, de două ort 
ciștigătoare a cupei, acum pentru

a treia oară consecutiv în finală, 
în prezent pe locul 4 în campio
natul vest-german, va avea de data 
aceasta, în meciul decisiv, în fața 
pe lidera campionatului Franței, 
St. Etienne, o echipă ambițioasă 
și totodată valoroasă, care a eli
minat, printre alte formații, puter
nica echipă Dinamo Kiev.

lată cîștigătoarele celor 20 de 
ediții de pină acum : Real Ma
drid a cucerit trofeul de 6 ori, 
Ajax Amsterdam de 3 ori, Benfica, 
Internazionale, Milan și Bayern 
Miinchen de cîte două ori, Man
chester United, Feyenoord și Cel
tic Glasgow cîte o dată.

Ajax Am- 
Maastricht

2—0 ; F.C. den Haag — Feye
noord Rotterdam 1—8 (!). Clasai 
merit : 1. P.S.V. 48 p ; 2. Feye
noord 48 p ; 3. Ajax 45 p.

IUGOSLAVIA (în etapa 27) : 
Partizan, Belgrad — Hajduk 
Split 1—6 (!) ; Sloboda Tuzla — 
Steaua roșie Belgrad 3—1 ; Rad- 
niciki Niș 
4—1; Rijeka — Vojvodina 
Dynamo Zagreb — Velez 
Clasament :

O.F.K. Belgrad 
o—o ; 
1—1; 
p ; 2.1. Partizan 40

Hajduk 38 p ;
36 p.

3. Steaua rosio

SPANIA (în etapa 33) : Atle-
tico Madrid —- Valencia i—o ;
Real Madrid -- Granada 2-1 ;
F.C. Barcelona — Zaragoza 2—1. 
Clasament : 1. Real Madrid 46 
p (virtuală campioană), 2. Atle
tico Madrid 42 p, 3. F.C. Bar
celona 42 p.
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