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Ieri, la Tîrnovo, debut al echipei naționale de iolhal remaniată

BULGARIA — ROMÂNIA 1-0 (0-0) 
ÎN PRIMA MANȘĂ A FINALEI CUPEI BALCANICE

• Returul, la 28 noiembrie, la București
TÎRNOVO, 12 (prin telefon). întîlnirea internațională dintre 

echipele reprezentative ale României și Bulgariei, disputată azi 
în localitate și încheiată cu scorul de 1—0 (0—0) în favoarea gaz
delor, a constituit prima manșă a finalei Cupei Balcanice pentru 
echipele naționale A. (Reamintim că echipa noastră s-a calificat 
în această finală eliminînd Grecia, iar cea a Bulgariei eliminînd 
Turcia). înfrîngerea Ia limită a reprezentativei noastre (care a 
prezentat o formație cu multe mume noi) face ca „tricolorii" să 
păstreze șanse reale de cîștigare a trofeului balcanic, pentru 
aceasta ei trebuind să învingă la două goluri diferență în meciul 
retur programat la București, la 28 noiembrie.

Partida a stîrnit un deosebit 
Interes la Tîrnovo, stadionul 
local fiind arhiplin la ora în
ceperii meciului. Se apreciază 
că peste 25 000 de spectatori 
au urmărit întîlnirea. Trebuie 
să spunem — trecînd la unele 
considerații asupra jocului e- 
chipei noastre — că ea a con
vins în bună măsură. Consta
tarea e cu atît mai prețioasă

SPORTIVII ROMÂNI SE PREZINTĂ CU UN BOGAT PALMARES
Capitala Austriei găzduiește 

In perioada 15—22 mai cea de 
a Xl-a ediție a Campionatelor 
mondiale de popice, competiție 
la care participă sportivi din 12 
țări, printre care și România. 
Reprezentanții țării noastre se 
prezintă la ediția vieneză a 
competiției cu us bogat palma

Ana Petrescu — actuala campioană mondială la proba de pe
rechi (împreună cu Cornelia Petrușcă) — va fi printre favoritele 
„mondialelor" de la Viena.

res. Ei au cîștigat la preceden
tele întreceri mondiale 12 titluri 
supreme și numeroase medalii 
de argint și de bronz. La ulti
ma confruntare, de pildă, în 
1974 la Eppelheim (R.F.G.), po
picarii noștri au cucerit medalii 
de aur la echipe bărbați și la 
perechi femei. O asemenea 
carte de vizită va situa, desigur,

„REGATA INTERNAȚIONALA SNAGOV"
LA CASAC-CANOE

prezenți 
Ungaria, 
Canada

Pe apele lacului Snagov se 
vor desfășura, vineri și- sîmbătă, 
întrecerile tradiționalei regate 
internaționale de caiac-canoe, 
în acest an una din principalele 
repetiții pentru Jocurile Olim
pice de la Montreal. Programul 
„Regatei internaționale Snagov" 
cuprinde probele olimpice (11), 
la startul cărora vor fi 
sportivi din România, 
Bulgaria, Cehoslovacia, 
și Uniunea Sovietică.

Așteptăm cu interes 
oaspeților și, fără îndoială, pe 
aceea a caiaciștilor și canoiști- 
lor români, care după ce au do
minat autoritar ediția inaugura- 

evoluția

cu cit în formația aliniată la 
Tîrnovo au apărut trei debu- 
tanți într-o echipă reprezenta
tivă sau olimpică (Iordache, 
Anghel, Radu II) și doi titulari 
care au evoluat pînă acum nu
mai în selecționata olimpică 
(Năstase și Simionaș). Repre
zentativa noastră a făcut, în 
prima perioadă de după lovi
tura de începere, joc de la

LA C.M. DE POPICE DE LA VIENA
delegația română în centrul a- 
tenției, la întrecerile de la Vie
na. Sportivii noștri, care s-au 
pregătit cu multă atenție pentru 
C.M., sint hotăriți să aibe o 

și Roger 
trecut în 
tehnic al 

sînt de

comportare bună, să-și mențină 
prestigiul cucerit de-a lungul a- 
nilor. Cei doi antrenori. Ale
xandru Andrei, care de mai 
mult timp se află la cîrma re
prezentativei feminine 
Cernat, investit anul 
funcția de conducător 
formației masculine, 
părere că sportivii care ne vor 

lă a Campionatului balcanic, 
desfășurat recent, la Belgrad, 
participă acum, în țară, la pri
ma competiție de anvergură.

Vineri, de la ora 9 vor avea 
loc seriile probelor de 500 m, 
iar de la ora 16 — finalele ; 
sîmbătă — seriile probelor de 
1000 m, iar de la ora 17 — fi
nalele.

Paralel cu „Regata interna
țională Snagov" se vor desfășu
ra și întrecerile concursului in
ternațional de juniori dintre e- 
chipele României și Bulgariei, 
în program, de asemenea, pro
bele olimpice, plus cea de caiac 
4 fete. 

egal la egal cu rutinata forma
ție bulgară. Au fost momente 
cînd ea a evoluat chiar cu mai 
multă ingeniozitate și finețe 
tehnică. Perioada aceasta e da
torată jocului mai grupat, aco
peririi judicioase a terenului. 
Echilibrul a fost dat de mij
locașii Dumitru (excelent, cum 
aprecia Ștefan Covaci după 
joc), Boloni, Simionaș, ajutați 
de Mulțescu. oare a funcționat 
ca atacant central retras. Din 
păcate, după aceste prime 25 
de minute bune, echipa noastră 
a început să fie preocupată 
prea mult de menținerea sco
rului alb. Linia de mijloc n-a 
mai susținut cele două vîrfuri 
și s-a creat, astfel, o distanță 
prea mare între cele două 
compartimente. Mingile lungi

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în pag. 2-3)

reprezenta la „mondiale" sînt 
bine pregătiți și că se vor stră
dui să obțină rezultatele aștep
tate.

★
Delegația sportivilor români 

va pleca în cursul zilei de mîi- 
ne la Viena.

Campionatul masculin de baschet

DINAMO CUCEREȘTE TITLUL PENTRU A 14a OARĂ!
Locul I decis după prelungiri în meciul cu Steaua: 68—66 [37 — 31, 62—62]

Ediția a 27-a a campionatului 
republican de baschet masculin 
s-a încheiat marți seară, în 
sala Floreasca. cu victoria echi
pei Dinamo București (antre
nor emerit Dan Niculescu) care 
realizează această performanță, 
demnă de felicitări, pentru a 
14-a oară (a noua oară conse
cutiv). Pe celelalte locuri me
daliate s-au clasat formațiile 
Steaua (antrenor Mihai Nedef) 
și Universitatea Cluj-Napoca 
(antrenor Vasile Geleriu), ulti
ma revenind pe această poziție 
onorabilă după o absență de doi 
ani. 'Urmează în clasamentul 
grupei fruntașe : Farul Constan (Continuare in pag. 2—3)

Echipa Dinamo București, pentru a 14-a oară campioană de baschet a României: de la stingă 
la dreapta, rindul de sus: Dam Georgescu, Gheorghe Novac, Dan Niculescu — antrenor 
emerit, Ion Uglai. Lucian Ivascenco, Mihai Caraion, Gabriel David, Virgil Constantinescu — 
masorul echipei ; rindul de jos : Vasile Popa, Cristian Fluturaș, Eduard Ihm, Dan Niculescu, 

Radu Diaconescu — căpitanul echipei. Mircea Chivulescu Foto: Drago# NEAGU

I-* nvestite de partidul nostru cu importante răspunderi 
sociale in îndeplinirea programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, educația fizică 
și sportul se constituie, tot' mai activ, drept o com

ponentă a procesului de educare comunistă a tineretului, a 
maselor largi de oameni ai muncii.

Bogata activitate de masă și de performanță, desfășurată 
de sute de mii de cetățeni de toate vîrstele, încorporează 
astăzi nu numai deprinderile și calitățile tradiționale pe care 
le cultivă și le formează practicarea- sportului, ci și toate 
acele alese însușiri și virtuți morale care definesc persona
litatea umană în societatea noastră. De aceea, desigur, prin 
..viața sportivă11 — atît de călduros și întemeiat recomandată 
tuturor — înțelegem mai mult decît prețuirea arătată unei 
modalități de realizare a dezvoltării fizice armonioase. Prin 
orientările și obiectivele stabilite de partid, viața sportivă a 
căpătat noi valențe și un caracter mult mai complex, 
ca implicînd astăzi cerințe educative de o deosebită însem
nătate, pe care, cit satisfacție și mîndrie, le vedem înde
plinite de marea majoritate a sportivilor, exemple de abne
gație și devotament, de muncă și perseverență, de cinste și 
conduită morală, de voință, dirzenie și dăruire.

Știm, însă, că, din păcate, în destul de multe cazuri, 
viața sportivă este greșit sau limitat înțeleasă, ceea ce 
determină o slabă și ineficientă muncă educativă și, implicit, 
rezultate necorespunzătoare. Organizate în pregătirea Con
gresului educației politice și culturii socialiste, recentele dez
bateri din plenarele C.J.E.F.S., ale federațiilor și cluburilor 
sportive, au relevat, in această direcție, lipsuri și neajunsuri 
care subliniază necesitatea îmbunătățirii substanțiale a 
muncii educative la toate nivelurile mișcării sportive.

Există, încă, mentalitatea potrivit căreia singurul lucru 
important îl reprezintă performanțele unui sportiv sau altul, 
indiferent dacă ele se realizează sau nu pe un puternic 
și sănătos fundament moral. Alteori. viața sportivă 

este redusă la interzicerea consumului de alcool, a fumatu
lui ș.a. Se fac, încă, multe concesii, abaterile de la viața 
sportivă sînt analizate și sancționate diferit, in funcție de 
locul pe care cel în cauză îl ocupă în ierarhia valorică a perfor
merilor clubului sau asociației sportive respective ca și — de 
ce să nu spunem deschis — in diferitele loturi reprezentative. 
Sînt și situații în care factorii cu atribuții și sportivii înșiși 
privesc viața sportivă, cu multiplele ei cerințe, ca un obiectiv 
care trebuie îndeplinit strict în perimetrul sportului, pe 
stadion, la antrenament, în competiție. Dar, oare, nu inte
resează și cum muncește și învață, cum trăiește și cum se 
comportă in familie și societate, fiecare dintre sportivi t 
Aceasta, ca să nu mai insistăm asupra exigențelor cu care 
trebuie privită Întreaga comportare și activitate a educato
rilor — activiști sportivi și cadre tehnice.

Acum, cînd apropierea Congresului educației politice și 
culturii socialiste a determinat pretutindeni o intensificare 
a muncii educative, toți factorii cu atribuții în domeniul 
educației fizice și sportului au datoria să-și sporească pre
ocupările pentru îndeplinirea exemplară a prețioaselor indi
cații cuprinse în Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU participanților la Conferința pe țară a mișcării 
sportive, în care se sublinia, printre altele : „Odată cu pre
gătirea tehnică de specialitate, trebuie intensificată munca 
de educare politică a sportivilor, pentru formarea unui tine
ret cu însușiri fizice superioare și, în același timp, cu o 
ținută demnă și responsabilă în societate, cu un înalt nivel 
cetățenesc, participant activ, conștient, la lupta și eforturile 
întregului popor pentru construirea socialismului și comu
nismului in România".

ța (antrenor Hondrilă Mărțișor) 
— pentru prima dată pe locul 
4 în Divizia A, Universitatea 
Timișoara (antrenor Nicolae Vi
ciu) — cu potențialul diminuat 
față de anii trecuți — și Rapid 
București (antrenor Haigazun 
Tursugian) — în ascendență da
torită întineririi lotului. Iată re
zultatele și unele amănunte ale 
ultimei etape :

DINAMO — STEAUA 68—68 
(37—31, 62—62). Derby-ul a de
butat promițător, cu acțiuni des
chise, aruncări precise de la 
semidistanță și chiar de la dis
tanță, cu contraatacuri dese și 
o evoluție a scorului foarte 

I
strînsă. Din păcate pentru pu
blic (și pentru baschetul nos
tru), începutul a fost doar un 
,foc de paie", deoareoe pe par
curs tracul a pus stăpînire pa 
jucători, făcîndu-se simțit prin 
nervozitate excesivă, greșeli da 
tehnică și ratări din poziții care 
de care mai clare. Totuși, în
trecerea a plăcut ,ba chiar a pa
sionat datorită dăruirii cu care 
a fost abordată de candidați! 
la titlu și mai ales prin capti-

D. STANCULESCU



în întreaga țara

COMPETIȚII ÎN ÎNTÎMPINAREA 
CONGRESULUI UCECOM

în întîmpinarea Congresului 
"UCECOM, în întreaga țară au 
loc numeroase competiții, 
ganizate de asociațiile și clu
burile sportive „Voința". 
Brăila
Virgiliu Matei, 
personal-învățămînt și sport de 
la U.J.C.M. — a avut loc un 
atractiv concurs de popice, la 
startul căruia au fost prezenți 
150 de concurenți de la majori
tatea cooperativelor meșteșugă- 

municipiu. Această

or-

cizie“ 
torită 
liști.

SI AGREMENT IN SECTORUL 5 AL CAPITALEI
mari

La 
aflăm de la tovarășul 

șeful biroului

s-au evidențiat atît da- 
numărului mare de fina- 
cît și participării nu

meroase în fazele de masă. 
S-au desfășurat, de asemenea, 
întreceri de orientare turistică, 
cu 260 de concurenți și de 
șah, cu 160 de participanți. în 
această perioadă 712 cooperatori 
și-au trecut una sau mai multe 
norme din cadrul complexului 
polisportiv „Sport și sănătate". 

Dintr-o convorbire cu pre
ședintele clubului „Voința" din

(Urmare din naq. 1)

Recent, mii de cetățeni, 
și mici, mobilizați de Consiliul 
popular al sectorului 5 (preșe
dinte : N. Ganea) au făcut pri
ma „toaletă" spațiilor existente 
și au pornit la amenajarea al
tora noi, oe calea Văcărești, șo
selele Olteniței, Giurgiului și 
Berceni. bulevardele Metalurgi
ei, E. Racoviță, C. Brîncovea- 
nu, Dimitrie Cantemir, străzile 
Dumitru Petrescu, Luică, Co- 
vasnei și Aliorului. Numai în 
circumscripția electorală 30 
peste 1 000 de cetățeni au răs
puns chemării deputatului Teo
dor Vîrzarn plantînd arbuști 
foioși, coniferi rășinoși, tranda
firi, liane și gard viu.

...In zadar încerci să găsești 
.a sediul Administrației dome
niului public al sectorului 5 pe 
cineva din cadrele de conduce
re. Ing. D.C. Seiceanu, direc
torul A.D.P., ca și tovarășele 
Georgeta Condruț (coordonatoa
rea lucrărilor), ing. Victor Che- 
laru și ing. Rodica Micu su
praveghează lucrările de ame
najare a celor cinci micro-zone

agrement care 
Berceni I, în

noi de sport și 
prind contur în 
șoseaua Giurgiului, str. Vifor
niței, Berceni II și Berceni V, 
adăugîndu-se celorlalte cinci, 
realizate anul trecut.

„Planurile inițiale au fost de
pășite Ia unele capitole, de pildă 
la arbuști și trandafiri, de cile 
3—4 ori" — ne spune inginerul 
Seiceanu, pe care-1 întîlnim pe 
terenul 
vasna, 
arbori, 
pate și 
de joacă, scuaruri și peluze. Au 
fosl reamenajaie 200 de spații 
vechi de joacă și create alte 10 
spații noi, cu ajutorul întreprin
derilor din sector și al asocia
țiilor de locatari".

Iar tovarășa ing. Georgeta 
Condruț, care cunoaște fiecare 
spațiu verde din sector, ne 
spune : „Nu rămîne decît ca 
oamenii care locuiesc în secto
rul nostru să păzească și să 
păstreze curățenia vechilor și 
noilor micro-zone de sport".

Al. VIȘINESCU

de sport din str. Co- 
unde se plantează noi 
„Au fost curățate, să- 
greblate 175 ha terenuri

CAMPIONATUL MASCULIN

Atleți din 12 țări 
Bulgaria. Ceho- 
Elveția. Franța, 

Grecia, Iugo- 
și Polonia) au

și atlete
(Austria. Belgia, 
slovacia, Cuba, 
R D. Germană, 
slavia, Norvegia 
răspuns favorabil invitației Fede
rației române de atletism si vor 
evolua, sîmbătă și duminică, a- 
lături de cei mai buni dintre a- 
tieții noștri în cadrul campiona
telor internaționale 
niel.

Competiția, aflată 
la cea de a XXII-a

ale

anul 
ediție.

Româ-

acesta 
se în

scrie printre 
internaționali 
celent prilej 
intea Jocuri 
Montreal. d< 
sîmbătă. ne 
de zile. In a 
ne de înțelej 
suscită unele 
be înscrise 
naționalelor"! 
tă. 
la

de la oi 
ora 16.

LA START, VEDE
ALE ATLETISMULUI M

Ani frunzărit ieri lista prelimi
nară a înscrierilor pe probe si 
am reținut pentru <lv. cîteva 
nume de atleti ale căror rezul
tate au o puternică rezonanță in 
întreaga lume. Can de listă este, 
fără îndoială, săritoarea din 
R. D. Germană. Angela Voigt, 
care, zilele trecute, la Dresda. a

n

DE BASCHET

Instantaneu de la „Crosul tînărului cooperator", competiție des
fășurată la Brăila.

manifestare — dotată cu „Cupa 
Congresului UCECOM" — a fost 
urmată de altele : „Crosul tînă
rului cooperator" și o dumi
nică sportivă, ambele organi
zate în parcul Monument.

Și în municipiul Arad apro
piatul eveniment din viața co
operației meșteșugărești a fost 
marcat printr-o suită de între
ceri sportive. Dintre acestea — 
ne informează tovarășul Mihai 
Mica, secretarul asociației „Vo
ința" — de cea mai largă au
diență s-a bucurat concursul de 
biciclete de oraș și semicurse, 
cu peste 200 de participanți la 
etart. La 
de masă, 
zenți 290 
ratorii de 
„Vremuri

întrecerile de tenis 
unde au fost pre- 

de concurenți, coope- 
la „Pielarul", „Arta", 
Noi“ și „Artă și pre-

Brașov, tovarășul Vasile Rîșno- 
veanu, aflăm că s-a încheiat 
etapa județeană a concursului 
de orientare turistică, la star
tul căruia au participat cîștigă- 
torii fazelor pe asociații. La 
acestea din urmă s-au prezentat 
peste 700 de lucrători din coope
rația meșteșugărească din Bra
șov, Făgăraș, Hărman, Rupea și 
din alte localități. La 
tînărului cooperator" 
curat 
„Cupa Congresului UCECOM' 
la tir s-au prezentat 342 de 
sportivi. întrueît alergările pe 
teren variat se bucură de cea 
mai largă audiență, în ziua de 
6 mai s-a organizat a doua 
ediție a „Crosului tînărului co
operator". (I. GV.)

„Crosul 
au con- 

246 de tineri, iar la

5 TURNEU FEMININ DE VOLEI
începînd de astăzi, ora 15, 

pe stadionul „Voința" din Capi
tală va avea loc un turneu de 
volei feminin, organizat în

întîmpinarea celui do-al V-lea 
Congres al UCECOM. Vor lua 
parte echipele bucureștene 
C.P.B., Olimpia, I.T.B. și Voința.

vanta evoluție a scorului. După 
10 minute de echilibru consem
nat de tabela electronică, Di
namo a luat conducerea datorită 
unui plus de omogenitate și 
clarviziune a „5“-ului din teren, 
izbutind să dețină inițiativa 
(concretizată printr-un avans 
permanent de 2—4 coșuri : 31—23 
min.
min. 
min. 
min.
că spectatorii vor asista la un 
final calm. Dar nu s-a petrecut 
așa, deoarece steliștii, aflai i 
permanent într-o „cursă de ur
mărire", au reușit să-și atingă 
țelul tocmai în ultimele două 
minute, cînd au profitat de 
unele inexactități ale adversa
rilor și au egalat în ultimele 
secunde prin două aruncări li
bere transformate de Oczelak. 
în prelungiri, dinamoviștii „se 
scutură" parcă de fiorii perico
lului prin care trecuseră (au 
fost la un pas de a pierde un 
meci pe care-1 considerau câști
gat) și preiau inițiativa, reali- 
zînd, datorită unor intercepții 
și consecventei în realizarea 
atacurilor „lungi" 68—64 eînd 
mai era un minut de joc. Steaua 
a mai avut timp să înscrie un 
coș, ba a mai deținut mingea 
(puțind egala), dar a ratat. Și

14, 33—27 min. 16, 41—33
21, 49—42 min. 28, 54—46
32. 58—52 min. 35, 62—56
38 !) și creînd impresia

astfel Dinamo a obținut o vic
torie muncită, cu mai multe 
emoții decît i-ar fi dat dreptul 
maniera in care a stăpînit jocul.

Au înscris : Novac 18, Popa 
15, Georgescu 15, Diaconescu 10, 
Niculescu 8, Chivulescu 2 (a 
mai jucat Ivascenco) pentru Di
namo, respectiv Cernat 23, Oc- 
zelak 21, Savu 8, Dumitru 5, 
Cîmpcanu 3, Tarău 2. Zdren- 
ghea 2. Pirșu 2. Arbitrii N. Ilies
cu și G. Dutka s-au străduit să 
asigure partidei o cit mai bună 
desfășurare, dar misiunea le-a 
fost mult îngreunată de încîl- 
ceala disputei și de permanen
tele contestații la deciziile lor, 
adresate de către jucătorii am
belor echipe și uneori (în mod 
cu totul regretabil) de 
norul M. Nedef.

Celelalte rezultate ale 
etape :

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — RAPID 71—56 (39—20). 
Au înscris : Kiihrig 16. Roman 
15, Schuller 15, Crăciun 13, Bar
na 12 pentru „U“, respectiv. Cr. 
Popescu 14, Vlădescu 14, Teo- 
dorescu 10, Bulancea 8, Baciu 
4, D. Stănescu 4, Vintilă 2. Ar
bitri : A. Atanasescu și Em. Ni- 
colescu.

antre-

ultimei

FARUL — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 88—86 (37—41). Au 
înscris : Tecău 21, Spînu 22, 
Țurcanu 19, Martinescu 14, Baș
ca 8, Radu 4 pentru Farul, res
pectiv, Minius 20, Czmor 20, 
Mănăilă 18, Viciu 10, Munteanu 
13, Simon 5. Gh. Dumitru de 
la Farul nu a jucat, deoarece 
a fost suspendat pentru lovirea 
unui adversar 
Rapid. Arbitri 
Took.

în partida cu 
: M. Aldea și F.

începind de miine, la Galați

FINALELE CAMPIONATELOR DE LUPTE ORECO-ROMANE

RADIOGRAFIA 
MECIULUI

DINAMO : arun
cări din acțiune : 
64 încercări — 26
realizate (40%), a- 
ruocări libere : 20 — 
16 (80%). 14 recupe
rări ofensive, 25 
recuperări defensi
ve, 32 de atacuri 
pierdute fără arun
care la cos.

STEAUA : arun
cări din acțiune : 
65—28 (43%). arun
cări libere : 18—10
(55,50%), 12 recupe
rări ofensive. 23 
recuperări defensi
ve. 30 de atacuri 
pierdute.

CLASAMENTUL FINAL

GRUPA 1—6

1. DINAMO 49 47 2 4842—3184 96
2. Steaua 49 46 3 4515—3164 95
3. „U“ Cluj-Napoca 49 29 20 3801—3646 78
4. Farul 49 26 23 3953—4041 75
5. Univ. Timișoara 49 23 26 3428—3592 72
«. Rapid 49 23 26 3374—3512 72

GRUPA 7—12

7. I.E.F.S. 49 23 26 3646—3889 72
8. I.C.E.D. 49 22 27 3669—3924 71
9. „Poli" lași 49 22 27 3699—3932 71

10. C.S.U. Brașov 49 17 32 3766—4154 66
11. A.S.A. Buc. <9 8 41 3205—4077 57
12. „Poli" Buc. 49 8 41 3291—4074 57
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acestei ediții vor fi prezenți 
toți componenții loturilor, re-
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Sala sporturilor 
găzduiește de miine 
celor

publican și 
campionatelor 
tru ei unul din criteriile de se
lecție’ în vederea participării la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real. Pe saltelele de concurs vor 
evolua printre alții : Constantin 
Alexandru, Gheorghe Bcrccanu

olimpic, finalele 
constituind pen-

CORESPONDENȚINOȘTRJ
• LA ROMAN, cu ocazia împli

nirii a 60 de ani de la înființa
rea întreprinderii metalurgice din 
localitate, a avut loc o competi
ție dotata cu „Cupa metalurgis
tul*. La popice, din cele cinci e- 
chipe, pe primul loc s-a clasat 
Metalul, iar la individual G. Ca- 
nadie. La tenis, a cîștigat forma
ția Viitorul • IN „CUPA VICTO
RIEI" la atletism, întrecere care 
a avut loc la Mediaș, pe prim- 
plan s-a situat Angela Kiss (Școa
la sportivă Mediaș), care cu 1,75 
m la săritura în înălțime a stabi
lit un nou record al județului Si
biu • TITLUL DE CAMPIOANA o 
județului Caraș-Severin la popice 
(m) a revenit anul acesta sexte
tului Metalul Otelu Roșu, care 
va participa la barajul pentru 
Dromovare în Divizia A • ÎN 
NOILE CARTIERE de locuințe din 
Tg. Jiu s-au amenajat și spații 
pentru spor», care au fost dotate, 
printre altele, cu mese din be
ton prefabricat pentru ping-pong. 
• CAMPIONATUL INTERȘCOLĂR 
de mini-fotbal din Tg. Mureș — 
la care s-au întrecut 8 echipe — 
s-a încheiat cu victoria Grupului 
școlar construcții, care a întrecut 
în finală Liceul de chimie cu 
3-2 • IN ORAȘUL BAIA SPRIE 
(jud. Maramureș) în cadrul aso
ciației Minerul s-au înfiin
țat noi secții pe ramură de sport : 
de handbal și box • LA C.S. VO
INȚA BRASOV un accent serios se 
pune pe atragerea cooperatorilor 
în practicarea organizată a spor
tului. Astfel, peste 500 de tineri 
participă în aceste zile la cam

pionatele de casă organizate la 
popice, tir, șah și tenis de masă. 
Cooperativele Tehnica și Munca 
manuală se numără printre cele 
evidențiate în mobilizarea tinere
tului • LA LICEUL NR. 4. Liceul 
„Alexandru Moghioroș" și Școala 
generală nr. 17 din Oradea au 
fost asfaltate terenurile de sport 
(handbal, baschet și volei). Un 
sjutor consistent au dat, atît pă
rinții, cît și elevii, care ou mun
cit efectiv în orele lor libere • 
CRONOMETRUL de pe tabela de 
marcaj a stadionului Dunărea din 
Galați nu funcționează de peste 
un an. Ce are de spus I.A.B.S. 
Galați ?! • ÎN COMUNA ROATA 
DE JOS (jud. Ilfov) s-a amenajat 
un teren de fotbal care are o 
mică tribună, vestiare și instala
țiile necesare • PE ITINERARUL 
Suceava — Rădăuți — Sucevița — 
Moldovita, Cîmoulung — Gura 
Humorului — Fălticeni — Sucea
va s-a desfășurat cursa automobi
listică, „Raliul Bucovina**. Com
petiția a fost organizată în cins
tea zilei Victoriei de către filiala 
Suceava a A.C.R. • 50 DE ELEVI 
din Ploiești au fost pprezenți Io 
cursa cicloturistica „Caravana 
Victoriei** pe ruta Ploiești — Slă- 
nic Prahova șî retur (peste 100 
km). S-au evidențiat, în mod deo
sebit, elevii de la Liceul de me
canică nr. 1 în frunte cu profe
sorii I. Dumitrescu șî P. Ghizilă.

CORESPONDENȚI : G. Groapă, 
Z. Rîșneveanu, R. Zeno, M. Dumi
tru, I. *ăuș, Al. Domuța, C. Gru
ia, I. Ghița, T. Siriepel, D. Mora- 
ru-Slivna, I, !»n |i I. Tânâsescu.

(48 kg), Ni cit Gingă, Nicolae 
Ilorinccanu (52 kg), Mihai Bo
ți lă, Ion Dulică, Florian Răclut 
(57 kg), Ion Păun, Alexandru 
Szabo (62 kg), Ștefan Rusu, Eu
gen Hupcă (68 kg), Gheorghe 
Ciobotaru, Adrian Popa (74 kg). 
Ion Enache, Viorel Gabor (82 
kg). Petre Dicu, Nicolae Neguț 
(90 kg), Nicolae Martinescu, 
Zoltan Szilak (100 kg), Victor 
Dolipschi, Roman Codreanu 
(4-100 kg). Am enumerat numai 
cițiva dintre favoritii celor zece 
categorii de greutate. Desigur, 
în rîndul color 10—12 partici
panți la fiecare categorie a ac
tului final al campionatelor vor 
fi prezenți și alți concurenți 
valoroși, care vor lupta cu am
biție pentru a-și înscrie nume
le pe lista fruntașilor acestei 
discipline sportive.

AUTO A DOUA ETAPĂ a cam-
1 pionatului republican de

viteză în circuit s-a desfășurat la Bră
ila în organizarea, foarte bună, a 
Filialei A.C R. locale și a clubului 
Dinamo Brăila. Au participat 75 de 
echipaje din 14 cluburi șî aso
ciații (semna'ăm prezența unei noi 
secții auto : Dinamo Brăila). Cîștigă- 
torii, în ordinea celor șase clase, sînt 
următorii : Mircea Rusescu (A.C.R. 
București), Doru Gîndu (I.O.B. Balș), 
Eugen lonescu Cristea (I.O.B. Balș), 
Ștefan la.ncovici (I.A. Dacia Pitești), 
Virgil Băla? (ITA Timișoara), Dorin 
Motoc (Tractorul Brașov). Pe echipe : 
1. I.O.B. Balș 2. I.A. Dacia Pitești, 
3. Tractorul Brașov.
/**AKI^^TA I LACUL HERĂSTRĂU va 
VAiML/IAJ gâzduî duminică, înce
pînd de la ora 7, tradiționalul concurs 
dotat cu „Cupa Școlii sportive nr. 1“. 
întrecerea este deschisă tuturor ju
niorilor șî seniorilor din secțiile nau
tice bucureștene și din tară.

f'iMMACTlCÂ^ ORGANIZAREA 
GIMNAbliCAM.E.I. și a Institu
tului pedagogic din Constanța, s-a 
desfășurat Campionatul republican 
universitar de gimnastică ritmică și 
sportivă, la care au participat 12 
echipe din 1) centre universitare. Cla- 

........... ...... ’j Preda- 
(I.E.F.S.).... 37,40, Viorica Fran-

lași) 33,85, Lucia Cotelea 
33,75 ; cat. I — Petra R iste-a 

36,20, Vasilica Grecu (I.E.F.S.) 
Adriana Sălăjan (U. Cluj- 
33,60

samente : maestre — Maria 
Girbă (I.E.F.S.) 37,40, "
ciuc (U.
(I.E.F.S.) 
(I.E.F.S.) 
35,55 ^1 
Napoca) 
Ped. Constanța 
I.E.F.S. 18,35. 
revenit Măriei 
coardă, minge

„ZILELE ROMÂNIA PITOREASCĂ - 1976"
Un ansamblu de manifestări culturale prilejuit de deschi

derea sezonului turistic estival la care sînteți invitat să 
participați.

La București în zilele de 15 și 16 mai, ora 18,30 la Pala
tul Sporturilor și Culturii va avea loc festivalul „România 
pitorească" : Spectacole de muzică ușoară și folk cu parti
ciparea unor soliști de prestigiu.

• Palatul Sporturilor și Culturii va găzdui o expoziție 
turistică de fotografii.

• Salonul cărții și tipăriturilor turistice, expoziția de 
pictură „România văzută de copiii lumii" și o expoziție de 
produse culinare cu vînzare.

• Sîmbătă 15 mai, orele 15—18 în Parcul tineretului con
curs de karting, iar duminică 16 mai orele 10—13 „balet 
automobilistic" susținut de ași ai volanului.

• Manifestări similare în organizarea oficiilor județene 
de turism vor avea loc în principalele orașe din țară.

• In Capitală, ’ biletele pentru concerte se pot procura
la casele special amenajate la Palatul Sporturilor și Cul
turii, precum și la responsabilii culturali din întreprinderi 
și instituții, iar în provincie la oficiile județene de turism, 
care vor organiza excursii speciale la București și în alte 
orașe din țară. FUBLITURISM

; ansambluri — Instit. 
18,70, Univ. Buc. 18,60, 
Pe probe, victoria a 
Preda-Gîrbă la cerc, 

. ........................  și panglică. • ECHI
PELE Liceului 35 București au evoluat 
la Varșovia în compania unor selec
ționate locale. Tinerii gimnaști bucu- 
reșteni au obținut victoria atît la In
dividual cît și pe echipe. La indivi
dual primii s-au clasat Mioara Fur
tună, resoectiv Aurel Georgescu. • 
LA ORADEA s-a desfășurat 
Bihorul", cîștigată de gazde î 
trul de gimnastică Bihor — 
Baia Mare 178,25—174.50. 
iiAkirsDAl DIVIZIA 8, etapa a HANDBAL XV a : MASCULIN, Se
ria I : ,.U“ lași — Comerțul Constan
ta 23—20, Tractorul Brașov — Soartac 
București 19—13, Oltul Sf. Gheor
ghe — ,,U" Craiova 22—18, Petrochi
mistul Brazi — Locomotiva 25—32, 
CSU Suceava — Relonul Săvinesti 
17—15 | Seria a ll-a : Nitramonia Fă
găraș — Știința Tg. Jiu 27 17, Ti
mișul Luaoj — Cuprom Baia Mare 
25—22, CSM Reșița — Gloria Arad 
12—10, Voința Sebeș — Știința Petro
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CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 9 MAI 1976 
Categoria 1 <13 rezultate) : 1 va
riantă 10% (autoturism Dacia 
1300). Report la categoria 1: 7.539 
lei. Categoria 2 (12 rezultate): 3 
variante 50% a 4.249 lei, 1 variantă 
25% a 2.124 lei si #2 variante 
10% a 850 lei; Categoria 3 (11 re
zultate) : 218,40 variante a 639 lei. 
Autoturismul „Dacia 1300“ a reve
nit participantului ION ClMPEAN
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ROMÂNIA - BULGARIA 2-2 (1-2)
BRÂILA, 12 (prin telefon), in

teres major pentru partida Româ
nia — Bulgaria (echipe de tineret 
sub 23 de ani), desfășurată pe sta
dionul Municipal din localitate, 
unde au fost prezenți peste 15 000 
de spectatori. încurajați de pu
blic, tinerii noștri jucători au în
ceput bine partida, atacînd puter
nic în primele 15 minute. Dar, în 
plină dominare a echipei noastre, 
împotriva cursului jocului, Ia un 
contraatac al oaspețilîor, MINCEV 
înscrie (în min. 5) cu un șut de Ia 
10 metri, deschizînd scorul. Con
dusă eu 1—0, selecționata română 
încearcă restabilirea echilibrului 
pe tabelă, se avîntă în atac, dar 
situațiile de gol lipsesc. în ciuda 
faptului că acțiunile ofensive se 
succed minut de minut la poarta 
apărată cu brio de Manolov. no
tăm numai ocazia lui Manea (min. 
8), aflat la un pas de a restabili 
egalitatea, dar șutul expediat de 
el, din interiorul careului, este 
respins de pe linia porții de către 
fundașul Kolev. în min. 17, MA-

NEA ne aduce, totuși, satisfacția
---- ----  . custov îl deschide in 

pe extremul nostru stîn- 
pătrunde și înscrie pla

egalării : 
adîncime 
ga, care 
sat, din apropiere, in colțul opus 
(1—1). Un minut mai tîrziu, același 
Manea are posibilitatea majorării 
scorului în favoarea reprezentati
vei noastre, reluînd bine balonul 
cu capul la centrarea lui Both II, 
dar, din păcate, traiectoria balo
nului l-a găsit exact pe portarul 
Manolov. Jucătorii bulgari, care 
s-au detașat printr-o permanentă 
mișcare în teren, fiind de altfel și 
primii la minge și, avînd în mijlo
cașul Borzov un excelent coordo
nator de joc. au știut să tempori
zeze. să efectueze un permanent 
pressing, dar să și contraatace în 
momentele favorabile. Și iată că, 
în min. 43, în urma unei acțiuni 
simple, dar eficace, oaspeții reu
șesc să ia din nou conducerea : 
Goranov centrează de pe partea 
stingă, fundașii noștri sînt prinși 
pe picior greșit și același MINCEV 
înscrie din apropiere.

Partea a doua a întîlnirii păs
trează același aspect al insisten
ței jucătorilor noștri în ofensivă, 
dar fără efect în zona de finaliza
re. Cu toate acestea, fundașul 
Negrilă ia o acțiune pe cont pro
priu, pe care o încheie cu un șut 
puternic de la 16 m, dar micuțul 
portar Manolov evită golul. Intro
ducerea lui D. Ionescu intensifică 
într-o oarecare măsură activitatea 
liniei noastre ofensive. In min. 68, 
el face o cursă pe partea dreaptă, 
centrează la semiînălțime și Ma
nea reia direct de pe partea opu
să, dar din nou Manolov se re
marcă. Jucătorii noștri mai bene
ficiază de o foarte bună ocazie în 
min. 77. cînd fundașul Bărbulescu 
se infiltrează în atac, pătrunde în 
careu și șutul său de la numai 
8 m este respins în extremis de 
portarul bulgar. De partea cealal
tă, oaspeții au și ei o bună si
tuație în min. 79, prin 
care șutează puternic și 
apără cu dificultate. în 
mul minut de joc, Manea pătrun
de printre fundașii bulgari și în 
clipa în care sc pregătea să șuteze 
Todorov îl faultează clar în careu ; 
arbitrul acordă penalty, pe care îl 
transformă același MANEA, reu
șind în final un 2—2, obținut cu 
destulă dificultate.

bună
Manolov, 

l Cristian 
penulti-

(Urmare din pag. 7)

au fost 
apărătorii

Subiecte de actualitate

CLASAMENTUL PRIMEI DIVIZII

ÎNTĂREȘTE O (negativă) CONCLUZIE
In acest răgaz al desfășurării 

Diviziei A “ *

— utilizate acum 
ușor rezolvate de 
bulgari.

In partea a doua a meciului, 
gazdele au reușit să 
destul de repede și au forțat, 
după aceea, cu gîndul la ma
jorarea scorului în vederea 
manșei a II-a a finalei, ape- 
lînd, în această idee, la spri
jinul jucătorilor din liniile 
din spate. A fost un prilej pen
tru formația noastră să iasă la 
joc ; ca dovadă, contraatacurile

înscrie

s-au arătat periculoase. Din 
păcate, ele au fast prea puți
ne; s-a mizat din nou pe pasa 
lungă, fără să se încerce, de- 
cit sporadic, combinații între 
2—3 jucători, care ar fi avut 
mai mari șanse de reușită (do
vadă, acea acțiune purtată de 
Dumitru, Năstase și Radu II, 
din min. 89, în care s-a ratat 
de puțin
care s-au remarcat, pe întrea
ga durată a meciului,
Dumitru (cel mai bun din for
mația noastră), G. Sandu, Do- 
brău, Boloni și Mulțescu.

Arbitrul Laszlo Marton (Unga
ria) ajutat la linie de V. Roșu și 
G. Fodor a condus următoarele 
formații : ROMÂNIA : Cristian — 
Negrilă, Dumitrescu, Constantines- 
cu, Ciocîrlan (min. 46 Bărbulescu) 
— BOCA, Custov (min. 83 Agiu), 
Pîslaru — Both II. T. Zamfir (min. 
65 D. IONESCU). MANEA : BUL
GARIA : MANOLOV — Grancia- 
rov, Todorov, Kolev (min. 85 P. 
Nikolov), Bonev — BORZOV, CA- 
SEROV, MINCEV — Hiev (min. 88 
ioncev), Ghevizov (min. 88 I. Ni- 
kolov), Goranov.

egalarea. Jucătorii Gheorghe NERTEA

să încercăm 
considerații pornind 
mise date de cifrele 
clasamentul „la zi“. 
ele un lucru care 
în dese rînduri, în _____________
tualei ediții și anume că ea se 
prezintă în ansamblul său la un 
nivel valoric scăzut, chiar mai 
coborît decît cel al precedentei 
ediții ? Afirmațiile 
inions ______ _ ___ __
luîndu-se ca bază suma califica
tivelor date oentru fiecare joc. 
Ele au revenit, ca un laitmotiv, 
și cînd se efectuau unele analize 
ale particinantelor la campionat 
care, 
ră
ce are mai bun fotbalul nostru 
în momentul de față. Că unele 
fapte, unele observații din ulti- 

-- -- «1...... (ca arel
trial de Divizia B, spre pildă) 
au dovedit că lucrurile nu stau 
tocmai așa. asta e o altă poves
te. de care va fi cazul să ne 
ocupăm .la terminarea întrecerii. 
Acum să încercăm să vedem ceea 
ce anunțam și anume ce spun 
cifrele din clasament în privin
ța randamentului celor 18 com
petitoare de_a lungul etapelor 
scurse. pînă acum.

Specialiștii obișnuiesc să carac
terizeze linia de comportare a 
unei echipe în campionat în 
funcție de atingerea unei limite 
de * cumulare de puncte stabilită 
Ia 75% din totalul de puncte po
sibile. Adică se cere unei formații 
de valoare să obțină — ca victorii 
— jumătate din numărul de me
ciuri disputate pînă în momentul 
x, iar pentru restul jocurilor să 
realizeze cîte un punct. Se ajun
ge, astfel, la acea cotă de 75% 
din posibilul de puncte. Rapor- 
tînd această cerință — care se a- 
seamănă pe undeva cu regulile 
„mediei engleze" — la situația ac
tuală din campionatul 
jungem la constatările 
mează.

Aflîndu-ne după 27_______
punctajul maxim posibil este de 
54 de puncte. Limita de puncte 
reprezentată de 13 victorii și 13 
egalități ar fi de 39 de puncte

unele 
de la pre- 
cuprinse în 

Vor adeveri 
s-a afirmat, 
privința ac-

(cifra este 
ind faptul 

îmi

au fost

acestea s-au 
aoroane etană de etaoă,

se presupune și se spe
ed puțin, că reunesc tot

ma perindă de timn ( 
spre

nostru, a-
care ur-

de etape,

FILMUL JOCULUI

NERVII TREBUIE STAPINITI
NU NUMAI

PINA IN MINUTUL

- aproximativă, dat fi- 
că ne aflăm după un 

de etape disputa
te). Să ne uităm în 
Vom vedea că singura 
singura concurentă care 
zat această cifră este 
O singură formație, prin 
se plasează în categoria w
au îndeplinit baremul. Să notăm 
că în * __ r,,'_.............. „
loare din Europa, numărul echi
pelor 
mită 
Mersînd 
cierea 
vedem 
50% din 
sibile. 
tiile care 
(maximumul 
nuncf'») : ele

clasament, 
echipă, 

a reali- 
Steaua I 
urmare, 
celor ce

campionatele de primă va-

care realizează această Ii- 
este. de regulă, de 5—6. 

mai departe cu apre- 
acumulărilor de puncte să 

cîte echipe au obținut 
numărul de puncte po- 

E vorba deci ’ 
au peste 27 

fiind 
cînt în 

opt (Steaua, Dinamo, 
Timisoara, S. C. Bacău, 
studențesc, A.S.A. Tg. 
F. C......................  -
răși o 
câ în camnionatele apreciate de 
primă 
fiilor 
de 75% 
participante.

Acumulările extrem de scăzu
te ale echipelor de la noi de
monstrează că în campionatul 
nostru s-a nrodus o nivelare în 
sensul negativ al cuvîntului. Fap
tul că — în cea 
a desfășurării < 
16 din cele 
aflat 
evitarea retrogradării. întrecerea 
pentru primul loc avînd doar 
două protagoniste. întărește con
cluzia cifrelor pe care le-am pre
zentat. Situația demonstrează că 
marea majoritate a echipelor de 
Divizia A se prezintă sub valoa
rea dovedită în campionatul din 
1974 75 care, cum spuneam, n-» 
atins nici el o cotă satisfăcătoa
re, măcar, de calitate. Alt sem
nal de alarmă care trebuie să 
ducă la măsuri de fond, energi
ce, în perioada dintre actuala 
ediție și aceea care va începe în 
august.

de forma, 
de nu nete 

de 54 de 
număr de 
Politehnica 

Sportul 
A.S.A. Tg. Mures, 

Bihor si F. C. Argeș). Ia- 
cifră insuficientă pentru

valoare numărul forma
rii asemenea acumulări e 

din totalul formațiilor

t mai mare parte 
campionatului — 

18 combatante s-au 
mai mult în lupta pentru 

retrogradării.
primul

Eftimie IONESCU I

In mod 
începe în . 
teritorială 
leagă mai , ________ ___
mult. în min. 3 Năstase șutează 
pe spațiul porții, slat) însă. Jucă
torii noștri continuă să aibă ini
țiativa în primele 20 de minute 
ale partidei, dar vor să-1 surprin
dă pe portarul gazdelor numai cu 
șuturi de la distanță. Prima lovi
tură la poartă a gazdelor (Panov) 
o înregistrăm în min. 14. In min. 
20, mari emoții la poarta lui Ti
hanov : Năstase — servit bine de 
Mulțescu — pătrunde în forță în 
careu, Vasiliev îl deposedează cu 
dificultate, trimite „acasă", por
tarul era însă ieșit și mingea 
trece pe lîngă stîlpul porții. Două 
minute mai tîrziu, Boloni rezolvă 
o situație dificilă la poarta noas
tră, acordînd corner. Apoi, Haj
nal greșește destul de grav în 
min. 36, trirnițînd încet mingea 
spre propriul careu, Denev inter
ceptează, pătrunde periculos spre 
poarta noastră, dar salvează Do
brău care respinge in extremis. 
In continuare, Mulțescu (min. 38) 
și Panov (min. 43) încearcă vigi
lența celor doi portari cu șuturi 
de la distanță.

Repriza secundă 
insistente . ‘ __ 2 __ _________
gazde In min. 48 înregistrăm un 
„un-doi“ - ■ — ’
dar ultimul este deposedat sigur 
de Boloni. In min. 49, la o cen
trare de pe aripa dreaptă, Iorda
che boxează balonul spre margi
nea suprafeței de pedeapsă, An
ghel încearcă să îndepărteze și 
mai mult mingea cu călcîiul, dar 
o trimite fundașului VASILIEV, 
venit în atac ; acesta șutează de 
la 18 metri, la păianjen, balonul 
mușcă puțin transversala șl... 
1—0. Echipa noastră încearcă să 
riposteze pe contraatac, însă Năs
tase, neatent, este surprins cu 
regularitate afară din joc. Fază 
bună în min. 59 — mingea circulă 
pe traseul Dobrău—Cheran—Dumi
tru—Boloni, însă pasa ultimului, 
adresată lui Simionaș, este defec
tuoasă si Kolev îl activizează pe 
Voinov spre poarta lui Iordache ; 
G. Sandu rezolvă sigur această 
fază. In min. 68 și 70, portarul 
Tihanov apără două șuturi peri
culoase ale lui Dumitru. La o lo
vitură liberă executată de Bonev 
de ’a 25 m (min. 73), mingea in
tră în gol, însă arbitrul sancțio
nează poziția de ofsaid a jucăto
rului Denev Jucătorii bulgari re
vin în atac și Iordache se re
marcă în min. 75 la o acțiune 
foarte periculoasă a lui Goranov. 
Cinci minute mai tîrziu, G. San
du deviază mingea șutată de Va
siliev. In penultimul minut de joc,

surprinzător, partida 
nota de superioritate 
a „tricolorilor-, care 

ușor, combină mai

Dumitru îl lansează pe Năstase, 
cursă a acestuia pînă la linia de 
poartă, urmează o pasă înapoi la 
Radu II si acesta, jenat de un 
adversar, abia reușește să șute- 
ze, balonul trecînd de puțin pe 
lîngă poartă.

Arbitrul turc Orhan CEBE (aju
tat la linie de compatrioții săi 
Ilhan OZUCAN și Oguz OZDEN) 
a condus corect formațiile :

BULGARIA : Tihanov — Cea- 
lev, Marev, Anghelov, Vasiliev — 
Bonev, Kolev, Panov (min. 75 
Goranov) — Voinov, Denev, Di
mitrov (min. 46 Tvetkov) ;

ROMÂNIA : iordache — Cheran, 
G. Sandu, Dobrău, Hajnal — Du
mitru, Boloni, Simionaș — Anghel 
(min. 60 Radu II), Mulțescu, 
Năstase.

Etapă cu meciuri de mare greutate 
pentru clasament, în Divizia B, mai 
ales în seria a ll-a, unde nu mai 
puțin de 4 echipe, Progresul, Steagul 
roșu Brașov, C.S. Tîrgoviște și Dinamo 
Slatina își leagă speranțele de pro
movare de fiecare meci, poziția lor 
schimbîndu se, de altfel, de la o 
săptămînă la alta. Spre lauda lor — 
după cum relatează arbitrii și obser
vatorii — în majoritatea cazurilor e- 
chipele și-au apărat șansele în mod 
corect, unele partide fiind și 
bun nivel tehnic. Aprig (prea 
în unele momente I), dar 
perioade de fotbal bun 
Traian Șerbănescu — a fost ______
dintre Progresul și Electroputere Cra
iova. Un alt observator, Traian Mo- 
raru, are bune aprecieri despre jo
cul Chimia Turnu Măgurele — C. S.

88

să oprească jocul

Tîrgovișto, 
în prima 
prea mult 
cine vrea să promoveze atacă, 
apără I

rețînînd, totuși, faptul 
repriză, ,,oaspeții au 
accent pe defensivă*.

cu

de un 
aprig, 
multe 
sc ie 

meciul

• Multe aspecte pozitive a avut 
întîlnirea dintre Gloria Bistrița 
F. C. Corvinul, liderul seriei a lll-a, 
arbitrul N. Petriceanu relevînd, cu 
deosebire "atitudinea publicului, „cu 
adevărat sportivă*. Din păcate, spre 
finalul partidei, nervozitatea și-a fă
cut apariția în rîndurile echipei gazdă, 
unul dintre jucătorii ei, Ciocan, ajun- 
gînd să fie eliminat din joc, în minu
tul 88, pentru lovirea adversarului. 
„Pînă atunci — arată N. Petriceanu — 
el fusese cel mai disciplinat jucător 
de pe teren". încă două minute, deci, 
și Ciocan ar fi fost un exemplu pozi
tiv, în loc ca acum să apară în fața 
Comisiei de disciplină Păcat.

repriza a meciului
C.F.R. Pașcani — Viitorul Vaslui, ar
bitrul llie Urdea s-a văzut nevoit, la 
un moment dat, 
pentru a evacua de pe marginea te
renului un cetățean cu banderolă la 
mînă — cu alte cuvinte un „om de 
ordine" — care se agita tot timpul, 
strigînd și dînd tot felul de sfaturi 
năstrușnice celor de la C.F.R. La Paș
cani, se pare, ar fi nevoie de un al 
doilea eșalon de „oameni de ordine* 
care să-i supravegheze pe cei dinții...

atacuri
debutează cu 
ale formației

între Kolev si Denev,

■ ■■■■■■■■■■■■«a
SPORT INFORMEAZĂ

excursii la Jocurile Olimpice de 
vară de la Montreal 
precum
R. D. Germană. în Iugoslavia pe 
Coasta Dalmației și în Grecia.

Totodată se pot cîștiga și au
toturisme Dacia 1300 și Skoda 
S 100. precum și premii fixe și 
variabile în bani.

Canada
Si excursii In U.R.S.S.,

TESTAREA EIZICO-TEHNICĂ A JUCĂTORILOR DIVIZIONARI A
Așa cum a fost stabilit cu 

ocazia consfătuirii antrenorilor, 
organizată înaintea reluării re
turului actualei ediții de cam
pionat, jucătorii echipelor di
vizionare A urmează a fi su
puși, în a doua jumătate a 
acestei luni, altor două exa
mene pentru verificarea stării 
lor de antrenament și, în mod 
deosebit, a capacității fizico- 
tehnice. Este vorba de proba 
tehnică complexă și de testul 
de rezistență mixtă (aerobă- 
anaerobă) cu alergare pe o 
distanță de 200 m, pe pistă, 
repetată de patru ori la inter
vale de 90 secunde, într-un to
tal de 120 secunde maximum, 
pentru toate cele patru aler
gări.

în acest scop, F.R.F. organi
zează în perioada 18—20 mai 
trecerea acestor teste, în fața 
unor comisii speciale conduse 
de membri ai Colegiului cen
tra] al antrenorilor, după ur
mătorul program : la data de 
18 mai, la București, Steaua 
și Dinamo ; la Cluj-Napoca, 
C.F.R. și Universitatea ; la Ti
mișoara, Politehnica, F.C.M. 
Reșița și U.T.A. ; la Craiova, 
Universitatea și Jiul ; la Iași, 
Politehnica, la Satu Mare, O- 
limpia. La data de 19 mai : la

București, Sportul studențesc 
și Rapid; la Tg. Mureș, A.S.A.; 
la Bacău, Sport Club ; la Ora
dea, F. C. Bihor ; la Pitești, 
F. C. Argeș. In sfîrșit în ziua 
de 20 mai, la Constanța, F. C. 
Constanta.

PROGRAMUL Șl 
MECIURILOR 

DE DUMINICA A

ARBITRII 
ETAPEI

DIVIZIEI A

U.T.A.Politehnica Iași
MAX. POPESCU (București) — 
E. Voicu și V. Dumitru (ambii 
din Oltenița) ;

A.S.A. Tg. Mureș — Rapid : M. 
FEDIUC — M. Abramiuc (ambii 
din Suceava) și T. Oniga (lași) :

C.F.R. Cluj-Napoca — Univ. 
Craiova : N. PETRICEANU — 
D. Ghețu și R. Platoș (toți din 
București) ;

F. C. Argeș — Sportul studen
țesc : N. RAINEA (Bîrlad) — Al. 
Ghigea și I. Storoj 
Bacău) ;

(ambii din

F. C. Constanța — 
Napoca : I. RUS — I. 
bii din Tg. Mureș) și 
(Sighișoara) ;

„U“ Cluj- 
Soos (am- 
Șt. Marian

Timișoara

■■■■■■■■■■■
în total se extrag 44 de nume

re cîștigătoare.
Se cîștigă și cu 3 numere din 

5 extrase.
Varintele de 15 lei participă la 

to a*** cele 8 extrageri.
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
12 MAI 1976 : FOND GENERAL 
DE CÎȘTIGURI : 1.577.173 lei. Ex
tragerea I : 4 8 1 io 5 31 ; extra
gerea a II-a 13 38 18 2G 14

Dinamo — „Poli1
O. ANDERCO (Satu Mare) — Gh.
Ionescu și Gh, 
Brașov) ; e

Kacz (ambii din

— S. C. Bacău J
— V. Teciu și C.

F.C.M. Reșița
C. DINULESCU
Bizinichi (toți din București) ;

Steaua — F. C. Olimpia Satu 
Mare : R. ȘERBAN — V. Ciocîl- 
teu și Al. Ene (toti din Craiova) ;

Jiul — F. C. Bihor î GH. PO- 
POVICI — D. Isăcescu $i I. Dan- 
cu (toți din București).

• 20 000 de spectatori în Divizia B! 
Mai precis, la meciul F. C. M. Galați 
— Prahova Ploiești. Este o cifra care 
arata câ spectatorii gălățeni sînt a- 
proape de echipa lor favorita în lupta 
oe care aceasta o duce pentru a 
promova în Divizia A. Unii dintre ei 
împing însă prea departe această pa
siune, după cum arată observatorul 
federal Cristian Popescu. Cu două mi
nute înainte de sfîrșit, la scorul de 
2—1 pentru gazde, arbitrul n-a validai 
un al treilea gol al gălățenilor. Mai 
mulți spectatori s-au strîns după meci 
în jurul cabinei arbitrilor, în intenția 
de a se... răfui cu aceștia. Organiza
torii au intervenit prompt și nu s-a 
produs nici un incident. Dar cele în- 
tîmplate, după un JOC CIȘTIGAÎ, 
trebuie să-i pună pe gînduri. Căci nu 
de puține ori se și poate pierde pe 
teren propriu. Si-atunci ce s-ar în- 
tîmnla ?

• O întîmplare cu totul ieșită dir* 
comun, în Divizia C, la meciul Letca 
Bacău — Minerul Comănești. In min. 
91 (partida fusese prelungită cu 4 
minute), arbitrul a acordat o lovitură 
de la 11 metri pentru Letea, la sco
rul de 0—0. Cei din Comănești au 
protestat, dar, după aceea, au aștep
tat cu sufletul la gură execiitarea 
penalty-ului. Șut și... portarul Mineru
lui a prins mingea! De bucurie, co
echipierii l-au îmbrățișat, dar, fără 
să-și dea seama, au atins și mingea 
care se afla în brațele portarului. 
Cum mingea era în joc, arbitrul a 
dictat o nouă lovitură de la 11 metri, 
care n-a mai putut fi executată, echi
pa din Comănești retrăgîndu-se de pe 
teren. Surprinzătoare este explicația 
pe care o dă arbitrul în legătură cu 
prima lovitură de pedeapsă : „Fără 
nici o ezitare, atît eu, CfT Șl COLE
GUL DE LA LINIE (sublinierea noas
tră) am indicat ferm lovitură de ta 
11 metrir - ■ • •
lor ar putea 
tlie Vițelaru 
dus jocul la 
atribuțiile ce 
te și aceea _ ....--------- ,
mai puțin ferme) a loviturilor de la 
11 metri ?

Colegiul central al arbitri- 
«tă-l întrebe pe arbitrul 
(Dorohoi), care a con- 
centru, de cînd dintre 

revin tușierilor face oar- 
a indicării (ferme soi*

Jack BERARIU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• AZI, LA PLOIEȘTI, cu în

cepere de la ora 17.30 diviziona
ra B F. C. Petrolul va întîlni. In
tr-un meci amical, ne divizionara 
A Politehnica Timisoara.

• STADIONUL GIULEȘTI
găzduiește azi de la ora 15. un 
Interesant trial al celor mai buni 
jucători din categoriile „Promo
ție" și „Onoare" ale municipiului 
București. In deschidere se xvor 
întîlni două echipe formate din 
■jucători nînă la 21 de ani. apoi 
vor evolua două selecționate 
comnuse din -jucători pînă la 
24—25 ani.
• F. C. OLIMPIA SATU MARE 

uispută azi, la Baia Mare, un 
meci amical cu divizionara B 
din localitate. Fotbal club, revan
șă a întîlnirii disputată cu trei 
săptămîni în urmă la Satu Mare, 
cînd băimărenii au pierdut cu 
scorul de 2—0.
• F. C. ARGEȘ A SUSȚINUT 

marți, la Lodz. al doilea meci 
din cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în Polonia. întîlnind 
formația de primă divizie L.K.S. 
Lodz. Gazdele au obtinut victoria 
cu scorul de 3—0 (1—0). Pitește-

nii revin în cursul zilei de as
tăzi în tară.

• REGULAMENTUL DE FOT
BAL LA RADIO. în cadrul emi
siunii DIVERTIS CLUB, sîmbătă, 
pe programul III la ora 9.15 (în 
reluare dumjnică. pe programul 
I. la ora 15 00). se va transmite 
a V-a etapă a concursului „Să 
cunoaștem regulamentul de fot
bal". Acest concurs se bucură de 
asistenta tehnică a arbitrului 
Chiriac Manusaride si este dotat 
cu premii oferite de C.M.E.F.S, 
București și Radioteleviziunea 
Română. Un frumos prilej pen
tru participant și... ascultători 
de a-și verifica cunoștințele si 
de a aprecia inițiativa acestei e- 
misiuni de tineret.

• BOTH I ȘI-A RELUAT PRE
GĂTIRILE. Experimentatul ju
cător sătmărean Both I, absent 
de pe gazon de cîteva luni din 
cauza unei fracturi de tibie. si-a 
reluat pregătirile în vederea par
ticipării sale la ultimele etape 
de campionat. Sîmbătă, Both a 
jucat o repriză în „amicalul* eu 
F. C. Bihor.



MECI INTERIVApONAL CONCURSUL ATLETIC DOTAT

LA
DE RUGBY

CONSTANȚA
seara, stadionul „1 Mai“Marți

din Constanța a găzduit, la lu
mina reflectoarelor, meciul in
ternațional de rugby care a 
opus campioanei noastre. Farul, 
echipa engleză Rumbidgc Pak I. 
Constant enii au jucat foarte 
bine, reușind să înscrie nu mai 
puțin de 11 încercări ! Autori : 
St. Cristea, A. Crislea, Holban, 
Motrescu I, Mușaf, Dinu, Celea, 
Daraban (două), Ioniță și Mo
trescu 
echipa 
ră de 
mări), 
cher, o încercare 
de Sladie.
(27—0) pentru Farul.

II. A mai punctat pentru 
română Bucos (o lovitu- 
pedeapsă și 3 transfor- 
iar pentru oaspeți But- 

transformatâ 
Scor final : 53—6

Cornel POPA, coresp. jud.

FIȘIER

SCHIMBARE DE LIDER 
IN

CU PREMIUL ZIARULUI „PRA VDA //

„CURSA PĂCII"
POPRAD, 12. Cea de a 29-a 

ediție a „Cursei Păcii' 
tinuat marți și miercuri cu eta
pele a 3-a și a 4-a

Marți, cei peste 100 de ru
tieri au parcurs ruta Vizovice 
— Banska Bystrica, 170 .km 
Traseul muntos, cu trei punc
te de cățărare, a pus la grea 
încercare plutonul. Etapa a 
fost cîștigată de purtătorul 
„tricoului galben", ciclistul so
vietic Nikolai Gorelov, crono
metrat cu timpul de 4 h. 15:04. 
Cu primul pluton, la 1:14 de 
învingător, au sosit și rutie
rii români Mircea Romașcanu, 
Ion Cojocaru și Eugen Dulghe- 
ru. în clasamentul general pe 
echipe reprezentativa Româ-

a con-

ATLETISM
4 M

CHRISTINE BREHMER
Dintre numeroasele recor

duri mondiale atletice care a- 
nunță apropierea J.O., cel fe
minin de la 400 m a stîrnit 
cele mai multe comentarii, atît 
datorită valorii performanței 
— 49,77 (echivalent cu 49,5 ma
nual) — cît mai ales prin per
sonalitatea recordmanei. în- 
tr-adevăr, acest 49,77 uimește, 
dar mai spectaculos ’ 
nuntul că autoarea 
tine Brehmer este 
Ascensiunea sa nu 
dent în atletismul 
ani. în 1973 alerga __ ...
59,0, în 1974 reușea 54,2, în se
zonul trecut uimea pe specia
liști devenind, cu 50,84 record
mană mondială de junioare 
în primul an de competiții in
ternaționale (și, totodată, tri
plă campioană continentală de 
junioare, la 400, 4 X 100 și 
4 X 400 m). Acum, toți spe
cialiștii se întreabă care sînt 
limitele acestui adevărat feno
men, care anatomic prezintă 
date absolut normale : 1,68 m 
înălțime, 55 kg greutate (s-a 
născut la 22 februarie la Alt
dobern, este elevă si este pre
gătită de Inge Utecht). Și 
chiar dacă pentru titlul olim
pic individual Christine va tre
bui să le învingă pe compa-

este amă- 
lui, Chris- 

junioarăl 
are prece- 

ultimilor 
400 m în

(R.D. Germană)

trioatele sale Streidt si Rohde 
(ambele cu rezultate apropiate 
de 50,0 în acest an), nu vedem 
cum l-ar putea pierde pe cel 
la t X 400 m, unde 
R.D.G. poate rata 
„scăpînd" bățul de 
poate nici așa)...

riiei a urcat două locuri, situ- 
îndu-se pe poziția a 8-a (du
pă U.R.S.S., Cehoslovacia, Po
lonia, R. D. Germană, Olanda, 
Suedia, Norvegia și înaintea 
Bulgariei, Italiei, R. F. Germa
nia, Elveției, Belgiei, Marii 
Britanii, Franței, Ungariei, Fin
landei, Iugoslaviei și Cubei).

Miercuri s-a disputat etapa 
a IV-a, Banska Bystrica — 
Poprad, 141 km. Sprintul final 
și l-au disputat, detașați de 
restul concurenților, alergătorii 
sovietici Boris Isaiev și Ale- 
xandr Gusiatnikov. A cîștigat 
Isaiev cu timpul de 3 h. 26:41. 
Pe locul 13, în 3 h. 28:43, a 
sosit alergătorul român Mir
cea Romașcanu. în clasamen
tul general individual primul 
loc a fost preluat de Serghei 
Morozov (U.R.S.S.), sosit în e- 
tapa a IV-a pe locul 4, cu 
timpul de 3 h. 27:52, iar pe e- 
chipe 
mația

Joi 
prad, 
se reia vineri cu etapa Ta- 
transka Lomnica — Cracovia 
(151 km), cînd caravana 
„Cursei Păcii" va intra pe te
ritoriul Poloniei.

La Soci a început tradițio
nalul concurs atletic 
premiul ziarului 
una din marile 
preolimpice, la care 
atleți și atlete din 20 de țări 
(între ei aflîndu-se și 7 spor
tivi români).

In prima zi a întrecerilor, 
atletul sovietic Tonu Lcpik 
a cîștigat proba de săritură 
în lungime cu 8,13 m, cea mai 
bună performanță europeană 
a sezonului și a doua în lume 
(după 8,22 m al americanu
lui Arnie Robinson). Tanzani- 
anul Niamby Muyaya s-a cla
sat pe primul loc în cursa de 
10 000 m cu timpul de 28:19,2. 
Proba feminină de 100 m a 
fost cîștigată de Ludmila Mas
lakova ' (U.R.S.S.) în 11,1, per
formanță care egalează recor
dul sovietic al distanței. La

dotat cu 
„Pravda", 
competiții 
participă

aruncarea 
învingătoare Nina 
(U.R.S.S.) cu 58,84

★
La Frankfurt 

Gunther Lohre a 
nou record al R. 
nia la săritura cu 
5,45 m.5 m.

echipa 
titlul doar 
schimb (și

suliței a terminai 
Marakina 

m.

pe Main, 
stabilit un 
F. Germa- 
prăiina cu

★
de selecție al ma-Concursul

ratoniștilor englezi, desfășurat 
la Rotterdam, a fost cîștigat 
de Barry Watson în 2.15:08, 
urmat d» Keith Angus în 
2.15:55

La Fresno (California) ja- 
maicanul Don Quarrie a aler
gat 100 m în 10.27. America
nul Dan Ripley și australianul 
Don Baird au sărit 5,48 m la 
prăjină. Max Parks a înre
gistrat 45.58 la 400 m

continuă să conducă for- 
Uniunii Sovietice.
este zi de odihnă la Po- 
urmînd ca întrecerea să

LOTUL OLIMPIC AL 
GIMNAȘTILOR JAPONEZI

TOKIO (Agerpres). — Fede
rația japoneză de gimnastică a 
alcătuit lotul care va participa 
la turneul olimpic. In frun
tea echipei se află campionul 
lumii Shigeru Kasamatsu și 
fostul campion național Mitsuo 
Tsukahara. Din lot mai fac 
parte Eizo Kenmotsu, Sawao 
Kato, Hiroshi Kajiyama, Shun 
Fujimoto și Hisa Igarashi.

Marți s-au întors de la Lvov 
sportivii noștri care au parti
cipat la Campionatele interna
ționale de tenis de masă — ju
niori ale U.R.S.S. Antrenorul 
Emil Băcioiu, conducătorul de
legației, ne-a adus vești bune 
privind evoluția juniorilor noș
tri : „Bilanțul micii noastre de
legații este pozitiv — ne-a spus 
el. Au participat sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Ungaria, România și 
Uniunea Sovietică. Din cele 
șapte probe, juniorii noștri au 
cîștigat două — Cristinel Roma
nes™ la simplu și la dublu 
băieți, cu Pall Denes — celelal
te cinci revenind sportivilor 
țării gazdă. La dublu junioare 
Eva Ferenczi și Simona Petres
cu au dobindit un merituos loe

II. In total, am fost prezenți 
in patru semifinale. Cea njai 
bună comportare au avut-o Ilo- 
manescu (nu a pierdut nici un 
meci în probele de simplu și 
echipe băieți) și Eva Fernczi, 
care le-a învins pe cunoscutele 
junioare sovietice Popova și 
Meșkova. La primul ei concurs 
internațional, Simona Petrescu 
a jucat in progres de la un meci 
la altul, în timp ce ’Pali Deneș 
s-a remarcat prin tenacita
te". (M. C.).

ROMANIA-IN ASOCIAȚIA*
EUROPEANĂ DE TENIS

VICTORII ALE SELECȚIONATELOR NOASTRE
DIVIZIONARE DE HANDBAL

te-Campionatul mondial al 
nisului ,,indoor“ (Circuitul 
WCT) s-a soldat cu succesul 

nimic 
lui 
de

tinerei generații. Poate 
senzațional în victoria 
Bjorn Borg, pînă acum 
două ori consecutiv pe poziția 
secundă a probei de simplu.

WOJTEK FIBAK (Polonia)

f

BASCHET • In turneul de la Stra- 
konice (Cehoslovacia) : U.R.S.S. — Ita
lia 65—52 ; Cuba — Cehoslovacia 
68—53; Polonia — Canada 82—47. • 
Echipa de tineret a U.R.S.S. a evoluat 
la Cincinnati unde a dispus de o se
lecționată locală cu 96—84 (45—42) 
• La Uppsala, în meci masculin: 
Suedia — Polonia 95—98 (46—51),

BOX • La Poznan s-au încheiat 
campionatele naționale ale Poloniei, 
lată campionii în ordinea categoriilor: 
H. Srednicki ; R. Czerwinskî; K. Przy- 
bylski; B. Gajda; K. Szczerba; J. Stac- 
howiak; W. Niemkiewicz; H. Janowski; 
J. Gortat și J. Skoczek (acesta din 
urmă l-a învins în finală pe Mazur, 
care în semifinale eliminase pe cam
pionul european Biegalskil).

CICLISM • Cursa în 7 etape de la 
Dunkerque a revenit rutierului belgian 
Freddy Maertens. • Cea de a 14-a 
etapă a Turului Spaniei (Valencia — 
Gijon, 249 km) a fost cîștigată de 
olandezul Cees Priem în 7h33:21. In 
fruntea clasamentului general a tre
cut vest-germanul Dietrich Thurou. 
Fostul lider al cursei, belgianul Erik 
Jacques, a fost descalificat, deoarece 
s-a dopat.

FOTBAL • După 6 etape, în cam
pionatul U.R.S.S. conduce Karpatî 
Lvov cu 9 p, urmată de Ț.S.K.A. Mos
cova 8 p și Cernomoreț Odesa 8 p. 
• în campionatul inter-britanic, la 
Londra: Anglia — Irlanda de Nord 
4—0 (2—0) ; au marcat Francis, Chan-

TENIS
n

la dublu,Dar certă revelație _ _____ ,
unde, într-o pereche de „out- 
sideri*. Wojtek Fibak (împreu
nă cu vest-germanul Karl Mei- 
ler) cucerește trofeul, la pri
ma sa ediție oficială. -

Cel mai bun tenisman al Po
loniei va împlini 24 de ani, la 
30 august. S-a născut la Poz
nan. Este student în drept al 
Universității Mickiewicz. Căsă
torit, are o fetiță în vîrstă de 
7 luni. Primele sale afirmări 

• în tenisul internațional țin tot 
de turneele pe teren acoperit, 
în iarna lui 1974. De atunci, a 
intrat într-o activitate ,,non- 
stop“ care a culminat cu ca
lificarea pentru Circuitul 
WCT ’76. Cele mai mari suc
cese: ciștigă turneul de la 
Stockholm (6—4, 7—6 în finală 
cu I. Năstase) și apoi primul 
loc în turneul final de dublu, 
la Kansas City (6—3, 2—6, 3—6, 
6—3. 6—4 cu Smith — Lutz).
Printre învinșii săi, recent, 
s-au adăugat alte nume pres
tigioase : A. Ashe, R. Tanner. 
O. Parun, B. Gottfried. G. Vi
las, T. Okker.

Marți după amiază, în sala 
Victoria din Ploiești, Selecțio
nata feminină divizionară de 
handbal a României a susținut 
prima sa partidă internațională 
din acest sezon, primind re
plica puternicei echipe sovie
tice Dinamo Chișinău. Oaspe
tele, cu o linie de la 9 m ex
trem de periculoasă, cu o ex
tremă greu de supravegheat 
(Karauș) și cu un portar inspi
rat (Kusneakova) au reușit să 
domine prima repriză, condu- 
cînd la pauză cu 12—10. în re
priza a doua, introducerea 
Constantinei Pițigoi în centrul 
atacului român a adus o vizi
bilă înviorare a jocului, în de
curs de numai 4 minute Selec
ționata divizionară ajungînd de 
la 10—12 la 13—12. De aici îna-

inte, jucătoarele românce s-au 
impus net. datorită mai ales 
vervei de șut manifestată de 
Simona Arghir și Rozalia Șoș, 
precum și pregătirii fizice evi
dent superioare. Scor final : 
28—18 în favoarea selecționa
tei române. Cele 
goluri Arghir 10, 
tru Selecționata
Avram 10, pentru Dinamo Chi
șinău.

Aseară, în Sala Floreasca, 
Selecționata divizionară mascu
lină a României a evoluat în 
corppania reprezentativei R.S.S. 
Ucrainene. Dominîndu-șd copios 
adversarii, handbaliștii români 
au realizat o victorie la scor: 
42—10 (23—9). Cei mai în vervă 
jucători ai selecționatei fiind 
Birtalan, Voina, Gațu și Cosma.

în cadrul lucrărilor 
generale a Asociației 
de tenis, desfășurate 
brovnik (Iugoslavia), 
primite ca noi membre ale a- 
cestul for federațiile naționale 
din România, Cehoslovacia 
Grecia. Numărul 
Asociației europene 
este acum de 24. Ca 
al Asociației a fost 
tru o perioadă de 2 
Angeli (Italia).

adunării 
europene 

la Du- 
au fost

Și
membrilor 

de tenis 
președinte 
ales, pen- 
ani, Paoln

TURNEUL
mai multe 
$oș 7, pen- 

divizionară,
DE LA BOURNEMOUTH

de tenis de la

BOXERI ROMANI IN TURNEE INTERNATIONALE
în Palatul sporturilor din 

Varna (Bulgaria) au luat sfirșit 
întrecerile din cadrul competi
ției internaționale de box 
„Cupa Prietenia". O frumoasă 
impresie au lăsat tinerii spor
tivi români : 5 boxeri au cu-

non (2) și Pearson, a La Basel: El
veția — Polonia 2—1 (1—0) ; au mar
cat Bissioi și Barberis, respectiv 
Bonieck.

GIMNASTICA • La Ciudad de Me
xico se afla de mai multe zile echi
pele R. P. Chineze, care urmează să 
susțină mal multe întîlniri demonstra
tive în compania echipelor Mexicului.

PE SCURT

HOCHEI • Dinamo Moscova a cu
cerit cea de-a 17-a ediție a „Cupei 
U.R.S.S.". In finală ea a întrecut cu 
3—2 (după 
Moscova.

prelungiri) po Ț.S.K.A.

MOTO •
4-a proba
clasa 250 cmc, victoria a revenit sue
dezului Thorleif Hanssen 
In clasamentul! general 
landezul Keikki Mikkola

La Szczecin, în cea de a 
a C.M. de motocros, la

(„Kawasaki"). 
conduce fin- 
82 p.

NATAȚIE • La Halle 
concurs feminin: 100 m . . 
nella Ender 57,73 (recordul mondial 
îi aparține cu 56,22) ; 200 m spate — 
Antje Stille 2:18,61; 200 m bras —

(R.D.G.), în 
liber —• Kor-

Karla Linke 2:41,80 : 400 m liber 
Petra Thiimer 4:23,95; 100 m bras 
Annelore Anke 1 :14,40.

înPENTATLON • Proba de scrima 
concursul internaționali de la Budapes
ta a revenit cehoslovacului Adam cu 
1 0â3 p. Dupâ doua 
Adam cu 2 163 p. Pe 
Ungaria cu 6079 p.

probe conduce 
echipe, conduce

RUGBY • Turneul _____
a fost cîștigat de echipa locală Po
lonia. Rugbyștii polonezi au învins pe 
rînd Burevestnik Alma Ata cu 23—7 
ți pe Zbrojovka Brno cu 20—6.

de la Poznan

ȘAH • Cu IOVj puncte din 13 po
sibile, maestra sovietică Nana Alek- 
sandria s-a clasat pe locul 1 în tur
neul feminin de la Budapesta. Pe 
locurile următoare : Ivanka (Ungaria) 
10 p, Eretova (Cehoslovacia) și Ve- 
roezi (Ungaria) 8 p. Maria Pogore- 
vici (România), care în ultima rundă 
a remizat cu Krizsan (Ungaria), s-a 
situat pe locul 7 cu 6 p.

TENIS • In finala de la Florența: 
Bertolucci — Proisy 6—7, 2—6, 6—3, 
6—2, 10—8. • A început turneul de 
la Las Vegas (Nevada?: Connors — 
Koch - - - - -
6—7,
6—0.
6— 3,
7— 6, 
7—5.
7—6; 
combe

6—2,
6—2,
6—1;
6—4;

4—6.
6—1;
Lutz — Masters 6—3, 6—0; New- 

Van Dillen 6—2, 6—4.

6—2; Tanner — Stewart 
6—2; Rosewall — Hewitt 
Richey — Andrews 6—7, 

Gorman — Carmichael 
6—2; Ashe — A. Amritraj 
Smith — Emerson 6—2,

cerit medalii. Nicolae Bumb 
(muscă) l-a învins în finală pe 
bulgarul Hristov, clasîndu-se pe 
locul 1. în cadrul categoriei 
ușoară Al. Giurgiu a cucerit 
medalia de argint, iar I. Boboc 
(semimuscă), D. Văleanu (mij
locie) și N. Grigore (semigrea) 
au intrat în posesia medaliilor 
de bronz.

La turneul internațional de 
la Bratislava (Cehoslovacia), 
boxerii români Dumitru — ■ 
(semimijlocie) și Costică Chi- 
racu (semigrea) au avut evo
luții bune. Primul i-a între
cut prin k.o. pe Csiliak (Ceho
slovacia) și la 
bon (Ungaria), 
prin abandon 
tria) și prin 
(Cehoslovacia).

Bute

puncte pe Hru- 
iar al doilea, 

pe Fuchs (Aus- 
k.o. pe Hettes

Turneul _  ____ _ .
Bournemouth (Anglia) a conti
nuat cu partide din turul 2 al 
probei de simplu femei. Jucă- 
toarea româncă Virginia Ruzici 
a invins-o cu 6—2, 6—2 pe ita
lianca Maria Nasuelli. Alte re
zultate : Fayter (Anglia) — Si- 
mionescu (România) 6—3, 6—8, 
12—10 ; Masthoff (R.F.G.) — Mi
hai (România) 6—4, 6—4 ; Bar
ker (Anglia) — Nagelsen (S.U.A.) 
6—0, 6—2, Turnbull (Austra
lia) — Evers (Australia) 6—2, 
6—3. în turul III : Helga 
Masthoff (R. F. Germania) — 
Christina Sandberg 
6—1, 6—3 ; Linda
(Anglia) — Virginia 
(România) 6—0, 6—2 
Turnbull (Australia) ■ 
Matcalfe (S.U.A.) 2—6, 
6—2.

Rezultate din turneul_____
lin : Molina (Columbia) — Lloyd 
(Anglia) 6—3, 6—4 ; Munoz 
(Spania) — Battrick (Anglia)
3— 6, 6—3, 7—5 ; Parun (Noua
Zeelandă) — Kamiwazumi (Ja
ponia) 7—5, 6—4. în turul II : 
Barazzutti (Italia) — Franulo- 
vici (Iugoslavia) 6—2, 6—2 ;
Kary (Austria) — Andrew (Ve
nezuela) 6—2, 7—5 ;
(Spania) — Pecci
4— 1 (abandon) ; 
slavia) — Dibley 
3—6, 7—5, 7—5 ; 
nia) — Velasco 
6—3, 4—6. 6—4.

(Suedia) 
Mottram 

Ruzici 
; Wendy 
- Janice 

6—2,

mascu-

Orantes 
(Paraguay) 

Pilici (Jugo- 
(Australia), 

Fibak (Polo- 
(Columbia)

j • ULTIMELE ȘTIRI • ULTIMELE REZULTATE-
BAYERN MONCHEN CUCEREȘTE PENTRU A TREIA 

OARĂ CONSECUTIV 
EUROPENI"

„CUPA CAMPIONILOR 
LA FOTBAL

Aseară, pe stadionul „Hampden 
Park" din Glasgow s-a desfășu
rat finala celei de a 21-a ediții 
a Cupei campionilor europeni la 
fotbal. In fața a peste 85 000 de 
spectatori s-au întiinit echipele 
Bayern Milnchen și St. Etienne.

tnțîlnărea s-a încheiat ou victo
ria formației Bayern, ou 1—0 
(0—0), came cucerește astfel, pentru 
a 3-a oară consecutiv, trofeul.

La fluierul arbitrului Balotai 
(Ungaria) s-au aliniat formațiile :

BAYERN MtlNCHEN : Maier —

Hansen, Schwarzenbeck. Becken
bauer, Horsmann — Both, Diirn- 
berger, Kappellmann — Bumme- 
nigge. Gerd Miiller. lioness,

ST. ETIENNE : Curkovki • 
Janvion, Rapellini, Piazza, Low 
Largue, Bathenay, H. Revelli, 
Revelli, Santini. Sarramagn.i. 
prima repriză, francezii 
două mari ocazii cînd 
și H. Revelli au șutat 
După pauză, în min. 58. 
scrie singurul punct al 
dintr-o pasă a lui Beckenbauer.

p.
In 

au a.ut 
Bathenay 
în bară.
Roih în- 
par1 idei
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