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După etapa a XXX-a în Divizia A la fotbal

MARI FRĂMÎNTĂRI ÎN ZONA RETROGRADĂRII
„2“, cum ar spu- 

„generl- 
desfășurate 

Dinamo, 
cel pu- 
Steaua, 
de cani-

Un singur 
ne pronosportiștii, pe 
cul“ etapei 
miercuri. L-a reușit 
care — ferm convinsă, 
țin după derbyul cu 
câ în privința titlului 
pioană nu se mai poate între
prinde nimic — „trage", acum, 
să-și mențină măcar locul se 
cund, amenințat serios, înain
tea rundei nr. 30, de „Poli" 
Timișoara. Duminică, însă, 
în timp ce Dinamo va evolua 
pe propriul teren, în compania 
U.T.A.-ei. urmăritoarea ei va 
juca, în condiții de deplasare, 
cu F.C. Olimpia.

Au dispărut, așadar, în mare 
măsură, semnele de întrebare 
privind 
(ultimelor patru etape 
nîndu-le să stabilească pe 
lelalte două reprezentante 
Cupa U.E.F.A., alături de 
namo), dar complicațiile 
mențin, ba, mai mult, se 
plifică în zona retrogradării. 
Pentru că C.F.R. Cluj-Napoca, 
apropiindu-se la un punct de 
U.T.A. și F.C. Olimpia, s-a 
lansat într-o pasionantă cursă 
de evadare care — prin jocul 
rezultatelor înregistrate alai- • 
tăieri — angajează un pluton 
numeros. Xntr-o dificilă poziție 
s-a plasat acum și Politehnica 
Iași : doar 27 de puncte, îna
intea jocului ei de duminică, 
cu A.S.A., la Tg. Mureș, unde

semnele de întrebare 
ierarhia fruntașelor 

raint - 
ce* 
în 

Di- 
se 

am-

Mircea Sandu șutează fulgerător și Sportul studențesc va lua 
conducerea cu 5-0 (Fază din meciul Sportul studențesc — F.C.M. 
Reșița, 8—1). Foto : Ion MIHÂICA
e greu pentru oricare echipă 
vizitatoare. Dar iată — pentru 
o mai completă edificare în 
privința șanselor de evitare a 
locurilor 16 și 17 — programul 
echipelor realmente amenința
te în momentul de față : 
C.F.R. — cu S.C. Bacău (aca
să), Politehnica Iași (deplasa
re), F.C.M. Reșița (deplasare), 
Steaua (acasă) ; F.C. Olimpia 
— cu „Poli" Timișoara (a), 
F.C. Bihor (d), F.C. Constanța

(d), „U“ Cluj-Napoca (a) J
U.T.A. —• cu Dinamo (d), 
„Poli" Timișoara (a), Sportul 
studențesc (â), A.S.A. Tg. Mu
reș (d) ; Politehnica Iași — cu 

cu 
cu

Ar
ta),

C. M. de popice de la Viena

PUNCT DE REFERINȚĂ PENTRU VIITOARE
PERFORMANTE ALE-» SPORTIVILOR ROMÂNI

La recentele Campionate 
mondiale de popice, care au 
avut loc la Viena, reprezentan
ții țării noastre au avut o com
portare frumoasă, cucerind trei 
medalii: aur — Iosif Tismănar 
și Ilie Băiaș la perechi, argint 
— Iosif Tismănar la individual 
și bronz — Ana Albert la in
dividual. In clasamentul neofi
cial pe medalii România a 
ocupat locul trei: 1. Iugoslavia 
3 aur, 2 argint, 2. Ungaria 2—2 
—3, 3. România 1—1—1, 4. R.F. 
Germania 0—1—2. Cu toate di
ficultățile competiției — s-a 
jucat pentru prima oară pe 
piste de plastic cu care sporti
vii noștri nu sînt obișnuiți — 
popicarii noștri au fost, putem 
spune, la înălțime, mai ales cei 
medaliați și Elena Goncear, 
care a ocupat locul 4 în ierar
hia mondială individuală, iar 
în finala celor mai bune 20 de 
jucătoare a obținut 440 pd, cel 
mai bun rezultat feminin din 
100 de lovituri mixte al „mon
dialelor".

La capătul întrecerilor o se
rie de personalități prezente la 
C.M. au avut cuvinte de laudă 
la adresa sportivilor români, 
ca de exemplu: GUNTHER 
STIELIKE (R.F.G.) — vicepre-

ședințele F.I.Q. (Federația in
ternațională de popice): „Româ
nii au demonstrat din nou înal
ta lor clasă. Majoritatea jucă
torilor și jucătoarelor s-au a- 
comodat repede cu noile con
diții de concurs, dovadă titlul 
ciștigat la băieți și rezultatele 
româncelor la perechi". HER
BERT SCHWARZT (R.F.G.) — 
secretarul juriului de concurs: 
„Românii au lăsat o impresie 
frumoasă. La perechi și la in
dividual au fost în postură de 
vedete ale „mondialelor". Tis
mănar a fost cu o clasă peste 
Dragas în turneul individual 
(Dragas 876 p d — Tismănar 
925 p d) dar a pierdut la nu
mai 2 p (Tismănar 2703 pd; la 
pline 1798, la izolate 905 — 
Dragas 2705 pd 1798 — 907 — 
n.r.). Pentru mine, Tismănar 
este cîștigătorul moral al indi
vidualelor".

In turneul final individual, 
la care aveau drept de parti
cipare primii 20 de concurenți 
după adiționarea rezultatelor

A.S.A. Tg. Mureș (d), 
C.F.R. (a), cu Steaua (d), 
F.C. Constanța (a) ; F.C. 
geș — cu Univ. Craiova 
cu Jiul (a), cu Dinamo (d), cu 
„Poli" Timișoara (a) ; Jiul — 
cu „U“ Cluj-Napoca (a), 
F.C. Argeș (d), cu Rapid . (a), 
cu Sportul studențesc '", , 
Rapid — cu F.C.M. Reșița (d). 
cu F.C. Constanța (a), cu Jiul 
(d), cu S.C. Bacău (a) ; ~ ~ 
Constanța — Sportul 
țese (a), cu Rapid 
Olimpia (a), cu 
Iași (d).

Un program, al 
maximum 28 de puncte, 
invită la tot felul de calcule, 
interesante, pasionante, dar — 
pe undeva — deprimante, ob- 
servînd cît de multe sînt divi
zionarele A care, în acest fi
nal de ediție, se văd nevoite 
să-și propună un obiectiv mi-

CU

(d);

F. C. 
studen- 

(d), cu F.C. 
Politehnica

echipelor cu 
care

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2—3) I

Desfășurată în cadrul amplelor dezbateri organizate în g 
pregătirea apropiatului Congres al educației politice 
și culturii socialiste, recenta Plenară lărgită a Consi
liului Național pentru Educație Fizică și Sport a ana

lizat temeinic, cu exigență comunistă, modul în care se în
deplinesc in mișcarea noastră sportivă sarcinile de mare răs
pundere izvorîle din Programul ideologic al partidului. Lu
crările Plenarei au reliefat faptul că, in ultima perioadă, 
s-a îmbunătățit substanțial munca politico-ideologică și cul- 
tural-educativă în rindul sportivilor și cadrelor din mișcarea 
sportivă ; a crescut — prin aportul tuturor factorilor cu atri
buții în acest domeniu — contribuția educației fizice și spor
tului la educarea tineretului în spirit revoluționar, al respec
tului față de muncă, Codului eticii și echității socialiste, al 
atașamentului și dragostei față de patrie, partid și popor.

Intensificarea preocupărilor și eforturilor pentru traduce
rea în viață a importantelor sarcini privind educarea comu
nistă a tineretului sportiv, pentru îndeplinirea exemplară a 
prevederilor Holărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie 1973 și a prețioaselor indicații cuprinse în Mesajul 
adresat de secretarul general al partidului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, parbicipanților la Conferința pe țară 
a mișcării sportive, au determinat obținerea unor succese 
remarcabile în dezvoltarea sportului de masă și de perfor
manță. Trecînd în revistă aceste realizări, participant!! Ia 
Plenară și-au exprimat dragostea și recunoștința față de 
grija părintească pe care partidul o poartă mișcării sportive, 
pentru condițiile optime create în vederea unei neîntrerupte 
ascensiuni, pentru afirmarea multilaterală a sportului ro
mânesc.

Atît referatul, cit și participanta la dezbateri, au arătat, 
însă, că, deși munca educativă s-a îmbunătățit evident, a- 
vînd un conținut mai bogat și o eficiență crescîndă, în acest 
important domeniu de activitate se manifestă, încă, nume
roase neajunsuri, lipsuri și deficiențe, care fac necesare 
măsuri ferme, o exigență sporită, pentru ca, într-adevăr, 
educația fizică și sportul să contribuie pe măsura cerințelor 
actuale la formarea unui tineret cu însușiri fizice superioa
re și, în același timp, cu o ținută demnă și responsabilă în 
societate, cu un înalt nivel cetățenesc, participant activ la 
lupta și eforturile întregului popor pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

Această angajare fermă, responsabilă, pentru îmbunătăți
rea continuă a muncii politico-educative la toate nivelurile 
mișcării sportive, corespunzător obiectivelor fundamentale 
stabilite de al XI-lea Congres al P.C.R., a caracterizat, de 
altfel, întreaga desfășurare a lucrărilor Plenarei lărgite a 
Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport. O dată 
cu analiza deschisă, curajoasă a lipsurilor, fiecare dintre vor
bitori, toți participanții la Plenară, și-au exprimat, în nu
mele factorilor cu atribuții, al județelor, federațiilor, clubu
rilor, al sportivilor fruntași, hotărîrea de a munci mai mult 
și mai bine, pentru ca, în viitor, să fie îndeplinite integral 
funcțiile educative ale educației fizice și sportului, pentru a 
se înțelege pretutindeni că aceste importante activități de 
interes național nu înseamnă un scop în sine, nu se reduc 
la practicarea întîmplătoare a unor ramuri, ele definindu-se, 
in primul rind, ca o componentă a procesului de educare 
comunistă a tineretului, a maselor largi de oameni ai muncii.

Cu asemenea gînduri și sentimente exprimate în telegra
ma adresată C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, întregul activ al mișcării sportive și-a expri
mat angajamentul unanim de a lupta cu intransigență îm
potriva tuturor lipsurilor, PENTRU ÎNDEPLINIREA EXEM
PLARA A SARCINILOR ȘI OBIECTIVELOR STABILITE 
DE DOCUMENTELE DE PARTID, pentru formarea și edu
carea comunistă a tineretului sportiv al patriei noastre, pen
tru obținerea unor performanțe tot mai înalte în arena spor
tivă internațională.

i
g

Toma RĂBȘAN

(Continuare în pag. 2—3)

Ieri, în sala

Dinamo

Selecționata de box a Tehe
ranului (de fapt lotul olimpic 
al Iranului) și-a încheiat pe
rioada de pregătiri efectuată în 
țara noastră printr-o partidă 
susținută în fața unei selecțio
nate a Capitalei, alcătuită ddn 
pugiliști de la Dinamo și Me
talul. După ce au evoluat la 
Brăila și la Galați, sportivii 
iranieni au susținut a doua în- 
tîlnire, revanșă, cu boxerii 
bucureșteni, cu care au termi
nat la egalitate : 18—18. după 
meciuri aprige.

Aseară. în sala Dinamo din 
Sos. Ștefan cel Mare, citeva

BUCUREȘTI - 
18-18 LA

sute de iubitori ai boxului au 
luat loc în jurul ringului și au 
aplaudat cu căldură eforturile 
sportivilor. în primul meci al 
reuniunii, semimuștele Said 
Basiri și Dumitru Grigore, deși 
au făcut multă risipă de ener
gie nu ău reușit să tranșeze 
rivalitatea și meciul s-a termi
nat la egalitate. într-o partidă 
cu lovituri dure (deși erau de 
categorie muscă) Abdul Ansari 
s-a dovedit superior, de puțin, 
lui Dumitru Burdihoi și irania
nul a fost declai'at cîștigător la 
puncte. Timp de 8 minute, se- 
miușorii Parviz Bahmani (un

In Divizia A de sabie

DINAMO BUCUREȘTI ÎNTRECE

PE „POLI“ IAȘI CU 9-7!
Azi, întîlniri atractive și un „cap de afiș" : 

STEAUA—DINAMO
O surpriză de îproporțij în 

etapa a II-a a Diviziei A de 
sabie : Dinamo București a 
întrecut pe „Poli" Iași cu 9—7! 
Ambele formații veneau după 
cîte o înfrîngere, dinamoviștii 
in extremis, la tușe (59—64) la 
Tractorul Brașov, studenții ie
șeni la Steaua, liderul compe
tiției, cu 10—6.

în aceste condiții, ambiția 
celor două echipe de a se re
abilita și-a pus amprenta a- 
proape pe fiecare asalt. Ațuul 
lui „Poli" râmînea Dan Irimi- 
ciuc, care în meciul cu sabre- 
rii militari cîștigase în serie. 
De data aceasta talentatul 
scrimer ieșean, marcat vizibil 
de efortul din primul meci, 
n-a mai avut prospețimea ne-

TEHERAN 
BOX

bun tehnician) și Gheorghe llie 
au oferit o dispută echilibrată, 
interesantă, ambii boxeri eta- 
lînd avansate cunoștințe tehni
ce, în ultimul minut al meciu
lui, o directă de dreapta expe
diată de român în bărbia ad
versarului a pus capăt luptei, 
Ilie cîștigînd prin k.o. CELE
LALTE REZULTATE : Gh. Bă- 
jenaru b.p. A. Behzad, I. Vladi
mir b.ab. 2 M. Sadcti, M. Teorii 
p.p. E. Farșid, N. Moeanu p.p. 
M. Azerhazi, Al. Podgoreanu 
p.p. A. Bahri. V. Vrînceanu 
b.ab. 1 H. Masiz.

Paul IOVAN

cesară, pierzînd două asalturi 
decisive, la Mihai Frunză și 
Dan Marin cu același scor, 
5—1 ! Forma inegală a lui Iri- 
miciuc a fost urmată și de cea 
a celorlalți trăgători ieșeni 
care s-au comportat modest. 
Realizatori : Frunză 4 v., Pan- 
telimonescn și D. Marin cîte 
2 v. și Papuța 1 v. pentru Di
namo, respectiv Irimiciuc, Șuta 
și D. Popescu cite 2 v și 
Nîcolae I v. Cu această preți
oasă victorie Dinamo București 
rămîne angajată în disputa 
pentru locul 2 în clasament la 
care mai concură Tractorul 
Brașov și „Poli" Iași.

In extremis și-a apropriat 
victoria și I.E.F.S. în partida 
cu cea de a doua formație ie
șeană care activează în prima 
divizie de sabie, C.S.M. (tușa- 
veraj 59—61). Studenții bucu
reșteni, care porneau favoriți, 
s-au complicat și au avut tot-

Asalt Cornel Marin — Dan 
Popescu (In meciul Steaua 

„Poli“ Iași)

odată în Nuță un trăgător ca
re n-a dat satisfacție. în 
schimb, foarte bine a „mers“ 
Dobrotan: 3 v. Mihăileanu și 
Sandu an obținut cîte 2 victo
rii, iar Nuță una singură. Sa- 
breril ieșeni au contat în prin
cipal pe Bițucă (3 v.), Tîrdea, 
în schimb, a obținut numai o 
victorie, iar Grosu și Zăinescu 
cite două.

Vineri, în ziua a doua a în
trecerii, atenția generală seva 
îndrepta asupra partidelor 
„Poli" Iași — Tractorul Bra
șov, Dinamo — I.E.F.S. șl mai 
ales Steaua — Dinamo, pro
gramată în finalul etapei

Tiber» STAMA



COMPETIȚII IN ÎNTÎMPINAREA 
CONGRESULUI UCECOM

Activitatea de educație fizică și sport in cooperația meș
teșugărească din tara noastră cunoaște o continuă dezvolta
re. Numai in anul 1975 s-au înregistrat peste 360 000 de par
ticipări la competițiile de masă. In întreaga țară își desfă
șoară activitatea 200 de asociații și cluburi „Voința", acestea 
cuprinzind peste 200 000 de membri. In domeniul performan
ței tinerii de la „Voința" activează în peste 60 de secții pe 
ramură de sport ; 50 de echipe iau parte la campionatele 
divizionare, cucerind anual circa 100 de titluri de campioni ; 
100 de sportivi fac parte din loturile reprezentative. Pe scurt, 
acesta este bilanțul sportiv cu care se prezintă azi — la des
chiderea celui de-al V-lea Congres al UCECOM — asociați
ile și cluburile „Voința". In întîmpinarea acestui eveniment, 
precum și cu prilejul sărbătoririi a 25 de ani de la înființa
rea primelor asociații și cluburi, in Capitală și în întreaga 
țară au avut loc și sint in curs de desfășurare numeroase 
întreceri sportive, la care 
ratori. lată cite va relatări

BUCUREȘTI. După cum ne 
informează tovarășul Constan
tin Furcela, vicepreședinte al 
clubului, pe stadionul „Voința" 
•s-au încheiat întrecerile de 
handbal, volei și fotbal, la star
tul cărora au fost prezenți co
operatori din toate cele 33 de 
asociații. S-au evidențiat, atît 
«iatorită rezultatelor bune obți
nute, cit și numărului mare de 
tineri înscriși în concursuri, co
operativele „încălțămintea ma
nuală", „Marochineri", „Igiena", 
„Casa de mode" și altele.

ILFOV. în orașele Giurgiu, 
Oltenița și Urziceni — aflăm 
de la tovarășul Petre Epureanu, 
șeful compartimentului sport la 
U.J.C.M. — au avut loc gale 
de box. precum și concursuri 
de orientare turistică. La între
ceri au fost prezenți peste 20C 
de concurenți.

NEAMȚ. loan Vicol. instruc
tor la U.J.C.M., ne informează 
că la cele 13 acțiuni dotate cu 
„Cupa Congresului UCECOM" 
au fost prezenți peste 2 000 de 
tineri cooperatori. De o bună 
reușită s-a bucurat întrecerea 
de popice, găzduită de munici
piul Roman, la care au fost 
prezente reprezentative ale ju
dețelor Galați,. Iași și Prahova. 
Pe echipe a cîștigat „Voința" 
Ploiești, iar la individual (fe
minin) Silvia Teodor, de la 
„Voința" Roman.

participă mii de membri coope- 
de la unele manifestări sportive :

în organizarea Uniunii jude
țene Neamț s-a încheiat, re
cent. „Cupa Congresului" la te
nis de masă, șah și volei.

TG. MUREȘ. Tineri coopera
tori din asociațiile ..Textila", 
„Mobila", „Igiena", „Mureșul" 
și altele au participat, cu cîte
va zile în urmă, la reușite în
treceri polisportive. Printre cîș- 
tigători : „Unitatea" — la fot
bal ; Alexandru Szitay (Mobila) 
— la tenis de masă ; Nagy ZoI- 
tan (Constructorul) — la șah. 
Au avut loc și concursuri de 
volei, handbal și popice rezer
vate cooperatorilor din Tg. Mu
reș, Reghin și Gheorgheni. 
(Ioan PAUȘ — coresp. jud.)

SIBIU. Patru echipe masculi
ne și tot atîtea feminine au fost 
prezente la startul unui concurs 
de handbal recent încheiat, or
ganizat de clubul „Voința". S-a 
mai desfășurat „Cupa Congre
sului UCECOM" la fotbal (8 e- 
chipe) și la popice. în această 
săptămînă se află în curs de 
desfășurare întreceri de moto
cros și dirt-track. Tinerii din 
cooperativele meșteșugărești ale 
municipiului Sibiu au luat par
te la acțiuni de muncă patrio
tică pentru amenajarea unor 
baze sportive simple : volei, 
baschet și tenis, în incin*n s*'1- 
dionului Voința (Ilie IONES
CU — coresp. jud.)

Drt ..CUPA f.r.m.- FLACĂRA - AUTOMECANtCA MOREN!
U motocbos Șl C.S.M. BORZEȘTI, GAZDE EXCELENTE

Organizarea unui concurs dc 
motocros necesită o muncă di
ficilă, start mecanic, jaloane 
pentru marcarea parcursului 
lung de peste 2 km, parc pen
tru mașini, gard pentru secu
ritatea publicului, drumuri de 
acces, trambuline, „cocoașe", 
viaducte și alte elemente de 
greutate incluse în trasee.

Cele patru etape ale tradi
ționalei competiții dotate cu 
trofeul „Cupa F.R.M.", înche
iată duminica trecută la Mo
reni. au fost date în organiza
rea a tot atîtea asociații și clu
buri sportive. Cum s-au achi
tat acestea de dificila lor mi
siune ? Cu excepția asociației 
I.T.A. ~ 
multă 
zut), 
toare 
leetro Sf,

Tg. Jiu (unde de mal 
vreme interesul a scă- 
celelalte trei orgaruiza- 
de etapă și anume : E- 

Gheorghe (secție

START IN CAMPIONATUL 
DE DIRT-TRACK

protagoniștii probei seniorilor
nouă), C.S.M. Borzești și Fla- 
căra-Automccanica Moroni au 
făcut eforturi lăudabile, achi- 
tîndu-se cu cinste de sarcinile 
încredințate. A fost o adevă
rată întrecere între ele, fiecare 
dorind să antică ceva în plus 
la buna 
cursului. 
Moreni 
moto — 
construit 
Singeriș, 
C.S.M.
secției moto 
adus pe traseul de la marginea 
municipiului Gh.
Dej

desfășurare a con- 
Flacăra-Automecanica 
(președintele secției 
ing. I. Niculescu) a 
un turn, pe Dealul 
pentru arbitri, iar 

Borzești (președintele 
V. Secară) a

Gheorghiu-
fanfara orașului care

COMPETIȚII

A-a delectat pe cei prezenți. 
ceste două unități sportive s-au 
străduit și au reușit printr-un. 
efort colectiv să asigure cel mai 
frumos cadru disputelor moto- 
crosiștilor.

Nu putem încheia fără a a- 
minti, măcar în treacăt, despre 
un fapt petrecut în finalul com
petiției. Talentatul Ernest Mul- 
ner (Torpedo Zărnești), care 
cîștigase detașat toate cursele 
anterioare rezervate juniorilor, 
a participat la ultima etapă ală
turi de seniori, numărîndu-se 
printre protagoniști. El s-a cla
sat al 4-lea, emițînd justificate 
pretenții la un loc în prima 
reprezentativă a tării.

Rubrică redactată de
Traian IOANIȚESCU

DE TENIS

C. M
(Urmare din pag. 1)

întrecerilor pe echipe și pe
rechi, am fost reprezentați de 
șase sportivi — Tismănar, Bă
iaș și Constantin Voicu, res
pectiv, Ana Albert, Elena Gon- 
cear și Ana Petrescu, dintre 
care aproape toți au evoluat 
bine. N-au reușit să se califice 
pentru această ultimă confrun
tare unii dintre componenții de 
bază ai selecționatelor noastre, 
cum sînt, Petre Purge. Gheor
ghe Silvestru, Elena Trandafir 
și Florica Neguțoiu. Debutan
tului Marin Grigore — care a 
punctat în jocul pe echipe 848, 
Iar la perechi 864 i-au lipsit 
doar cîteva puncte pentru ca
lificarea în turneul final (se 
afla pe locul 24). Mariana 
Constantin, o jucătoare cu 
jnultă eficiență în partidele in-

^\\\\\\\\\\\\\\\Vi
I

g ci

Pista stadionului Metalul din 
Capitală va găzdui astăzi după-. 
amiază, de la ora 16,30, prima 
etapă a campionatului national 
de dirt-track. își dispută întîie- 
.................................  A 

și
tatea alergători de categoria 
Si B din Sibiu. Brăila. Arad 
București.

UN ATRACTIV CONCURS 
DE VITEZĂ IN CAPITALĂ

Un interesant concurs de vi
teză în circuit se va desfășura 
duminică — în organizarea 
C.M.E.F.S., C.S.M.B și a Con
siliului popular al sectorului 2 
din Capitală — pe un traseu 
ales pe platforma Pipera-Toboc. 
Și-au anunțat participarea 149 
de motocicliști din 18 cluburi 
și asociații. în program figu
rează întreceri pentru toate cla
sele, primul start urmind a se 
da la ora 9.30.

în localitatea Nyiregyhaza 
(Ungaria) a avut loc o întîl- 
nire internațională de tenis pe 
echipe. Au luat parte repre
zentative ale țării gazdă, Ceho
slovaciei, Poloniei, Bulgariei și 
României (reprezentată de o 
echipă formată din sportivi ai 
clubului de tenis „Tot înain
te"). Formația din țara noas
tră și-a adjudecat cupele 
(transmisibile) la băieți, fete 
și mixt. Iată componenții e- 
chipei cîstigătoare : Zancu,
Popescu, Nisiparu, Pantazopol, 
A. Mirza, O. Popovici, Con- 
stantincscu, Dumitru, Pop, De
lia Răileanu. Lucia si Maria 
Romanov, Cosmina Popescu, 
Cristina Boboc, Nadia Beche- 
rescu, Gabriela Voinea, Lumi
nița Sălăjan și Daniela Pre
dică. Lotul sportivilor români 
a fost condus de T. Bădin și 
ing. Gh. Slapciu.

Campionatul de copii al 
Capitalei

Pe terenurile Școlii sportive 
„Steaua" s-au încheiat finale
le campionatelor municipale 
rezervate copiilor. Iată fina- 
liștii. 13—14 ani : Sovar — Te- 
glaș 2—6, 6—4, 6—4 ; Marilena 
Totoran — Lucia Don 6—2, 
6—0 ; 11—12 ani : Hnat — Săn- 
dulescu 6—4, 6—3 ; Carmen
Cazacliu — Daniela Nemes 6—4, ----- ■ -
tru 
4—1 (la 
vîrstă 
scurte) ; 
Viorica

Daniela
6—0 : 9—10 ani : Dumi-
• Mihnea Năstase 4—3, 

această categorie de 
s-au jucat seturi 
Consuela Roman — 

Cocan 4—1, 4—2.
întrecere la Brâila

POPICE DE LA VIENA
ternaționale de pregătire înain
tea C.M., a evoluat slab în pri
ma confruntare de la Viena 
(378 p d) și nu a mai fost fo
losită în meciurile la perechi, 
în locul ei intrînd rezerva for
mației, Vasilica Pințea, care 
făcînd cuplu cu Elena Tranda
fir a mers bine, a obținut 409 
p d (Trandafir 397) la perechi.

Evoluția necorespunzătoare a 
unora se poate pune pe seama 
dificultăților de acomodare ra
pidă cu pista de plastic, care 
este mai dură ca cea de as
falt și cerc un alt calcul de 
deviere a bilei, mai ales la 
lansările de „deschidere". Apoi, 
se poate vorbi și despre o sla
bă pregătire psihică, mai ales 
Ia acel care au jucat în ulti
mele schimburi în jocul pe e- 
chipe (Purge, Silvestru) care 
marcați de regresul rezultate
lor (Voicu 872, Băiaș 865, Tis-

^^CO^PO^pȘNȚii^TKI

mănar 863, Grigore 848) n-au 
reușit să joace la valoarea lor 
obținînd punctaje slabe (Pur
ge 846 și Silvestru 824). Ace
eași situație a fost și în jocul 
fetelor la echipă: Albert 407, 
Petrescu 406, Concear 404, Ne- 
guțoiu 402, Trandafir 379 și 
Constantin 378. Cei doi antre
nori, Alexandru Andrei și Ro
ger Cernat, au avut ' '
mente de... cădere, 
reușit să dea 
sfaturi elevilor 
jocului.

Conducerea 
specialitate va 
comportarea 
noastre la cea de a Xl-a edi
ție a mondialelor (unde, fără 
îndoială, s-au înregistrat suc
cese remarcabile, popicarii 
români avînd acum în palma
resul lor 13 medalii de aur) și 
va lua probabil unele măsuri 
vizînd 
Printre ___ . . .
gura și aceea a reîmprospătă
rii selecționatelor cu jucători 
tineri, căci la Viena s-a văzut 
că, exceptîndu-i pe Tismănar 
și Băiaș, cele mai bune rezul
tate le-au obținut debutanții, 
tinerii.

cele 
lor

și ei mo- 
cînd n-au 
mai bune 
în timpul

federației de 
analiza, firește, 

reprezentativelor

pregătirea viitoare, 
care, credem, că va fi-

CAMPIONATELE CELOR 
MAI TINERI JUDOKA

La Arad s-au desfășurat fina
lele celei de a V-a ediții a 
Campionatelor republicane de 
judo ale copiilor. Cele mai mul
te succese le-au obținut 
de la școlile £- “
cucerit 13 titluri 
O comportare 
avut și elevii de 
merilor. Din cei 
87 au fost de la 
lor, 18 dintre aceștia reușind să 
se claseze pe loci^pi fruntașe. 
Iată campionii : copii 14—15
ani : 48 kg — D. Manate (Rapid 
Arad). 52 kg — Gh. Petran (Sc. 
sp. Gloria Arad), 58 kg — 
Păun (Olimpia Buc.), 63 kg

” - Muscelul
T. Ban 

M.
Iași), 
pio- 

copii 
Bîicu- 
kg — 
Buc.) 
kg —

Sl- 
(Șc. 

. Ma- 
Gh. 
OI-

elevii 
sportive, care au 

de campioni, 
frumoasă au 

la casele plo- 
338 de finaliști, 
casele pionieri-

în organizarea asociației 
sportive „Constructorul" din 
Brăila a avut loc o întrecere 
pe echipe, la startul căreia au 
fost prezente formații din o- 
rașul gazdă, București. Galați 
și Petroșani. Clasamente fina
le. Băieți : 1. Steaua II, 2.
Steaua I, 3. Dinamo I, 4. Jiul 
Petroșani ; fete : 1. Construc
torul Brăila, 2. Dunărea Ga
lați, 3. Steaua.

Concurs la Tenis-Club
în întîmpinarea Congresului 

educației politice și culturii so
cialiste, la T.C.B. au început 
întrecerile echipelor, de copii, 
rezervate cluburilor bucu- 
reștene. Au loc numai meciuri 
de dublu, pe tabloul de con
curs înscriindu-se 30 de cu
pluri.

M.
I
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'• NUMEROȘI TINERI AT- 
1EȚI din Brașov au participat 
la „Cupa Brașovia», competi
ție organizată de școala spor
tivă cu același nume. Trofeul 
pentru cea mai bună perfor
manță a revenit sportivei 
Mariana Batărigă (Șc. sp. Bra- 
^ovia), prima clasată în cursa 
de 400 m • LA CIULNIȚA 
(jud. Ialomița) s-a amenajat 
recent o frumoasă bază sporti
vă care cuprinde terenuri de 
Jkrtbal și volei, precum șl o 
popicărie și vestiarele necesa
re. • 19 ECHIPE SIBIENE s-au 
Întrecut în etapa municipală a 
,/TetratIonului școlar", pe pri
mul loc clasîndu-se formația 
Școlii generale nr. 19. Cel mai 
bum rezultat l-a obținut FI. 
Stela — 1,70 m la înălțime. 
• LA PLOIEȘTI a avut loc o 
mare întrecere de popice or
ganizată de organul municipal 
de educație fizică, la care și- 
au măsurat forțele 12 echipe 
alcătuite din jucători neclasi
ficați. Pe locul I s-a clasat Ra
finăria Teleajen Ploiești. • 
LA LICEUL AGROINDUS
TRIAL din Curtea de Argeș s-a 
desfășurat tradiționalul concurs 
dotat cu „Cupa absolvenților". 
La handbal — fete a cîștigat 
anul IV secția horticulturii. iar 
la fotbal anul iV secția veteri
nară. • PESTE 1 000 de elevi 
din Sighișoara s-au întrecut 
la „Crosul Cetății", competiție 
închinată Congresului educației 
politice și culturii socialiste. 
Pe lista primilor clasați au fi
gurat, printre alții, Stela lana- 
și, Irina Panciu (Șc. gen. 6), 
Ovidiu Popovici (ide. nr. 1), 
Liviu Fărcaș și Gheorghe 
Stanichievici (Gr. Șc. M.I.U*.

• CU OCAZIA ANIVER
SARII a 100 de ani de 
la înființarea Liceului „Nicolae 
Băleescu" din Pitești, asocia
ția sportivă Știința și Societa
tea cultural-științifică a elevi
lor, „Junimea", au organizat 
ample manifestări sportive. 
Peste 1 000 de elevi și, chiar, 
cadre didactice s-au întrecut 
la cros, handbal, baschet, fot
bal, tenis și tenis de masă. • 
ELEVII DE LA LICEUL 
AGROINDUSTRIAL din Salon- 
ta au prestat aproape 5 000 de 
ore muncă obștească pentru 
amenajarea unui bazin de înot 
și a unor terenuri pentru fot
bal, handbal si volei. • CON
DUCEREA ȘCOLII GENERA
LE DIN RACHITENI (jud. Iași) 
a organizat cea de-a Vl-a edi
ție a „Cupei Șiretului" la 
minifotbal, la care s-au între
cut 8 echipe din localitate și 
Împrejurimi și jud. Neamț. 
Finala a avut loc între forma
țiile din Răchiteni și Rotunda, 
gazdele cîștigînd cu 4—2, după 
prelungiri. Micii fotbaliști din 
Răchiteni cuceresc astfel pen
tru a patra oară consecutiv 
trofeul. • CREȘTE BAZA 
MATERIALĂ a sportului în 
județul Dîmbovița. Recent s-au 
amenajat piste și sectoare de 
atletism la Morenâ, Pucioasa 
și Găești, iar la Tîrgoviște a 
început construirea tribunei a 
n-a la stadionul municipal și 
se lucrează la 12 terenuri de 
tenis în parcul Chindia.

CORESPONDENȚI: C. Gruia, 
D. Morar u-Slivna, I. Io
nescu, I. Tănăsescu, Em. 
Sterescu, I. Turcu, I. Fețeanu, 
I. Ghișa, E. Mătășel și M. 
Avanu.

AGENDĂ
• Rezultatele concursului re

publican de primăvară la pro
be combinate desfășurat pe 
stadionul Republicii din Bucu
rești : decatlon : 1. Gheorghe
Lixandru (Progresul) 7 312 p, 
2. Mihai Nicolau (Steaua) 7168 
p, 3. Dobre Savenco (Oțelul 
Galați) 7127 p, 4. Vasile Bog
dan (C.S.U. Cluj-Napoca) 7123 
p (nu a luat startul la 1500 

Bivolaru
6. Con- .

m), 5. Gheorghe
(C.S.M. Iași) 6 581 p, 
stantin Halichias (Șc. sp. Plo
iești, junior) 6 466 p ; penta
tlon : 1. Gabriela Ionescu 
(C.A.U.) 4 266 p (1,71 m la înăl
țime, 6,25 m Ia lungime), 
2. Elena Vintilă 
mo) 3 867 p (6,48 m la 
me, a doua performantă 
nească a sezonului), 3. 
Tifrea (Lie. 2 Brașov), 
oară) 3 841 p, 4. Mihaela 
(Șc. sp. atletism) 3 766 p (13,9 
la 100 mg), _ ~
che (C.F.R. 
(1.74 m la 
Topliceanu 
3 581 p.

• La Constanța, se desfă
șoară mîine campionatul repu
blican de marș (20 km). Tot la 
Constanța, sîmbătă și dumini
că, are loc concursul republi-

(Dina- 
lungi- 
româ- 
Corina
(juni- 
Stoica

5. Georgeta Mitra- 
Timișoara) 3 756 p 

înălțime), 6. Maria 
(Șc. sp. Mediaș)

Al. Pușcaș 
Cîmpulung), 70 
(Șc. sp. 
Zaharia (Șc. sp. 
4-77 kg — M. ' 
nierilor Tr.
12—13 ani ; 30 
lescu (Șc. sp.
M. Matei (Șc. _ „
— pentru a treia oară ! 36
N. Șerban (Șc. sp. Șoimii 
biu), 40 kg — C. Coman 
sp. Făgăraș), 45 kg — Gh. 
covețchi (Șc. sp. municipiul 
Gheo-rghiu-Dej), 52 kg — I. __ 
teanu (Voința Focșani), 4-52 kg
— M. Luca (Șc. sp. Unirea), 
copii 9—11 ani : 26,5 kg 
Bogdan (Șc. sp.
— A. Vrînceanu
zești), 32.5 kg — D. Frățică (Șc. sp. 
Deva) ,35 kg — V. ștef ănescu
(Șc. sp. municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej), 40 kg — M. Mustățea 
(Casa pionierilor Suceava), 45 
kg. — V. Sechel (Șc. sp. Ener
gia Buc.), 4-45 kg — D. Nedea 
(Rapid).

(C.S.O. 
kg — ’ 

Gloria), 77 kg 
Unirea

Cioc (Casa 
Măgurele), 
kg - Fi. 
Unirea), 33 
sp. Energia

C.
Gloria), 29 kg 
(C.S.M. Bor-

ATLETICĂ
can de primăvară al juniorilor 
de categoria I.

• Calendarul internațional 
al atleților noștri pentru pe
rioada următoare este foarte 
încărcat. Astfel, Ilie Floroiu 
va participa la concursul de 
sîmbătă și duminică la Mun- 
chen. La „Memorialul Hanze- 
kovici" (Zagreb, 30 mai) vor 
concura Virginia Ioan, Corne
lia Popa, Antoaneta Iacob, 
Gheorghe Cefan, Vasile Bi- 
chea, Nicolae Perța, Constan
tin Cîrstea, Petre Lupan și 
Paul Gheorghiu. O parte din 
acești sportivi vor lua startul 
și în concursul de la Maribor 
(1 iunie). La concursul de ma
raton redus de la Moscova 
(Premiul ziarului Trud, 30 mai) 
vor fi prezenți D. Nicolae, C.

BASCHET echipa
SPORTIVE 

DEA A CUCERIT „CUPA 
RARII CEHOSLOVACIEI», 
rezervat formațiilor de 
n. Orădencele, antrenate 
Toma Velciov, au cîștigat 
meciurile susținute, iar Ecaterina 
Szabo a ocupat locul I In clasa
mentul eoșgeterelor. Sc. sp. Ora
dea a învins pe rind : Lokomotiv 
Keb (42—39), Z.T.S. Petrzalka 
(50—31), Agrostar Prienidza (61—32), 
Lokomotiv Kosice (68—44),
K. F.U.M. Soeder—Suedia (50—24),
L. V.S. Poprad (43—33). 
ȘA-coresp. județean).
DZNV FINALELE
DMA NATELOR

ȘCOUT
ORA- 

ELIBE- 
turneu 

junioare 
de 

toate

(Ilie GHI-

CAMPIO- 
PENTRU

JUNIORI. Luni a Început la Bacău 
turneul final al campionatelor re-

Roșu, S. Marcu și C. Ștefan. 
La Bratislava țZ—3 iunie) și 
Ostrava (5 iunie) vor concura 
Dorina Cătineanu, Mihaela 
Stoica, Alina Gheorghiu, Ioana 
Pecec, Florența Ionescu, Elena 
Vintilă, Mihaela Peneș, Lucia 
Fotache, Gh. 
Ghioroaie, C. 
Sandru și T. 
cursul de la 
vor participa 
lena Tărîță și Gheorghe Buru
iană. în sfîrșit, la Pescara (6 
iunie) are loc triunghiularul 
dintre reprezentativele femini
ne ale Italiei, Poloniei și 
României, iar la Milano (8—9 
iunie) meciul echipelor mascu
line ale acelorași țări.

Dumitrescu, A. 
Bebereche, FI. 

Vasile. La con- 
Riga (5—6 iunie) 
Niculina Ilie, E-

• într-un concurs desfășu
rat la Budapesta, Bedros Be- 
drosian a cîștigat proba de 
triplusalt cu 15,92 m.

PE MICUL ECRAN
Sîmbătă 29 mai, ora 15 : 

FOTBAL MAGAZIN — selec- 
țiuni din finala Cupei cupelor, 
returul finalei Cupei U.E.F.A., 
sferturile de finală ale C.E., 
precum șl un rezumat al me
ciului Ungaria — Franța. Emi
siune realizată de Cristian 
Topescu.

Duminică 30 mai : ora 10,30: 
„Gimnastul român Dan Grecu" 
— producție a studioului de 
film T.V. ; ora 13,50 : Marele 
Premiu al orașului Roma la 
călărie — proba internațională 
de sărituri, pe hipodromul 
din Piazza di Siena.
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Post-scriptum la etapa a XXX-a a Diviziei A

0 EROARE DE APRECIERE CARE A STÎRNIT-aceste condiții, 
al unei echipe 
mai are rost 
(dealtfel, pină 
au un proverb 
așa : „nu poți 
sul !“), susțin
am fi avut pe cap 
umbrelă acel potop, 
văzut un Dinamo — 
de zile mari. .Fie și 
cele prime 45 de minute au 

față de 
din

sărit „din pagină" 
oricare alte prestații 
campionatul nostru.

Și constatam — fără 
un liru-liiru — că toți 
cătorii îmi erau dragi, 
urmărit vreodată un 
în care toți jucătorii vă sint 
simpatici ? După ce 
spus în

nici
ju-
Ați 

meci

I
I
I
I

FRAIAINTARI !N ZONA RETROGRADĂRII
(Urmare din pag. D
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gind i 
(cam 
nea...) 
spus I 
multor 
grele, poate cănu-i 
rău să fim o clipă 
idilici și să cădem 
în micuțul păcat al 
plăcutului, 
nuă să-mi 
„bătrînii" i 

mai corect — 
țin la ei : de 
la Vigu (sezon, 
mea, excelent), 
nescu la Dinu, ___ 
la Lucescu — oamenii aceș
tia încă mă incintă și eșecu
rile lor mă dor, ca între 
prietenii cu care ai mîncat 
și jimblă caldă și pîine 
rece, dar de care nu te poți 
despărți cu una-cu două. 
Poate că-s nedrept, dar 
„puștii" din jurul lor, nu pu
țini simparici, nil pleznesc 
încă de personalitate și nu 
ni șe impun definitiv. Com
plex de inferioritate ? Pe
rioadă de tranziție ? Dotare 
mai mică ? Nn știu.

Știu însă că m-nm uitat 
Ia meci, pînă la sfîrșit. cu 
chef de frumos si melancolie 
de trandafir bătut rău, pe 
terasă, de ploaie. La urma 
urmei, cred că nu-s unicul. 
Nici la noi, nici în lume. 
Credeți că englezii se uită 
altfel la un meci de al 
lor, între băieții lor draci 
— ‘ chiar dacă Cehoslovacia 
i-a eliminat din Cupa 
Europei, aruncfndu-i, o 
clipă, „în găleată" ? Dac-ați 
ști ce blind surideâ o pe
tală în găleata de pe terasă, 
sub potop... !
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de viteză pe km lansat, 
echipe și lupte aeriene.

ETAP; A III-a A DIVI
ZIEI A (seria B) progra

mează duminică următoarele parti
de: Școlarul București — Mureșul 
Tg.Mureș (ștrandul Tineretului de 
la ora 11), Progresul Oradea — In
dustria linei Timișoara și Politeh
nica Cluj-Napoca — Rapid Arad.
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Lainizată
Clasamentul înaintea aoesto-r me
ciuri :

Iar în 1. Rapid 2 2 0 0 18— 8 4 1
peclali- 2. Progresul 2 2 0 0 13— 6 4 *
lită de 3. Ind. linei 2 10 1 10—18 2
Ice și 4. Politehnica 2 0 119 —10 1 1
lia la 5. Școlarul 20114 — 811
|ramate 6. Mureșul 2 0 0 2 10—14 0 ’
|,r.i ,
■Șt i și' - RIJC5RV finala campionatu- 1
■ bucu- IXWKJUI LU| REPUBL|CAN D|.
petiției 
tobele, 
I pentru 
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Lșurată 
lacului 
p Uru
ite da- 
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grație 

I de 
trofeul 
losesia 
hi 10 
rumu- 
kt ur- 
I C.S. 
I 57 p.

AL-- JUNIORILOR va opune 
echipele Rapid Bucureștiechipele Rapid București (antrenor r 
Constantin Vasile) ți Șc. sp. nr. 2 
București (antrenoare : Mariana
Lucescu). In semifinale. Rapid a în
trecut, la Sibiu, formația Șc. sp. Uni
rea lăți (antrenor : Emil Crițan) cu 
2S-3, după ce la pauză rezultatul era 
minim : 6—3. In Capitală, pe stadio
nul Parcul copilului, terenul moale a 
constituit un... adversar serios pentru 
calitatea jocului, în care XV-le antre
nat de Mariana Lucescu s-a 
mai greu decit se anticipa 
echipei Dinamo (antrenor 
Dragan) : 16—4 (0—0). Comportarea 
tinerilor dinamovițti rămîne revelația 
campionatului. Finala se dispută du
minică, la " '
10.30.

București (antrenoare :

impus 
în fața 
George

Parcul copilului, ia ora
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PE TERENURILE
PARCULUI DIN ȘOS. 
CEL MARE au început 

" i cu

TENIS
ȘTEFAN ______
Întrecerile pe echipe dotate 
„Cupa Dinamo", iau parte sportivi 
de la cluburile bucureștene. pre
cum și de la Dinamo Brașov. 
Competiția se va încheia la sfîrși- 
tul săptămînii.
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I
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LOTO

DE 
kbulud 
pit al ă 
astăzi, 
piona- 
kodele 

ptnă 
hrmă-

ninial : evitarea 
Insesi rezultatele 
miercuri, sau cel puțin 
dintre ele (un 8—1 la 
rești, de două ori 5—1, 
semnate la Cluj-Napoca și O- 
radea, acel 4—0 de la Bacău, 
in sfîrșit un 3—0 la Tg. Mu
reș), sint elocvente în a dez
vălui, o dată în plus, slăbiciu
nile multora dintre echipele 
primului eșalon, crasa lor in
constanță, in ultima analiză 
lipsa de valoare.

Cum să ne explicăm, de 
pildă, eșecurile suferite, 
miercuri, de U.T.A. și F.C.M. 
Reșița, formații care, cu doar 
trei zile în urmă, obținuseră 
concludente victorii, aceea an
trenată de Reinhardt chiar în 
deplasare ? Cum justifică în 
fața propriilor suporteri F.C. 
Argeș și F.C. Constanța, a- 
mîndouă cluburi de... fotbal, 
infrîngerile lor categorice ?

Am fost tentați să punem pe 
seama efortului, solicitat de 
programarea Ia 3—4 zile dis
tanță a etapelor de campionat, 
randamentul scăzut al divizio
narelor A, inconstanța de care 
vorbeam, întrucît, ' " 
factorul fizic este 
în economia 
Primind însă goluri 
putui (F.C. Argeș — 
9 și 26, F.C.M. Reșița — 1 
12 și 24, U.T.A. — min. 
14, F.C. Olimpia — min. 
sau pe parcursul primei repri-

unei

desigur, 
important 

partide- 
la 
în

înce- 
min. 
min. 
5 $i 

4)

ze (F.C. Constanța — min. 37 
și 38), cînd oricum sint cu for
țe mai proaspete, înseși echipele 
țin să ne contrazică, determi- 
nîndu-ne să credem că este 
vorba si de altceva. ȘI ANU
ME, DE EVIDENTE CAREN
ȚE TEHNICO-TACTICE, SEM
NALATE ȘI LA ÎNCEPUTUL 
SEZONULUI DE F.R. FOT
BAL, PRIN COLEGIUL CEN
TRAL AL ANTRENORILOR. 
Deci prin ignorarea, în conti
nuare, a unor elemente stabi
le ale jocului (în primul rind 
— marcajul 
conjugate cu 
ordin tehnic, putem să ne ex
plicăm slăbiciunile, instabilita
tea formațiilor citate mai sus. 
De astă-dată, U.T.A., F. C. 
Olimpia, F.C.M. Reșița, F. C. 
Argeș și F.C. Constanța, în e- 
tapele precedente — Rapid, 
C.F.R. Cluj-Napoea, Jiul ș.a.

Cum am văzut, divizionare
le A n-au dus lipsa indicații
lor tehnico-metodice, elabo
rate de forul de specialitate. 
A sosit, credem, timpul ca F.R. 
Fotbal să treacă și la măsuri. 
Pentru că întrecerea Diviziei A 
nu trebuie privită ca un scop 
în sine, nu se reduce la o 
luptă pentru evitarea retro
gradării, purtată de un nu
măr însemnat de formații. 
Țelul principal al întrecerii 
nr. 1 din fotbalul nostru tre
buie să îl constituie creșterea 
valorică a jucătorilor, a echi
pelor, fără de care reprezen
tarea onorabilă. Ia scară in
ternațională, este cu nepu
tință.

și demarcajul), 
insuficiențe de

în min. 57 al meciului de la 
Timișoara. arbitrul Traian 
Moarcăș a acordat echipei 
Steaua o lovitură de pedeapsă 
pe care, așa cum am mențio
nat si în cronica întîlnirii, am 
considerat-o ca fiind o eroare 
de apreciere a unei situații 
de joc. O asemenea deci
zie a fost, dacă o pu
tem numi așa, „bulgărele" 
care a dezlănțuit avalanșa de 
nemulțumiri în rîndurile unui 
public — admirabil prin parti
ciparea sa entuziastă si nume
roasă la această partidă der
by — a cărui răbdare a ' fost 
pusă, miercuri, la grea încer
care. Și aceasta cu atit mai 
mult cu cît tot ceea ce a ur
mat loviturii de pedeapsă a- 
mintită (cartonașe galbene și 
roșii acordate jucătorilor de la 
Steaua și mai ales penâlty-ul 
oferit în final Politehnicii) au 
apărut ca elemente compensa
torii, deși, de fiecare dată în 
aceste împrejurări, arbitrul a- 
firmă că a fost convins că a 
procedat în spiritul regulamen
tului. Oricum am judeca însă 
lucrurile, este de necontestat 
că decizia din min. 57 a dat 
un alt curs jocului și că, indi
ferent de ceea ce a urmat, 
gazdele au fost în primul rînd 
dezavantajate. Pentru că ori
cine trebuie să recunoască fap
tul că într-un moment în care 
o echipă conduce pe teren 
propriu cu 1—0 și are iniția
tiva, ea păstrează — teoretic

cel puțin — principala șansă 
în obținerea victoriei. Lucru 
care era pe cale să se întîm- 
ple, apreciind după felul în 
care evolua situația din teren, 
dacă bineînțeles nu intervenea 
acea egalitate forțată pe tabe
la de marcaj.

Așadar. „Poli" acuză un mo
ment psihologic care a stopat 
elanul jucătorilor săi în drum 
spre victorie și spre consolida
rea locului trei în clasament. 
La rîndul său, Steaua, cu doi 
jucători eliminați (Smaranda- 
che si Zamfir — ambii pentru 
joc periculos repetat) și ega
lată cu două minute înainte 
de final, dintr-un penalty care 
de fapt n-a fost, s-ar putea 
socoti si ea nemulțumită.

Nemulțumiri, deci, multiple 
și din toate părțile. Ia origi
nea cărora stă o eroare de 
arbitraj ușor evitabilă. Și to
tuși, Traian Moarcăș nu este 
singur răspunzător de faptul 
că meciul de la Timișoara a 
fost în bună măsură compro
mis. Apreciem că era căzui ca 
și comisia de delegări a F.R.F. 
să fi ținut mai mult seama de 
importanța unei astfel de întîl- 
niri și, în ciuda marilor difi
cultăți pe care le întîmpină în 
prezent în programarea arbi
trilor, să fi găsit o soluție mai 
bună pentru a asigura o con
ducere corespunzătoare parti
dei Politehnica — Steaua, pe 
măsura unui adevărat derby.

Mihai IONESCU

DE LA 0 GREȘEALĂ LA ALTA
PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR DE DUMINICĂ ALE 

----------DIVIZIIPRIMEI

F. C. Constanța — Sportul 
studențesc : O. ANDERCO — I. 
Taar (ambii din Satu Mare) și 
V. Catană (Cărei).

F. C. Olimpia Satu 
„Poli“ Timișoara : C.
ȘARIDE — Em. Svitlec și 
Urdeh (toți din București).

F.C.M. Reșița — Rapid : 
DINESCU (Rm. Vilcea) —

Mare — 
MÂNU-

ACTUALITĂȚI

I.

N. 
V.

ROMA-
U.E.F.A.

• TREI ECHIPE 
NEȘTI ÎN CUPA 
Forul european de specialita
te a comunicat, zilele trecu
te, federației noastre că în 

ediție a Cupei 
fotbalul românesc 

de 
divizionare A 

(cele clasate pe locurile 2, 3, 
4 sau 5 în cazul cînd una din
tre ocupantele locurilor 2, 3, 4 
va cîștiga „Cupa României").

viitoarea
U.E.F.A.
urmează a fi reprezentat 
trei formații

SELECȚIE
DE

iunie, la Comple- 
„23 August" — te- 
avea loc o nouă 
selecție a juniori-

PENTRU 
JUNIORI.LOTURILE 

Miercuri 2 
xul sportiv 
renul 4, va 
acțiune de , _ _______
lor în vederea formării lotu
rilor „U.E.F.A. ’77“ și de pers
pectivă. La acest trial, pro
gramat Intre orele 8,30—10,30, 
au fost convocați un număr de 
70 juniori.

• DEFINITIVĂRI DE PRO
GRAM ÎN „CUPA ROMÂ
NIEI". După cum se știe, la 
16 iunie se vor disputa „opti
mile" de finală ale „Cupei 
României". Iată programul 
complet și localitățile unde 
vor avea loc meciurile: BUCU
REȘTI : Progresul — Rapid ; 
TIMIȘOARA : Universitatea
Craiova — U.T.A. ; SIBIU : 
A.S.A. Tg. Mures — „U“ Cluj- 
Napoca ; TG. MUREȘ : F. C. 
Bihor — Letea Bacău ; DEVA: 
F.I.L. Orăstie — Steaua; CÎM- 
PINA : Jiul — C.S.U. Galați ; 
RM. VÎLCEA : F.C. Argeș - 
F.C. Baia Mare ; CRAIOVA : 
Politehnica Timișoara — 
Sportul studențesc.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 21 MAI 7976. Extragerea I : 
cat. 2 : 6 variante 10% a 8.1«6 lei; 
cat. 3 : 9,25 a 5.310 lei ; cat.
17,95 a 2.736 lei ; cat. 5 : 65.30 
752 lei ; cat. 6 : 175,10 a 281 
REPORT CATEGORIA 1 : 108.571
lei. Extragerea a Il-a : cat. A : 2 
variante 10% a 39.403 lei
3,75 a 10.782 lei ; cat. C 
4.518 lei • “ -----
cat. E : 
196,65 a 
100 lei. 
valoare

3 : 4 : 
a 

lei.

nule de DOBOȘ THIMTE din CLUJ- 
NAPOCA șl PETO EUGEN din 
SATU MAKE.

IN ATENȚIA PART1CIPANȚILOR I

cat. B :
8,95 a 

; cat. D : 17,75 a 2.278 lei; 
108,55 a 372 lei ; cat. F : 

206 lei ; cat. X : 1.809,60 a 
Câștigurile de cat. A în 
de 39.403 lei au fost obți-

Incepînd cu concursul Pronosport 
din 6 Iunie 1976, plafonul minim al 
unul cîștîg întreg la Pronosport va fi 
de 40 lei, în loc de 20 lei ca în pre
zent, sporind astfel atractivitatea 
concursurilor Pronosport.

Tatar (Hunedoara) si I. Barbu 
(Deva).

Jiul — „U“ Cluj-Napoca : 
N. RAINEA (Bîrlad) — M. 
Stan si C. Ioniță II (ambii din 
București).

Steaua — F. C. Bihor : 
CIOLAN (Iași) — N. 
(Cîmpia Turzii) și T. 
(Cluj-Napoca).

C.F.R. Cluj-Napoca — 
Bacău : C. GHIȚA (Brașov) — 
T. Podaru și P. Căpriță (am
bii din Brăila).

Dinamo — U.T.A. : S. DRÂ- 
GULICI (Drobeta Tr. Severin) 
— Al. Isvernariu (Bocșa) și I. 
Haidu (Caransebeș).

A.S.A. Tg. Mureș — Politeh
nica Iași: R. ȘERBAN 
va) — 
(ambii

F.C. 
va : F.

I. Dancu și Gh. 
din București). 
Argeș — Univ.
COLOȘI — D.

I.
Raab 

Gabos

s. c.

(Craio- 
Manta

Craio-
Isăces- 

cu (ambii din București) și V. 
Dumitru (Oltenița).

Reciproc, fotbaliștii de la 
Rapid și prea înflăcărații 
lor suporteri și-au transmis 
miercuri o anume stare de ten
siune, provocată, desigur, de 
situația precară a echipei, de 
nevoia imperioasă a celor două 
puncte. Așa stînd lucrurile, 
nu a fost deloc greu ca ner
vozitatea, emoțiile să se răs- 
frîngă în jocul fără perspec
tive al alb-vișiniilor. Dar cel 
mai mult, la această stare de 
spirit, au contribuit o parte 
dintre spectatori, care, prin a- 
postrofări și, mai ales, prin 
totala lor nemulțumire (înso
țită de proteste vehemente, 
uneori pe tonuri reprobabile) 
față de deciziile arbitrului au 
turnat și mai mult plumb in 
picioarele jucătorilor giuleș- 
teni. Indiferent de decizia pe 
care o lua, bună sau rea, ar
bitrul Tudor Andrei era hui
duit. Adevărul e că arbitrul 
— fără să determine învingă
torul din acest joc — a fluie
rat de foarte multe ori tîrziu, 
lăsînd impresia că el frag

mentează jocul, deși infracțiu
nile trebuiau sancționate. în 
această atmosferă, T. Andrei 
n-a penalizat cu lovitură de la 
11 m faultul asupra lui Manea 
(min. 34), ceea ce a sporit do
za de tensiune în tabăra rapi- 
distă. Apoi în compensație 
(ah, această nedorită compen
sație !) a trecut cu vederea 
hențul în careu al lui Pop. 
Fotbaliștii giuleșteni, cu puți
ne excepții, nu și-au regăsit 
nici un moment calmul și sta
rea lor de spirit a fost dezvă
luită din nou în acel min. 80, 
cînd FI. Marin a ratat penal- 
ty-ul acordat la un nou fault 
asupra lui Manea. Numai și 
simpla desemnare a acestui 
jucător pentru executarea lo
viturii poate spune multe.

Un meci plin de învățămin * 
te, atit pentru jucători cît si 
pentru arbitri. Concluziile — 
cît mai reale — pot fi ajută
toare pentru ei în acest final 
fierbinte al campionatului nos
tru.

Constantin ALEXE

DESPRE ARBITRAJE —

Șl BUNE Șl RELE*
Rareori se întîmplă ca un 

arbitraj să mulțumească toată 
lumea și, în primul rînd, cele 
două tabere de jucători și de... 
suporteri. Duminica trecută, am 
consemnat însă, cu satisfacție, 
două arbitraje care au obținut 
aprobarea unanimă : acela ai 
lui Otto Anderco, la meciul Pro
gresul—C.S. Tirgoviște, și acela 
al lui Nicolae Rainea, la derby- 
ul Steaua—Dinamo. Cum era și 
firesc, ambii au primit nota 10 
din partea observatorilor fede
rali. o notă cu atit mai eloc
ventă cu cît a fost obținută la 
două partide de un înalt grad 
de dificultate. Președintele Co
legiului central al arbitrilor, 
Andrei Rădulescu, prezent pe 
stadionul Progresul, spune că 
„Anderco a prestat un arbitraj 
de excepție, conducind nu nu
mai fără greșeală, dar impu- 
nindu-se prin maniera și con
cepția sa modernă de arbitraj".

Iar Rainea — după cum afir
mă observatorul federal Gh. 
Prodea — „a fost din nou Rai
nea". Este subliniată în mod 
special orientarea arbitrului bir- 
lădean la faza care a dus la 
golul egalizator al echipei 
Steaua. într-adevăr, aflindu-se 
foarte aproape de fază și apre
ciind cu exactitate situația din 
teren, N. Rainea „a acordat 
două avantaje la două atacuri 
neregulamentare asupra lui Ior- 
dănescu, sancționindu-l cu o 
justă lovitură de la 11 metri 
pe cel de-al treilea".

• Și alți arbitri, Maximilian 
Popescu, N. Petriceanu, Gh. Pc- 
povici, M. Buzea, R. Stîncan, 
M. Fediuc, Fr. Coloși, au fost 
bine notați de observatori fe
derali. Există însă și o obiec
ție, referitoare la arbitrajul iui 
Sever Drăgulici (S.C. Bacău — 
Politehnica Iași) sau mai bine 
zis Ja o decizie a acestuia. Este 
vorba de eliminarea din joc a 
lui Mureșan (Politehnica Iași), 
pe care observatorul federal 
Cornel Simionescu o consideră 
nejustificată și care „a influ
ențat poate rezultatul final, 
oaspeții trebuind să joace 52 de 
minute in 10 oameni".

• Nota 10 publicului din 
Satu Mare ! Atit arbitrul M. Fe
diuc, cît și observatorul federal 
Tr. Serbănescu relevă sportivi
tatea spectatorilor din acest 
oraș, demnitatea cu care au 
primit înfrîngerea echipei favo
rite intr-un meci cu mare miză 
pentru menținerea ei în prima 
Divizie. In schimb, la Bacău, 
unii spectatori au dat dovadă 
de lipsă de obiectivitate sau de

necunoaștere a regulamentului; 
atunci cînd arbitrul Sever Dră
gulici a acordat — îndreptățit — 
o lovitură de la 11 metri în 
favoarea oaspeților și n-a va
lidat un gol al gazdelor înscris 
în condițiuni neregulamentare.

• Arbitrajele au făcut un 
pas înapoi în etapa de miercuri, 
primul exemplu în acest sens 
fiind cel al Iui Traian Moar- 
căș la meciul Politehnica Ti
mișoara—Steaua. De altfel, ob
servatorul federal Cornet Dră- 
gușin consideră ca necorespun
zătoare măsura Colegiului cen
tral al arbitrilor de a-1 delega 
pe Traian Moarcăș la conduce
rea unui meci atit de impor
tant. „Modul de a arbitra al 
lui T. Moarcăș — scrie C. Dră- 
gușin — a nemulțumit ambele 
echipe și pe spectatori. Cele 
două lovituri de la 11 metri 
n-au fost justificate, iar carto
nașele galbene au fost arătate 
in situații care nu reclamau 
acest lucru". Un asemenea car
tonaș nemotivat a primit Iot- 
dănescu care, în calitate de că
pitan de echipă, avea dreptul 
să se adreseze arbitrului. Ob
servatorul federal apreciază, 
însă, ca juste cartonașele roșii 
arătate lui Smarandache. pen
tru joc brutal, și lui Zamfir, 
pentru atitudine necuviincioasă 
față de arbitru.

• U.T.A., „o echipă obosită" 
notează observatorul federal 
M. Sămăreanu. O echipă care 
trebuie să-și învingă oboseala 
pentru a rămîne în Divizia A, 
în care a ciștigat de atîtea ori 
titlul de campioană...

lack BERARIU



SPORTIVI ROMÂN! PESTE HOTARE

CAROL CORBU 
ÎNVINGĂTOR 
LA LONDRA

Carol Corbu a cîștigat pro
ba de triplusalt din cadrul 
concursului internațional de 
la „Crystal Palace11 din Lon
dra cu 16,19 m, întrecîndu-1 
pe americanul Ron Livers 
clasat al doilea cu 16,12 (anul 
acesta Livers deține o perfor
manță de 16,74 m). Alt? re
zultate : 1 500 m — B. Poster 
3:40,21; 3 000 m — I. Stewart 
7:46,81 ; suliță — Thorslund 
(Norvegia) 82,34 m ; greutate
— G. Capes 20,95 m ; 400 mg
— J. Akii B..a 49,41 m.

DOUĂ VICTORII 
ALE POLOIȘTiLOR 

LA „CUPA TUNGSRAM"
BUDAPESTA, 27 (prin tele

fon). Au început întrecerile tur
neului internațional de polo do
tat cu „Cupa Tungsram". în 
primul meci echipa României a 
întîlnit formația Mexicului, eîș- 
tigătoarea Jocurilor Panameri
cane în 1975. La capătul unui 
joc extrem de echilibrat româ
nii au învins cu 4—3 (1—0, 1—1,
1— 1, 1—1). Au marcat în or
dine : Popescu (R), Pancho (M), 
Cl. Rusu (R), Nastasiu (R), Va
lencia (M) în sup. numerică (la 
acest scor Frățilă a apărat un 
penalty, iar Cl. Rusu a ratat 
la „om în plus"), Fernandez (M) 
și D. Popescu (s.n.) în min. 
19,59! A arbitrat Di Stejano 
(Italia).

Și în cel de al doilea joc, la fel 
de echilibrat, România a între
cut la mare luptă formația 
S.U.A. cu 8—7 (1—3, 4—0. 3—3, 
0—1). Cele 15 goluri au fost 
înscrise de: C. Rusu (R) s.n., 
Boyin (S.U.A.) s.n., Asch
(S.U.A.), Kruse (S.U.A.) s.n., 1. 
Slavei (R) din 4 m, C. 
Rusu s.n., Nastasiu (R) s.n., 
Zamfirescu (R) pe contraatac, 
Asch — cu concursul lui Spînu, 
Nastasiu s.n., Bricker (S.U.A.), 
Slavei s.n., Cl. Rusu (R) din 4 
m, Kruse s.n. (la acest scor, 
6—8, Asch a ratat un penalty) 
și Kruse, cînd echipa sa avea 
doi oameni în plus. în ultimele 
secunde nord-americanii au be
neficiat de superioritate, dar 
scorul de 8—7 a rămas nemc- 
dificat. Arbitru ; Brockman 
(R.F.G.).

Alte rezultate : S.U.A.—Un
garia tineret 6—5 (2—1, 1—0,
2— 1, 1—3) ; Ungaria — Canada
11—3 (3—2. 3—1, 1—0, 4—0) !
Cuba—Olanda 5—8 (2—3, 1—2,
2— 2, 0—1) ; Ungaria—Ungar a
tineret 8—3 (1—1, 2—0, 2—1,
3— 1) ; Cuba—Canada 7—4 (2—0, 
0—3, 2—1, 3—0) ; Olanda—Me
xic 4—4 (2—1, 1—1, 1—2, 0—0). 
Formația română va întîlni în 
următorul meci echipa de tine
ret a Ungariei.

SCHIFIȘTII ROMÂNI 
AU PLECAT 

LA „REGATA MOSCOVA"
La finele acestei săptămîni; 

sîmbătă și duminică, canotori 
și canotoare din 8 țări se vor 
alinia la întrecerile ediției 1976

4*

BUDAPESTA : 

h HANDBALISTELOR
Pentru echipa feminină de 

handbal a Ungariei, turneul 
internațional programat la 
începutul lunii iunie la Gybr 
va constitui cea mai importan
tă verificare înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Montreal.

Cîteva noutăți despre forma
ția noastră nu sînt lipsite de 
interes. Antrenorul echipei, 
Todog Torok, care de aproape 
două decenii se află la cîrma 
selecționatei, a fost eîtva timp 
indisponibil, fiind suferind, dar 
din februarie el și-a reluat 
activitatea.

Anul 1976 a început pentru 
handbalistele noastre cu un 
turneu efectuat în țările scan
dinave, după care jucătoarele 
s-au pregătit în cadrul echi
pelor de club, în vederea 
meciurilor de Cupă. Trofeul 
a revenit din nou echipei Va- 
sas. deși din formație a lipsit 
cunoscuta jucătoare Borbala 
Tath-Harsănyi, retrasă tempo
rar din activitatea competițio- 
nală, în urma unui accident de 
automobil. Acum, se pare că 
ea este aptă de joc, eu toate 
că îi lipsește combativitatea — 
calitate de bază pe care o a- 
vea — și evită angajările cu 
adversarele directe. Pentru 

a puternicei competiții inter
naționale „Regata Moscova".

Programată să se desfășoare 
pe apele canalului artificial 
unde au avut loc și Campiona
tele europene din 1973, actua
la ediție a „Regatei Moscova" 
constituie unul dintre cele mai 
puternice teste preolimpice, 
printre țările participante fi
gurinei R. D. Germană, U.R.S.S., 
Bulgaria și România, recunos
cute pentru valoarea schifiș- 
tilor lor.

Loturile țării noastre au 
plecat spre Moscova în cursul 
zilei de ieri. Printre echipa
jele care efectuează deplasa
rea se numără cele de 2 f.c. 
(Marlena Predescu — Marine- 
la Maxim), 4+1 rame (Elena 
Oprea, Aurelia Marinescu, Fi- 
ligonia Toi, Florica Petcu + 
Elena Giurcă), 4+1 vîsle (Ioa
na Tudoran, Elisabeta Lazăr, 
Maria Micșa, Felicia Afrăsi- 
loaia + Elena Giurcă) și 8+1 
— la feminin, 2 f.c. (Ilie Oan- 
ță — Petre Ceapura), 4 rame 
f.c. (Nicolae Simion, Ernest 
Gall, Dumitru Grumezescu și 
Ștefan Tudor) — la masculin,

FLORENȚA MIHAI - 
IN SEMIFINALE 

LA ROMA I
în cadrul campionatelor inter

naționale de tenis ale Italiei, dis
putate pe terenurile de la Foro 
Italico din Roma, jucătoarea ro
mâncă Florența Mihai a reușit 
excelenta performanță de a se 
califica în semifinalele probei de 
simplu, învingînd în sferturi pe 
americana Beth Norton cu 6—1, 
6—4. In celelalte sferturi : Lesley 
Hunt (Australia) — Gail Loverra 
(Franța) 3—6, 7-5. 6—1 ; Mima 
Jausovec (Iugoslavia) — Linky 
Boshoff (R.S.A.) 6—1, 6—0 ; Regi
na Marsikova (Cehoslovacia) — 
Sue Barker (Anglia) 6—1, 6—1.

TURNEUL
DE VOLEI DE LA BERLIN

La Berlin a început un tur
neu internațional de volei mas
culin la care participă repre
zentativele Cehoslovaciei, Cu
bei, României, U.R.S.S. si 
R. D. Germane.

în prima zi voleibaliștii ro
mâni au întîlnit echipa Ceho
slovaciei. După o evoluție bu - 
nă. formația României a de
pășit, după 72 minute de joc, 
pe valoroșii lor parteneri cu 
3—1 (—14, 6, 13, 4). în celelalte 
meciuri : U.R.S.S. — R.D. Ger
mană 3—0, Cuba — Unga
ria 3—0.

Turneul continuă.
In C.E. de baschet 

JUCĂTOARELE NOASTRE 
AU PIERDUT PARTIDA 
CU ECHIPA UNGARIEI
CLERMONT-FEKBAND, 27 (prin 

telefon). în cadrul campionatului 
european de baschet feminin s-au 
întîlnit joi reprezentativele Unga
riei și României, singurele forma
ții neînvinse în disputele din ca
drul grupei pentru stabilirea lo
curilor 8—13. Meciul a fost intere
sant de urmărit, deși jucătoarele 
celor două echipe, dată fiind miza 
intîlnirii, au evoluat, la început, 
destul de crispat, greșind deseori.

Reprezentativa maghiară și-a 
revenit insă rapid și a acționat

ULTIMA VERIFICARE
DIN ECHIPA UNGARIEI

Toth-Harsânyi, turneul de la 
Gybr va hotărî dacă va face 
parte sau nu din lotul care 
se va deplasa la J.O. de la 
Montreal.

în general, lotul este același

CORESPONDENȚE PENTRU OSportlll

care a fost prezent la ultima 
ediție a campionatului mondi
al. Printre membrele lotului 
se numără Ago ta Bujdosb — 
de la Vasas, care a apărat ex
celent poarta echipei naționa
le, ca și alte jucătoare din a- 
ceeași formație: Sterbinszky, 
Vadâsz, Csik și Angyal.

Dar iată programul complet 
al turneului internațional de 
la Gybr: 4 IUNIE Ungaria — 
Cehoslovacia și R. F. Germa
nia — Canada ; 5 IUNIE K. F. 
Germania — Cehoslovacia și 
Ungaria — Canada ; 6 IUNIE 
Cehoslovacia — Canada și Un
garia — R. F. Germania.

DEZS6 VAD
„Nepsport" — Budapesta 

mai bine decît echipa noastră, 
atît în acțiunile ofensive cit și în 
defensivă, obtinînd, în final, o 
victorie meritată. Scorul 67—56 
(31—28). Punctele echipei române 
au fost realizate de : Andreescu 
și Pîrșu — cite 12, Simionescu 10. 
Duțu 6, Gugiu 7, Giurea 4, Prăzaru 
3 și Mihalic 2. Pentru formația 
Ungariei cele mai multe puncte 
le-au înscris Kiss 18, Cziraky 17, 
Szabici 11, Lerner 10. în acest 
meci baschetbalistele noastre au 
fost notate cu 59 de aruncări din 
acțiune (numai 19 reușite-procen- 
taj 32%) și cu 24 de aruncări li
bere (16 transformate-procentaj 
66".o) în timp ce adversarele au 
avut 71 de aruncări din acțiune 
(26 reușite) și 28 de lovituri libe
re (16 reușite). Sîmbătă echipa 
României întîlnește Spania.

Alte rezultate : U.R.S.S. — Fran
ța 83—56, Iugoslavia — Polonia 
90—81 (grupa 1—7), Belgia — R.F. 
Germania 68—67 (grupa 8—13).

TURNEUL DE HANDBAL 
FEMININ DE LA 

NEUBRANDENBURG
NEUBRANDENBURG, 27 

(prin telefon). Miercuri a în
ceput în localitate tradiționa
lul turneu internațional de 
handbal feminin. Cele 6 for
mații participante sînt împăr
țite în două serii : A — 
U.R.S.S., Cehoslovacia și 
R.D.G. II ; B — România, Nor
vegia și R.D.G. I.

în partidele de miercuri s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : U.R.S.S. — R.D. Germa
nă II 14—8 (6—1), cele mai 
multe goluri au fost înscrise 
de Makareț 8 și Turcina 4. 
respectiv Junghans 2 și Voss 
2 ; R.D. Germană I — Norve
gia 1.+—9 (8—6), golgetere i
Richter 5, Rost 3, Kretzschmar 
2, respectiv Eriksen 2 și Da- 
nielsen 2.

Echipa României a susținut 
primul meci joi seara, avînd 
ca parteneră reprezentativa 
R.D. Germane, campioană a 
lumii. La capătul unei întîlniri 
îndelung aplaudate de cei pes
te 2 000 de spectatori, prima 
formație a R.D. Germane a 
cîștigat cu 9—7 (6—2). Golurile 
au fost înscrise de : Kretzsch
mar 2, Richter 2, Tietz 2, Gel- 
hoff, Matz și Janicke, pentru 
R.D.G., Șoș 3, Luțaș 3 și Co- 
jocaru pentru formația noastră. 
Vineri, echipa României joacă 
cu Norvegia.

LUPTĂTORII 
CONCUREAZĂ 

ÎN SIRIA
La Damasc, va avea loc sîm

bătă și duminică Turneul in
ternațional de lupte libere al 
Siriei. La acest concurs fede
rația de specialitate a țării 
noastre a deplasat o echipă de 
juniori i Victor Brînză (cat. 48 
kg), Viorel Gălan (52 kg), E- 
manuel Radu (57 kg), Lajos 
Șandor (62 kg), Vasile Stănes- 
cu (68 kg), Dumitru Ruta (74 
kg), Marin Stanciu (82 kg), Ion 
Ivanov (90 kg), Vasile Pușcaș 
(100 kg) si Andrei Ianke 
(+100 kg).

Luptătorii români — care 
vor concura pentru prima oa
ră în această țară — sînt în
soțiți de antrenorul Dumitru 
Dana și de arbitrul Stelian Si
mionescu.

berlin: ASALTUL TINERILOR 
CAIACIȘTI Șl CANOIȘTI

Desfășurate la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute pe lacul Beetz, 
la Brandenburg, campionatele 
de caiac-canoe ale R. D. Ger
mane au constituit o repetiție 
generală în vederea regatei 
internaționale Brandenburg, 

programată în acest weekend 
sportiv. Desigur, campionatele 
pot fi socotite și ca un test 
al formei sportivilor fruntași, 
aflați în plină pregătire în ve
derea Jocurilor Olimpice de la 
Montreal. Din acest punct de 
vedere, rezultatele înregistrate 
au ridicat destule probleme 
selecționerilor, mulți dintre fa- 
voriți — și In special favorite, 
caiaciste renumite pe plan in
ternațional — fiind întrecut! de 
tineri aflați în plină ascensiu
ne. De altfel, trebuie notat că 
din cel 12 campioni ai edi
ției precedente doar patru au 
reușit să-și reediteze victori
ile. Dintre aceștia, să-l amin
tim pe canoistul Uwe Freese 
(A.S.C. Potsdam) cîștigător

JOAO BE OLIVEIRA
Este problematică participarea 

la J.O. de la Montreal a re
cordmanului mondial in proba 
de triplu salt (17,89 m) braz1- 
lianul Joao Carlos de Oliveira, 
care este încă nerefăcut după 
accidentul suferit. Intr-un in
terviu acordat presei internațio
nale, dr. Mario Pini, șeful co
misiei medicale a Comitetului

SEMINARUL INTERNATIONAL
Nu de mult s-a desfășurat, 

la Paris, Seminarul internațio
nal al președinților Comisiilor 
naționale de arbitri-judecători 
de box consacrat îmbunătăți
rii activității de arbitraj în 
ring și în jurul său. La lucră-

DUELUL GAMMOUDI - MORA
în cadrul concursului atletic 

internațional de la Saint Maur 
(în apropiere de Paris) în cen
trul atenției spectatorilor s-a 
situat cursa de 10 000 m plat în 
care a pasionat „duelul" sportiv 
dintre tunisianul Gammoudi, vi- 
cecampion olimpic la Miin- 
chen și columbianul Victor 
Mora, învingătorul crosului de 
la Sao Paulo. Primul a trecut 
linia de sosire Gammoudi, 
cronometrat cu timpul de 
28:14,2, urmat de compatrio
tul său Zhaddem — 28:15,6 și 
de Mora cu 28:21,4.

VIE ACTIVITATE 
PE TERENURILE

DE FOTBAL
• Peste 15 000 de spectatori 

au urmărit la Budapesta meciul 
amical dintre echipele Ungariei 
și U.R.S.S. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 
1—1 (1—0). Gazdele au deschis 
scorul în min. 10 prin Fekete, 
iar oaspeții au egalat în min. 
77 prin Nazarenko, care a pri
mit o pasă de la Blohin.

• în orașul Poznan s-a dis
putat, în nocturnă, meciul ami
cal dintre reprezentativele Po
loniei și Irlandei. Oaspeții au 
obținut o meritată victorie cu 
scorul de 2—0 (2—0). Cele două 
goluri au fost marcate de Gi
vens în min. 4 și 11.
• Selecționata Mexicului, 

care se pregătește pentru sezo
nul internațional, a susținut la 
Ciudad de Mexico un joc de 
verificare în compania echipei 
spaniole Atletico Bilbao. Fotba
liștii mexicani au terminat în
vingători cu scorul de 3—0 
(0—0), prin punctele marcate de 
Durante, Abrio și Medina

• în meciul retur contînd 
pentru semifinalele campionatu
lui european rezervat echipelor 
de tineret (jucători sub 23 de 
ani), la Kerkrade, selecționata 
Olandei a învins cu 1—0 (0—0) 
formația U.R.S.S. Pentru finală 
s-a calificat însă echipa sovie
tică, învingătoare în primul joc 
cu 3—0.

confortabil în ambele probe 
de simplu și pe caiacistul A- 
lexander Slatnow, învingător 
la K 1—500 m și la K 2—500 m, 
împreună cu Gerd Rummel. 
Printre revelații : perechea de 
canoiști Alex Gebert — Hans 
Jiirgen Tode (ambii în vîrștă 
de 19 ani) surprinzători cîști- 
gători atît la 500 cît și la 
1 000 m.

La feminin, cea mai mare 
surpriză a fost înregistrată. în 
proba de caiac 2, unde Marion 
Rosiger — Martina Fischer 
(campioane europene de juni
oare In 1975) au întrecut două 
echipaje celebre: Anke Ohde — 
Barbel Koster (campioane ale 
lumii anul trecut) și Petra 
Borzym—Angela Zirzow. Anke 
Ohde, care are cinci titluri de 
campioană a lumii în palma
res, a întrerupt o vreme pre
gătirea din cauza unui acci
dent și revenirea în formă se 
face anevoios (în proba de 
simplu s-a clasat abia pe locul 
șapte !). Ea a urcat, totuși, pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului cu caiacul de patru, 
alături de Kbster, Borzym și 
Zirzow (cîștigătoare si la sim
plu).

HILMA* BORGER 
„Deutsches Sportecho‘‘-Berlin

ESTE MEIDENEAE...
olimpic brazilian, a declarat că 
dacă se va restabili, după un 
îndelungat tratament, record
manul mondial iși va putea re
lua pregătirile probabil săptă- 
mîna viitoare. După cum se 
poate constata. Joao Carlos de 
Oliveira este în mare întirzi;- 
re cu antrenamentele, nefiind 
sigură prezența sa la Olimpiadă.

AL ARBITRILOR DL BOI
rile conduse de Emil Jecev 
(Bulgaria), președintele Comi
siei de arbitri-judecători din 
cadrul AEBA, a participat și 
Ing. Virgil Cazacu, președin
tele Colegiului central de ar
bitri al F.R. Box. In cursul lu
crărilor, a fost apreciată in
tervenția delegatului român 
care a propus adoptarea unor 
semne convenționale interna
ționale menite să detalieze na
tura și cauzele avertismente
lor aplicate în ring și la ma
sa de judecată, în așa fel în- 
cît datele codificate (prin ideo
grame simple și ușor de asi
milat) prezente pe buletinele 
de punctaj să poată edifica 
rapid juriul. Propunerea fiind 
primită cu viu interes, s-a ho- 
tărît ca noul sistem de notare 
a avertismentelor să fie apli
cat experimental.

PE SCURT
ATLETISM • La Rhede 

(R.F.G.) meciul triunghiular de 
mars (probe de 20 și 50 km) a 
fost cîștigat de echipa Ungariei, 
cu 39 p, urmată de R. F. Ger
mania — 32 p și Suedia — 21 p. 
Proba de 50 km a revenit lui Fe
renc Danovzki (Ungaria) cu 
timpul de 4 h 16:56. Campionul 
olimpic vest-german Bernd Kan- 
nenberg a ocupat primul loc în 
proba de 20 km, cu 1 h 27110,6,

AUTO • în „Raliul Acropole" 
conduce pilotul francez Ragnotli ș 
(pe „Alpine Renault"), urmat de ’ 
suedezul Kallstroem (pe „Dat
sun"). Fostul lider, italianul Pre- 
gliasco. a abandonat din cauza 
unei defecțiuni tehnice. în cursă 
au rămas 45 de mașini din cele 
123 care au luat startul.

BASCHET • în meci tur pen
tru „Cupa Europei" (masculin), 
echipa Israelului a întîlnit. la 
Tel Aviv, reprezentativa Turciei, 
obtinînd victoria cu 78—67 (49—37).

BOX • Campionul european la 
categoria pană, italianul Mario 
Cotena, și-a apărat cu succes . 
centura. în gala disputată la 
Triest, Cotena . l-a învins prin 
k.o. tehnic în repriza a 12-a pe 
compatriotul său Nevio Carbi.

CAlArie • Ultima probă a 
concursului de la Aachen a re
venit, după două baraje, călăre
țului vest-german Gerd Wiltfang 
(pe ,.Davos“), urmat de brazilia
nul Nelson Pessoa.

CICLISM • A 6-a etapă a tu
rului Italiei (Cosenza — Matera, 
207 km) a revenit belgianului '■< 
Johan de Muynck — 5 h 44:08. 
Muynck este acum lider al cla
samentului. • După 3 etape. în 
cursa „Dauphin6 Libere" ne pri
mul loc se află Walter Plancka- 
ert (Belgia). • Astăzi. începe 
Turul Olandei rezervat amatori
lor. Cursa măsoară 1200 km, îm
părați în 8 etape. La startul com- j 
petiției vor fi prezenți alergători ’ 
din Olanda, U.R.S.S., Cehoslovacia. . 
Danemarca, Spania, Italia, Fran
ța etc.

MOTO • „Marele Premiu al 
Belgiei" (la clasa 750 cmc) a fost 
cîștigat de americanul Garry Ni
xon (pe „Kawasaki"), cu o me
die orară de 148,614 km. Pe locu
rile următoare. englezii Dave 
Porter (pe „Yamaha") și Mike 
Grant (pe „Kawasaki"). A aban
donat Barry Sheene.

ȘAH • Turneul internațional 
feminin de la Plovdiv a fost cîști
gat de maestrele Pihaillcl (Iugo
slavia) și Borisova (Bulgaria) — 
10 puncte fiecare, urmate de 
Gugașvili (U.R.S.S.) — 9,5 puncte. 
Eleonora Gogîlea (România), No- 
vakovici (Iugoslavia) și Goceva
(Bulgaria) — 7,5 puncte fiecare.
Rezultate din runda a 13-a : 
Gogîlea — Borisova remiză ;
Gugașvili — Goceva 1—0 ; Petrova
— Draganova 1—0 ; Cllinghirova
— Dobreva 1—0.

TENIS • în proba masculină 
a campionatelor internaționale 
de tenis ale Italiei, s-au înregis
trat rezultatele : Newcombe — 
Kamiwazumt 7—6. 7—8 ; Vilas — 
Martin 6—3. 7—5 : McNair — 
Tanner 7—6. 7—6 : Franulovîci — 
Cano 6—4, 6—1 ; Barazzutti — 
Masters 6—2, 6—1 : Gerulaitâs — 
Reid 7—5. 6—2 ; Panatta — Zuga- 
relli 7—6, 0—3 Dibbs — pecei 
6—3, 6—3 : Kodes — Alvarez 6—3» 
6—3. • La Diisseldorf : Fibak—
Norberg 6—1, 6—3 : Or antes — 
Zirngibl 6—O, 6—1; Velasco — El 
Shafel 3—6, 6—4, 6—3 ; Munoz — 
Zednik 6—7. 6—4, 7—6 : Proisy— 
Eberhard 6—2. 6—7, 6—2 ; Moore
— Caujoîle €—3. 1—6. 6—3.

VOLEI • Au continuat meciu
rile turneului internațional mas
culin de la Hakotade (Japonia). 
Echipa Japoniei a învins cu 3—1 
pe cea a Italiei, iar Cehoslovacia 
a dispus cu 3—0 de formația 
Cubei.
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