
COMPETIȚII SPORTIVE 
DE MASĂ ÎN DIFERITE

JUDEȚE ALE ȚARII
PIATRA NEAMȚ. Sîmbătă 

duminică la Piatra Neamț și 
județul Neamț au avut loc in
teresante manifestări sportive 
de masă, organizate în pregă
tirea startului oficial al „Dacia
dei". Peste 5 000 de elevi, pre
cum și tineri din asociații 
sportive sindicale au participat 
la concursuri de cros, handbal, 
fotbal, tenis de masă, popice, 
șah și gimnastică ritmică. La 
rîndul ei, Școala sportivă din 
Piatra Neamț a inițiat un turneu 
de handbal feminin, la startul 
căruia au fost invitate și echi
pe din Bacău, Botoșani și Să- 
vinești.

în organizarea asociației 
sportive a liceului pedagogic 
„Gh. Asachi” din Piatra Neamț 
a avut loc o duminică cultu- 
ral-sportivă.

Competiții de masă au avut 
loc și alte localități ale jude
țului Neamț. Astfel, la Roman. 
4 000 de tineri au fost prezenți 
Ia întreceri de handbal, fotbal 
și cros, care s-au desfășurat pe 
toate bazele sportive : Școala 
generală nr. 8 din localitate a 
organizat un „Festival sportiv”, 
iar în comunele Bicaz, Tg. 
Neamț, Secuieni. Tarcău, Bur
lești, Borca, Pipirig și Săbă- 
oani s-au organizat întreceri de 
alergări, șah și tenis de masă. 
(C. Vernica — coresp.).

Și 
în

PLOIEȘTI. Duminică dimi
neață, în parcul din împrejuri
mile sălii „Victoria” din loca
litate s-a desfășurat „Crosul 
tineretului", în organizarea 
C.M.E.F.S., Comitetului munici
pal al U.T.C. și Consiliului mu
nicipal al sindicatelor. La în
treceri — care au fost deosebit 
de disputate — au participat 
peste 600 de tineri din școlile 
și întreprinderile municipiului. 
Iată și cîștigătorii, pe categorii 
de vîrstă : 15—16 ani — Geor- 
geta Voinea (Șc. gen. 20) și Ra-

Campionatul feminin de baschet

PARTIDE IMPORTANTE IN ZONA 
INFERIOARĂ A CLASAMENTULUI

CLUJ-NAPOCA, 21 (prin te
lefon). Cele 18 meciuri desfă
șurate în primele trei zile ale 
penultimului turneu al campio
natului național de baschet fe
minin, găzduite de Sala spor
turilor din localitate, nu au 
adus modificări în partea de 
sus a clasamentului și nici cla
rificări în zona echipelor ame
nințate cu retrogradarea. 
I.E.F.S., Rapid și Politehnica 
ocupă, în ordine, pozițiile frun-

HOCHEISTII ROMANI
DIN NOU ÎNVINGĂTORI
CU STROJARNE MARTIN

5-3 (2-1,2-11-1)
21 (prin 
artificial 
stațiune

POIANA BRAȘOV, 
telefon). Patinoarul 
din această pitorească 
montană a găzduit luni seara 
ultima din cele trei partide 
susținute în țara noastră de 
formația cehoslovacă de hochei 
Strojarne Martin. Ca și în pre
cedentele confruntări. replica 
a fost servită oaspeților de lo
tul nostru reprezentativ, aflat 
în pregătire pentru apropiatele 
întreceri ale grupei A a cam
pionatului mondial. La fel ca 
în celelalte două jocuri, dispu
tate la Miercurea Cluc, și luni 
seara victoria a revenit ho- 
cheiștilor români, de această 
dată cu 5—3 (2—1, 2—1, 1—1). 
prin punctele marcate de Axin- 
te 2, Pană, Gall, Gheorghiu.

Echipa română s-a mișcat 
bine, în ciuda faptului că din 
prima linie au lipsit doi jucă
tori de bază : fundașul Antal 
si centrul atacant Tureanu, am
bii ușor gripați. De remarcat 
o formă bună a manifestat 
nărui portar Gh. Huțan.

Partida a fost condusă 
Oprea Barbu (centru), ajutat 
la cele două linii de M. Pres- 
neanu și C. Sgîncă. 

câ 
ti

de

du Petcu (Liceul Mihai Vitea
zul) ; 17—19 ani — Daniela 
Viciu (Liceul I. L. Caragiale) 
și Anton Vișan (Liceul Indus
trial de chimie) ; peste 19 ani 
— Florentina Mihăilă (Lie. ind. 
de chimie) și Ion Dragomir 
(A. S. Prahova „1 Mai”). (I. 
Tănăsescu — coresp.).

BRĂILA. Ample întreceri 
sportive au avut loc pe 
stadionul municipal din. locali
tate. Au fost prezenți aici pes
te 2 500 de tineri din școlile, 

"-1-------• instituțiile
un succes 

„Crosul

Și 
De 
bucurat

întreprinderile 
municipiului, 
deosebit s-a 
Independenței”, organizat cu a- 
cest prilej, de către Consiliul 
județean al organizației pio
nierilor. La entuziastele între
ceri au luat parte în jur de 
1 500 de elevi, purtători ai cra
vatelor roșii cu tricolor. Tot la 
Brăila, la baza sportivă „Pes
cărușul”, au avut loc întreceri 
la handbal, minifotbal. tenis de 
cîmp. (Tr. Enache — coresp.).

TIMIȘOARA. Pe terenul 
Constructorul s-au desfășurat, 
timp de 3 zile, întreceri de 
handbal feminin cu participa
rea echipelor Universitatea Ti
mișoara, Universitatea Cluj- 
Napoca, Constructorul Timișoa
ra (divizionare A) și „13 De
cembrie" Timișoara (divizia B). 
Turneul a revenit formației 
Universitatea Timișoara (16—10 
cu „U“ Cluj-Napoca, 20—3 cu 
Constructorul și 24—10 cu „13 
Decembrie"), urmată în clasa
ment de Constructorul, „13 De
cembrie" și „U“ Cluj-Napoca. 
(C. Crețu, coresp.).

BUCUREȘTI. Pe baza sporti
vă „Cireșarii” din sectorul d al 
Capitalei au fost prezenți, du
minică dimineața, peste 200 de

(Continuare in pag. 2—3)

de minute, 
repriza se- 
studentelor 
de puncte, 
ale adver-

tașe ale Diviziei A, iar Voința 
București, Mobila Satu Mare, 
Sănătatea Ploiești, C.S.U. Ga
lați și Universitatea Timișoara 
se străduiesc să evite locurile 
11 și 12, ocupate — deocamda
tă — de Mobila Satu Mare și 
Voința București.

în etapa de luni au fost în
registrate următoarele rezul
tate :

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— VOINȚA BUCUREȘTI 108— 
62 (52—41). Ceva mai echili
brată în primele 20 
întîlnirea a fost în 
cundă la discreția 
care au înscris 56 
față de numai 21 (!) 
sarelor. Cele mai multe punc
te : Pîrșu 14, Filip 14, Mareș 
12, Tita 10 pentru Politehnica, 
respectiv, Cristina Savu 15, 
Lărincz 12.

I.E.F.S. — VOINȚA BRAȘOV 
108—78 (55—33). Campioanele ță
rii au dominat destul de cate
goric, deși brașovencele s-au 
străduit (și în unele perioade 
au izbutit) să egaleze capacita
tea de luptă și eficacitatea 
bucureștencelor.

MOBILA SATU MARE — 
CRIȘUL ORADEA 61—57 (28 — 
27). Partidă cu serioase impli
cații în zona retrogradării, care 
a generat o dispută dîrză. spec
taculoasă. Avantajul a alternat 
în permanență la diferențe mi-

VIZITA ÎN TARA NOASTRĂ A MINISTRULUI
CULTURII, SPORTURILOR Șl TIALRLIUHI!

al 
al 
a 

de-

Tovarășul Cornel Burtică,
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C.
P.C.R., viceprim-ministru 
Guvernului R.S. România, 
primit, luni după-amiază, 
legația condusă de Garba Sidi- 
kou, ministrul culturii, spor
turilor și tineretului din Re
publica Niger, care efectuează 
o vizită în țara noastră.

rortul■
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In vederea meciului de mâine, cu echipa Turciei

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
EFECTUEAZĂ INTENSE PREGĂTIRI

Lotul reprezentativ de fotbal, 
reunit la București de dumini
că dimineața, a început chiar 
din acea zi, pregătirile pentru 
meciul de mîine, din cadrul 
Cupei balcanice, compania

Aspect de la antrenamentul de 
Dinamo, al laiului reprezentativ.

nime, nici una din echipe nereu
șind să se detașeze. Sătmăren- 
cele, cu o formație mai tînără, 
care a luptat cu mare ambiție 
au obținut o meritată victorie. 
Principalele realizatoare : Vilany 
18, Barta 16 (Mob.) și Szekely 
14, Szabo 8 (Cr.).

SANATATEA PLOIEȘTI — 
C.S.U. GALAȚI 70—61 (29—24). 
Miza importantă a jocului nu a 
împiedicat cele două echipe să 
ofere un spectacol de bună ca
litate pe fondul unei lupte 
dîrze, dar sportive, pentru vic
torie. Ploieștencele, handicapate 
din punct de vedere al taliei, 
au' jucat mai organizat, au 
punctat precis de la semidis- 
tanță și distanță, realizînd un 
succes prețios. Principalele rea
lizatoare : Cuțov 18, Cura 14 
(Sănăt.) și T. Rădulescu 22, Bo
lovan 18 (C.S.U.)

RAPID BUCUREȘTI — „U” 
CLUJ-NAPOCA 88—64 (40—35).

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
63—71 (25—37).

Mircea RADU — coresp.

★
S-a stabilit ca partida dublă 

dintre Universitatea Cluj-Na- 
poca și I.E.F.S., restanță din 
etapa a 15-a a campionatului 
național, să se dispute miercuri 
23 martie, la ora 10 și la ora 13.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
au fost prezenți tovarășii Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
general locotenent Marin Drag- 
nea, președintele Consiliului 
Național pentru Educație fizică 
și Sport, Nicu Ceaușescu și 
Radu Enache, secretari ai C.C. 
al U.T.C.
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echipei Turciei. Selecționabilii 
au continuat — în cursul zilei 
de ieri — programul antrena
mentelor. Dimineața a avut loc, 
pe stadionul Dinamo, o ședință 
de pregătire prezentînd un ac- 

iert dimineață, de pe stadionul
Foto : V. BAGEAC

centuat caracter fizic ; după a- 
miază, pe stadionul Steaua, lo
tul a participat la tui antrena
ment complex, intens. întregul 
grup de jucători a participat cu 
multă tragere de inimă Ia pre
gătiri, demonstrînd că este ani
mat de dorința unei cît mai 
bune prezentări în partida de 
mîine, de pe stadionul Steaua.

Care este situația medicală a 
lotului ? „Doar Mulțescu și 
Bălăci sini ușor accidentați, ne 
spunea medicul lotului, . dr. 
Dumitru Tomescu. Amindoi se

FOTBALIȘTII TURCI AU SOSIT ASEARĂ ÎN CAPITALĂ
Lotul reprezentativ de fotbal 

al Turciei a sosit aseară în Ca
pitală, pe calea aerului. Dele
gația este condusă de Adnan 
Suvari, vicepreședintele federa
ției turce. Directorul tehnic al 
reprezentativelor, fostul inter
național, Metin Turek, ne-a de
clarat îndată după sosire : 
„Meciul cu reprezentativa Ro
mâniei este foarte dificil pen
tru noi. Venim insă cu un mo
ral bun, după victoria în fața 
reprezentativei Bulgariei”.

Iată acum lotul deplasat la 
București : PORTARI — Senol 
(Trabzonspor) 27 ani, 4 selec
ționări îrr echipa A ; Eser (A- 
danaspor) 23 — “ ‘ ’
TORI DE CIMP _ .
(Trabzonspor) 23 — 10 A ; Al-

7 Â ; JUCA-
— Turgay

Azi, la Galați și Brăila

START ÎN „TURNEUL PRIMĂVERII" LA ROX
Azi se dă startul în competi

ția pugilistică „Turneul primă
verii", în care majoritatea ce
lor mai buni boxeri se întil- 
nesc la Galați și Brăila. .Tur
neul pe categorii de greutate 
constituie principalul criteriu 
de selecție a pugiliștilor ro
mâni înaintea prestigiosului 
turneu internațional „Centura 
de aur”, rampă de lansare spre 
marea performanță pentru foar
te mulți sportivi din lume. în 
aceste condiții, este de presu
pus ca participanții la între
cerile programate în cele două 
mari centre pugilistice ale ță
rii să facă totul pentru o cît 
mai bună comportare, pentru 
intrarea în vederile selecțione
rilor.

Sala sporturilor din 
va găzdui dispute în 
categoriilor semimuscă, 
semiușoară, semimijlocie.

Galați 
cadrul 
cocos, 

mij-

Marți 22 martie 1977

resimt dc pe urma unor lovi
turi primite in jocurile din 
campionat, ceva mai serioasă 
fiind situația Iui Mulțescu. Ur- 
mînd un adecvat tratament de 
refacere, combinat cu un regim 
de pregătire corespunzător, spe
răm ca amindoi să devină apți 
pentru partida de miercuri”. 
Reamintim că, în afara celor 
doi, lotul mai cuprinde urmă
torii 15 jucători : Iordache, 
Cristian, Cheran, Sătmăreanu 
II, Sameș, Grigore, Vigu, An- 
ghelini, Dumitru, Boloni, Troi, 
Dudu Georgescu, C. Zamfir, 
Iordănescu și Dănilă.

Iată unele opinii culese la 
antrenamentul de ieri de pi 
stadionul Dinamo : „Preocupa
rea principală este recuperarea 
jucătorilor accidentați. Starea 
de spirit este bună. Sperăm să 
continuăm drumul bun început 
în turneul din Franța. Vom a- 
vea în față un adversar foarte 
ambițios. Echipa Turciei a avut 
un start fructuos în actuala 
ediție a «Cupei balcanice» și 
va aborda cu toată energia me
ciul de miercuri”, ne-a declarat 
Ștefan Covaci, vicepreședinte al 
F.R.F. „Cred că vom reuși o 
partidă bună. Omogenitatea se
lecționatei, dovedită in partide» 
le-test din turneul francez, 
trebuie să se demonstreze și a- 
cum“, declară- căpitanul echipei, 
Dumitru. „Sint fericit că mi s-a 
acordat mai departe încredere, 
prin menținerea în lot. Am 
convingerea că echipa națională 
va fi la înălțime in jocul cu 
Turcia”, ne-a spus unul dintre 
cei mai tineri componenți ai 
lotului, Cristian.

Pregătirile lotului continuă 
astăzi, prin noi antrenamen
te. (Ef. L)

29paslan (Fenerbahce) 28 — 
A ; Fatih (Galatasaray) 23
28 A ; Eroi (Altay) 26 — 4 
Nejatî (Trabzonspor) 25 —
A ; Isa (Adanaspor) 24 — 7

A;
11

-___ _ . .... . A;
Mustafa (Boluspor) 22 — deb. ; 
Nejdet (Boluspor) 22 — IA; 
Bekir (Trabzonspor) 26 — IA; 
Kemal I (Bursaspor) 25—9 
A ; Kemal II (Beșiktas) 22 — 
1 A ; Sedat (Bursaspor) 22 — 
deb.; Cemil (Fenerbahce) 28 — 
48 A; AH Kemal (Trabzonspor) 
25 — 11A; Necmi (Trabzon
spor) 28 — 1 A (actualul gol- 
geter al campionatului turc cu 
15 goluri la activ). Oaspeții vor 
efectua astăzi un antrenament 
după care directorul tehnic, 
Metin Turek, va comunica for
mația pentru jocul de mîine.

, la care
de 
de .
organizatori să 
primele zile, 

pildă, 
. pe 

32

s-au 
concurențl, 

participant!

locie și grea, 
înscris 146 i 
numărul mare i 
obligîndu-i pe 
programeze, în 
cîte două reuniuni. De | 
la categoria semiușoară, 
foaia de concurs figurează 
de boxeri, iar la semimijlocie 
36 ! în zilele de marți, miercuri 
și joi vor avea loc cîte două 
gale, la orele 15 și 18,30. Vineri, 
de la ora 18 se vor disputa 
semifinalele, iar sîmbătă, de la 
aceeași oră, finalele la cele 6 
categorii.

Sala sporturilor din Brăila 
va găzdui întrecerile la cele
lalte 5 categorii : muscă, pană, 
ușoară, mijlocie mică ți semi
grea. Reuniunile vor începe la 
oiele 14,30 și 18,30. Vineri va 
avea loc o singură gală — 
semifinalele, iar sîmbătă fi
nalele.



REPREZENTATIVA DE BASCHET
A ROMÂNIEI JOACA

LUCRĂRILOR DE DEMOLARE LA BLOCUL LA BUDAPESTA Șl LA BELGRAD

FOSTEI COFETARII SCALA
După cum s-a anunțat, la 

sesizarea făcută de cîțiva cetă
țeni cum că ar mai putea exis
ta supraviețuitori în subsolul 
fostului bloc al cofetăriei Scala 
din Capitală, care s-a prăbușit 
la cutremurul din 4 martie, du
minică au fost întreprinse lu
crări de excavare și de cerce
tare amănunțită a subsolului 
clădirii.

La fața locului s-au aflat 
pînă noaptea tîrziu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și alți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat. Au fost concentrate utila
je de mare putere, aparate mo
derne de ascultare și detectare, 
un mare număr de specialiști,

aigrupuri de tineri și ostași 
forțelor noastre armate.

După o activitate intensă 
cercetare amănunțită și degaja
re a întregului subsol desfășu
rată în cursul serii și nopții de 
duminică, precum și în ziua de 
luni, a reieșit că sesizarea nu 
se confirmă, în ruinele fostei 
clădiri nemaiaflîndu-se su
praviețuitori.

Echipele de intervenție, do
tate cu mijloace corespunzătoa
re, continuă să lucreze la de
molarea completă a ruinelor 
din perimetrul fostului bloc al 
cofetăriei Scala în vederea pre
gătirii terenului pentru viitoa
rea construcție care va fi ridi
cată aici.

âe

Lotul reprezentativ de bas
chet masculin al României a 
plecat ieri seară la Budapesta 
pentru a susține, săptămîna a- 
ceasta, cîteva întîlniri amicale 
cu selecționata țării gazdă. în 
continuare, sportivii români 
vor evolua la Belgrad, în com
pania echipei Partizan. Toate 
jocurile au drept scop verifi
carea pregătirilor efectuate în 
vederea campionatului euro
pean din acest an. Au făcut 
deplasarea : Popa, Niculescu, 
Georgescu, Ivascenco, 
Braboveanu (Dinamo). 
Oczelak (Steaua), 
(I.E.F.S.), Tacaci (Politehnica 
Iași), Ermurache (Lie. 1 Bucu
rești). Antrenor : D. Colibaba- 
Evuleț ; medic : T. Minescu.

JUBILEUL ASOCIAȚIEI SPORTIVE
TIȚE II : Ileana Troff, FETI
ȚE III : Anamaria Toma ; BĂ
IEȚI I : Mihai Fux, BĂIEȚI 
II : Ion Frățilă, BĂIEȚI III : 
Marcel Frățilă,

Cu prilejul festivității

Jubileul de 50 de ani al 
Asociației sportive Predealul a 
fost sărbătorit printr-o serie 
de manifestații organizate sim- 
bătă și duminică. Astfel, pe 
trambulina de pe Cioplea s-a

Uglai, 
Cernat, 
Mihuță

COMPETIȚII SPORTIVE
DE MASĂ ÎN DIFERITE

JUDEȚE ALE TARII
u >1■I

(Urmare din pag. 1)

pionleri șl elevi de la școlile 
generale 173, 175, 178 și 180. Ei 
au participat cu hărnicie la ac
țiunea de muncă patriotică pen
tru gospodărirea acestui frumos 
parc sportiv. După orele de 
muncă, pe toate terenurile au 
avut loc întreceri sportive la 
volei, handbal, tenis de cîmp 
etc.

tul omeniei și solidarității". Au 
prezentat demonstrații deosebit 
de reușite școlile generale 7. 
13, 10, 27 și 29 din Galați, șco
lile generale din Tecuci, Tg. 
Bujor și Independența. (T. Si- 
riopol, coresp.).

Referitor la întrecerile grupei 
B a campionatului european, 
menționăm că echipa României 
face parte din seria a doua, și 
va juca, la Helsinki, în ordine 
cu : Turcia (14 mai), Grecia (15 
mai), Finlanda (16 mai), Franța 
(17 mai), o selecționată califica
tă în urma turneului prelimi
nar de la Edinburgh (18 mai). 
Seria întîi este formată din se
lecționatele R.F. Germania, O- 
landei, Poloniei, Suediei (țară 
gazdă), Ungariei și o calificată 
Ia Edinburgh. Primele trei din 
fiecare grupă iau parte la un 
turneu final, iar formațiile cla
sate pe locurile 1—4 în acest 
turneu promovează în grupa A 
a campionatului european.

Predealul, oază a iubitorilor sporturilor de iarnă, pepinieră a 
schiului de performanță, l-n imagine, moment de activitate in- 

Clăbucettensă pe

desfășurat un concurs de sări
turi, pe categorii de vîrstă. Au 
cîștigat : Gheorghe Gherea (Di
namo Brașov) la seniori, Octa
vian Cherciu (Școala sportivă 
Brașovia) la juniori I și Nico- 

'lae Papuc (Școala sportivă 
Rîșnov) la juniori II. Pe Clăbu- 
cet a avut loc un concurs de 
slalom, tot pe categorii de 
vîrstă. Cîștigători (toți elevi ai 
Liceului de schi Predeal) : FE
TITE I : Cristina Bălașa. FE-

ciale, C.N.E.F.S. a acordat A- 
sociației sportive Predealul o 
cupă de cristal, iar foștii per
formeri au fost răsplătiți cu 
insigna „Meritul sportiv". Prin
tre cei distinși s-au aflat Ele
na Tampa, Ion Zăpadă, Dumi
tru Frățilă, Florea Lepădatu, 
Gabriela Ghioarcă etc.

LOTUL
Campionatul individual de lupte libere
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ORADEA. Un turneu de 
handbal viu disputat, dotat cu 
„Cupa Independenței", a avut 
loc în orașul de pe Criș. La 
întreceri 
formații, 
gat de 
egalitate 
Salonta, 
minînd _
(I. Ghișa, coresp.).

au luat parte patru 
Trofeul a fost cîști- 

Comerțul Oradea, la 
de puncte cu Autex 

cele două formații ter- 
la egalitate (11—11).

GALAȚI. Peste 5 000 de pio
nieri din județul Galați au 
prezentat — la Palatul sportu
rilor din orașul de pe Dunăre 
— un bogat program cultural- 
artistic și sportiv ale cărui în
casări au fost depuse în „Con-

CIȘTIGATORII FAZEI DE ZONĂ
test al lotului mas- 
tenis de masă s-a 
duminică în sala

Sîmbătă șl duminică s-au dis
putat întrecerile fazei de zonă a 
campionatelor individuale de 
lupte libere — seniori, etapă în 
care au fost stabiliți particlpan- 
ții la turneul final ce se va dis
puta la Timișoara, la sfîrșltul 
lunii aprilie.

BRAȘOV. Concursul din sala 
Dinamo din localitate a fost do
minat de luptătorii brașoveni și 
lugojeni. Iată ciștigătoril, în or
dinea categorilor : L Gyorfy (Lu
goj), P. Cearnău (Timișoara), A. 
Văsîi (Brașov), P. Androne 
(Brașov), C. Zanjer (Lugoj), I. 
Blaj (Timișoara), L Lup (Bra-

șov), Gh. Paraschiv (Brașov), C. 
Ardeleanu (Lugoj), L Bădol (Lu
goj).

C. GRUIA—coresp.

BRĂILA. Reunindu-se repre
zentanții a zece județe, con
fruntările au fost interesante, 
lupta pentru calificare fiind mai 
dificilă. Iată cîștigătorii, în or
dinea celor zece categorii : V.
Rotaru (Iași), E. Butu (Iași), M. 
Voicu (Brăila) L Lungu (Brăila), 
N. Munteanu (Iași), V. Moraru 
(Brăila), V. _ lor ga (Brăila) L 
Teodoru 
(Brăila).

dinea categoriilor : 1. Vangheliei 
(Constanța), P. Blindu (Con
stanța), V. Dlma (Tîrgoviște), A. 
Gorjanu (Balș), S. Lotreanu, 
Bocăneală (ambii Constanța), 
Dolea (Balș), * ------- “
stanța), Gh. Brașoveanu și 
Grigoraș (Tîrgoviște).

A.

D.
. .. L 

Ablez (Con
st.

G. TAMAȘ—coresp.

(Galati). T.
I. 

Papuc

I. BALTAG-coresp.

TINISMANII INAINTLA TRECERII
NORMELOR RE CONTROL

CONSTANȚA. Sportivii con- 
stănțeni au dominat concursul, 
claslndu-se pe primul loc la 
cinci categorii. O surpriză plă
cută au constitui t-o luptătorii 
din Balș, care s-au impus de 
două ori. Iată învingătorii, în or-

SATU MARE. La întrecerile a- 
cestei zone s-au reunit sportivi 
din zece județe, concursul avind 
astfel un grad de dificultate a- 
preciabil. învingătorii. în ordinea 
categoriilor : V. Măduț (Arad), 
G. Meregeu (Arad), P. Szatmari 
(Odorhei), A. Kalapacs (Odorhei), 
T. Pogăceanu (Tg. Mureș), St. 
Sooș (Tg. Mureș), L. Ambruș 
(Tg. Mureș), I. Cornuta (Tg. 
Mureș), I. Marton (Cluj-Napoca), 
A. Antal (Tg. Mureș).

Z. KOVACS-coresp.

„nr. 1" 
Teodor

Un prim 
culin de 
desfășurat 
de la stadionul Republicii. S-a 
disputat un turneu tur-retur, 
în care a fost inclusă și Ma
ria Alexandru. Clasamentul fi
nal a pus unele întrebări an
trenorului Nicolae Angelescu, 
una derivînd din foarte slaba 
evoluție a jucătorului 
și campionul țării,
Gheorghe. Pe primul Ioc, con- 
firmînd ascensiunea de la re
centul „Top 12", Stefan Mora- 
ru, cu 9 victorii și o singură 
tnfrîngere, la Marin Firănes- 
cu. Acesta din urmă a ocu
pat locul secund, cu două în
frângeri (la Moraru și Cristinel 
Romanescu). A urmat 
nescu 
te la 
cu și 
torul 
stracție de locul ocupat de Ma
ria Alexandru, a fost Teodor

Roma- 
cu două meciuri pierdu- 
Moraru, unul la Firănes- 
unul la Gheorghe. Urmă- 
clasat, dacă facem ab-

Un c- 
ria Ah 
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Jucătorii și jucătoarele de te
nis se află în pragul reluării 
activității în aer liber. Pretu
tindeni, terenurile intră în tra
diționala reamenajare și pre
gătire de primăvară, pentru a 
fi apte să-și primească oaspe
ții imediat ce timpul se va a- 
răta favorabil. Primele com
petiții sînt prevăzute pentru 
începutul lunii viitoare. între 4 
șl 10 aprilie sînt programate la 
Brașov întrecerile „Criteriului 
de primăvară", reunind pe te- 
nismanii fruntași, seniori și ju
niori. De menționat că membrii 
loturilor naționale de juniori și 
junioare (categoria 17—18 ani) 
vor participa obligatoriu la tur
neele respective de seniori, ceea 
ce desigur va stimula tinerele 
noastre 
aceasta, 
jocurile 
echipe, 
două etape se dispută în zilele 
de 11 și 12 aprilie, următoare
le continuînd la 14—17 aprilie, 
la Cluj-Napoca. Turneul de 
baraj pentru promovarea echi
pelor în seria a II-a. ale cărei

rachete. Imediat după 
tot la Brașov, încep 
din turul diviziei pe 
seria întîi. Primele

întreceri au fost întrerupte, es
te reprogramat la 11—13 apri
lie, tot pe terenurile clujene.

Pentru aceste competiții, ca 
și pentru cele care vor urma, 
sportivii din secțiile de tenis 
și-au reluat pregătirile. Ei sînt 
angrenați și In trecerea norme
lor de control fixate de F.R.T. 
Acestea s-au desfășurat pînă a- 
cum la Brașov, Sf. Gheorghe și 
Cluj-Napoca, continuînd la ur
mătoarele date : 22 martie, Arad, 
Tîrgoviște și Cîmpia Turzii ; 23 
martie, Timișoara și Tg. Mureș;
24 martie, '
25 martie, 
Petroșani ; 
Brăila și 
Constanța 
martie, Oradea și Bacău ; 29 
martie, municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej ; 30 martie, Baia Mare 
și Iași. La București probele de 
control vor fi trecute în peri
oada 28—31 martie, la acestea 
prezentîndu-se jucătorii de la 
Dinamo, Școala sportivă nr. 2, 
Progresul, T.C.B., Steaua, C.S.U. 
Construcții, Tot înainte.

Sibiu și Gheorgheni ; 
Galați, Cîmpina și 
26 martie, Ploiești, 
Deva ; 27 martie, 
și Hunedoara ; 28

SH4

Stagiunea a tost inaugurată 
duminică dimineața, cînd hipo
dromul din Ploiești și-a redes
chis porțile pentru programarea 
primelor probe competiționale 
ale trăpașilor noștri.

Evenimentul capătă o semnifi
cație deosebită prin hotărirea 
forului organizator de a intensi
fica in mod sensibil activitatea, 
calendarul prevăzind în acest 
sens un număr total de 57 reu
niuni. Este, intr-adevăr, o cifră 
apreciabil sporită în comparație 
cu cele 36—45 reuniuni consem
nate în anii precedențe Dar, în 
atari condiții, alături de toți cei 
ce frecventează cîmpul nostru 
de curse, ne exprimăm speranța 
că acest salt, cantitativ, va ii 
dublat șl de cel calitativ...

LA MANGALIA PESCĂRUȘII ÎNSOȚESC
CANOELE CLUBULUI STEAUACAIACELE SI»

Pe lacul Mangalia, caiacele șl 
canoele clubului Steaua sînt în
soțite de pescăruși. Zboară pe 
deasupra acestor bărci albe, 
purtate — și ele — pe aripi de 
vînt și valuri. în cursa lor as
pră, în care zilnic ar putea ajun
ge vîslind pînă către Constanța, 
băieții privesc înainte spre țăr
mul performanței. Fetele, însă, 
își găsesc timp să arunce și o 
privire de primăvară către pă
sările mării.

Au venit la mare pentru a 
se pregăti în vederea unui se
zon bogat în mari concursuri pe 
apă. Și ei — pescărușii — știu 
ce înseamnă apa 1 Sigur, pri
vit de sus, valul pare mic. cu
rentul slab, iar drumul 
opreliști. în caiac, însă 
mai ales la concursuri —

îndărătnică, înșelătoare. Trebuie 
să o cunoști bine ca să învingi ! 
în rest... în rest, adică după 
antrenamente, continuă fiecare 
lucrul la mileurile începute, iar 
dacă ar fi să facem un clasa
ment, ordinea la 
fi : Maria Ivanov 
pioană), dubloul 
chitov — Agafia

artizanait ar 
(mereu cam- 
N astasia Ni- 
Orlov. apoi

CARNET DE REPORTER

fără 
— Și 
apa e

INAUGURAREA STAGIUNII
Referindu-ne la rezultatele în

registrate în reuniunea inaugura
lă, apreciem că, în general, a- 
proape toți concurenții au evo
luat la valoarea lor reală, excep
ție făcînd doar cursa cîștigată 
de Pasarela. Faptul își are expli
cația în condițiile deosebit de 
favorabile pe care vremea bună 
le-a creat tuturor cailor pentru 
desfășurarea pregătirilor. cel 
mai elocvent exemplu l-au de
monstrat Hăulit și Amazon, care 
au evoluat In vecinătatea recor
dului carierei.

REZULTATE TEHNICE — 
cursa I — Pigmeu (I. Oană) 31,7, 
Lavanda, simplu 2,40, ordine 9; 
cursa II — Franklin (FL Pașcă) 
41,4, Marțian, Egreta, simplu 
6,20, event 10. ordine 15, ordine

triplă 190 ; cursa III — Rivan 
(N. Sandu) 38,1, Rafon, simplu 
3,80, event 41, ordine 35, triplu 
câștigător 244 ; cursa IV — Epi
log (Tr. Marinescu) 33,5, Orgo
lioasa, Reactor, simplu 5,10, e- 
vent 58, ordine 60, ordine triplă 
749 ; cursa V — Plenița (Tr. Di
nu) 37, Pegas, simplu 3,30, event 

triplu cîștigător 
263 ; cursa VI —* Hăulit (I. Bă
nică) 26,1, Amazon, Rulaj, sim
plu 8, event 28, ordine 29. ordi
ne triplă 163 ; cursa VII — Pa
sarela (I. Oană) 38, Campaner, 
simplu 1,60, event 40, ordine 8, 
triplu cîștigător 112 ; cursa VIII 
— Romila (M. Ștefănescu) 36,6, 
Ibin, simplu 3, event 8, ordine 31.

Middy DUMITRESCU

17, ordine 69,

Despina Simionov, Arina Par- 
mac și Adriana Mihala.

Mai zgârciți la vorbă, băieții 
își avîntă mereu caiacele și ca- 
noele pe întinderile de apă. 
Auzi, mileuri... ? Cu „stele de 
mare', adică inspirate din na
tura înconjurătoare !... în semn 
de protest, pescărușii se scu
fundă pentru o clipă în adân
curi. Revin spre a asculta o 
poveste mai voinicească, mai 
plină de peripeții și eroism pe 
apă. Anul 335 î.e.n.... Arrianus, 
istoricul grec, amintește în cro
nicile sale de puternica flotă de 
monoxile - a celor așezați cu 
vetrele in nordul Dunării. Apoi, 
temutele pînzare moldovenești 
purtând pavilionul domnitorului 
Ștefan cel Mare...

Medaliații cu argint la Mont
real, canoiștii Gheorghe Dani
lov — Gheorghe Simionov, în
torc primii la jumătatea acestei 
curse de mare fond. Da, au 
văzut multe lucruri interesante 
la MUZEUL MARINEI ROMÂ
NE cu sediu] in municipiul

Constanța. Monoxila era un fel 
de canoe de „zece", iscusit sco
bită din trunchiul unui singur 
copac. O secție anume cuprin
de documente privind „Acțiuni
le de luptă ale armatei șt ma
rinei române in războiul pen
tru cucerirea INDEPENDENȚEI 
DE STAT". Iată macheta șalu
pei „Rindunica", comandată de 
maiorul Ion Murgescu, care în 
noaptea de 25/26 mai 1877 a 
scufundat puternicul monitor 
„Duba-Seifi". Iată un alt cui- 
rasat otoman — „Podgorița" 
(2 000 tone) — atins, la a „77“-a 
lovitură, in sectorul pulberă
riei... Da, a fost o dimineață 
de duminică de neuitat !

Cursa a luat sfârșit și neobo
situl antrenor emerit Nicolae 
Navasart pare mulțumit de fe
lul cum se pregătesc aici, la 
Calatis, fetele și băieții. Vara 
trecută, sportivii clubului Steaua 
au cucerit titlul republican pe 
echipe. Acum echipa e mult 
întinerită, dar Ia fel de omo
genă. Fiindcă echipă nu înseam
nă doar felurite bărci înscrise 
la concurs. Echipă înseamnă și 
COLECTIV — ECHIPA de an
trenori, cîndva sportivi în alte 
diferite echipe : Maria Nava
sart, Serghei Filip, Alexandru 
Șcurca, Florea Traian. înseam
nă, desigur, frații Gheorghe și 
Toma SIMIONOV, Laricm 
Ivan SERGIIEI, Gheorghe 
Vasile 
nă, de 
(fostă 
NOV,
PARMAC, Amfisa (Nichitov) și 
Costel AVRAM..

SIMIOCENCO... 
asemenea, soții 
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Arina (Roh) și
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• Derbyul Steaua — Univer
sitatea Craiova, unanim apre
ciat de toți cei care l-au ur
mărit, ne-a convins că, cel pu
țin aceste două echipe frunta
șe, au făcut o bună pregătire 
in perioada de iarnă. Acest 
lucru ne-a apărut evident în
deosebi în privința factorului 
fizic, care în sezonul trecut 
prezenta serioase deficiențe la 
toate echipele noastre divizio
nare. Sîmbătă, spre lauda lor, 
ații formația gazdă, cit și cea 
oaspe s-au dovedit capabile să 
mențină un tempo alert de joo 
de-a lungul întregii partide, au 
manifestat multă combativitate, 
o marc forță de angajament. 
• Același meci disputat pe sta
dionul. Steaua ne-a dovedit că 
și echipele noastre pot practi
ca un joc modern, cu trăsături
le specifice fotbalului interna
țional de astăzi. Ne referim, în
deosebi, la marcajul om la om, 
aplicat cu eficiență în primul 
sfert de oră al meciului, pînă 
la deschiderea scorului, cînd 
„perechile” s-au mai desfăcut, 
cu excepția lui Geolgău, care 
a continuat, cu o tenacitate re
marcabilă, să-1 „păzească” pe 
Iordănescu și, oarecum, a lui 
Beldeanu, care l-a supravegheat 
pe Dumitru, fără însă a neglija 
(mai cu seamă după pauză) a- 
portul lui la acțiunile ofensive 
ale propriei sale echipe, el 
fiind — în fapt — creatorul ce
lor două goluri înscrise de cra- 
ioveni • Foarte frumos primul 
gol al echipei oaspe, marcat de 
Donose, din centrarea lui Bel
deanu. Dealtfel, a fost singurul 
gal — din cele cinci — înscrise 
din acțiune. Celelalte au rezul
tat din faze fixe : penalty sau 
lovituri libere, acestea din ur
mă, foarte bine executate, con
secință a unor exersări specia
le, efectuate în orele de antre
nament. Cum echipele noastre, 
în general, nu prea izbutesc să 
fructifice acest gen de lovituri
— chiar și în partidele interna
ționale — reușitele în meciul 
de sîmbătă se cuvin cu atît 
mai mult subliniate. • Atit 
Steaua, cit și Universitatea Cra
iova își bazează, în mare mă
sură, jocul lor ofensiv pe a- 
portul extremelor (Troi și Zam
fir, respectiv Crișan și Mărcii)
— jucători recunoscuți prin vi
teza și forța lor de pătrundere. 
Dar sîmbătă nici unul dintre 
ei nu a dat randamentul scon
tat, printre altele și datorită 
faptului că mijlocașii nu i-au 
valorificat suficient prin des
chideri rapide, în adîncime. 
Cum toți cei amintiți sînt fie 
actuali, fie posibili componenți 
ai lotului reprezentativ, aștep
tăm o rapidă reabilitare a lor 
în joc. • Neplăcută a fost ati
tudinea antrenorului Constantin 
Teașcă spre finalul meciului de
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ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI
SI RESTAURANTE BUCUREȘTI
9 9

pune Ia dispoziția solicitanților bilete pentru odihnă ți 
tratament in stațiunile balneoclimatice din țară : SINAIA, 
BUȘTENI, PREDEAL, POIANA BRASOV, SLĂNIC MOLDOVA, 
SOVATA, TUSNAD, BORSA, BORSEC, IZVOARELE, CĂCIU- 
LATA, BUZIAS, CALIMANESTI, GEOAGIU, GOVORA, FELIX, 
1 MAI, MONEASA, OCNA SIBIULUI, PUCIOASA, SINGEORZ, 
EFORIE NORD și MANGALIA.

Serii de 10, 12, sau 18 zile; La transportul cu mijloace 
I.T.A. și C.F.R. se acordă 50% reducere.

Procurarea biletelor și relații suplimentare la filialele de 
turism din Bd. Republicii nr. 4 și 68, Bd. Nicolae Bălcescu 
nr. 35 si Calea Grivitei nr. 140. Telefon : 14.72.08, 14.08.00 
și 15.74.11.

sîmbătă, cînd, după cel de-al 
treilea gol înscris de Steaua, 
a intrat în teren și l-a ^aplau
dat” pe arbitrul C. Ghiță. Chiar 
dacă nemulțumirea antrenorului 
craiovean față de multe decizii 
ale respectivului arbitru era de 
înțeles, gestul lui a apărut cu 
totul nepotrivit, deplasat, pen
tru el, ca antrenor, care tre
buie să fie ÎN ORICE ÎM
PREJURARE _ un exemplu pen
tru elevii săi. • Nesportivă a 
fost și comportarea unei părți 
din publicul de la tribuna a 
Ii-a față de echipa oaspe, care, 
prin jocul prestat, a lăsat o 
foarte bună impresie și, mai 
degrabă, merita aplauze pentru 
reușitele ei, la fel ca și for
mația gazdă (C. F.)

PARADOXUL 
DINAMOVIȘTILOR

Sîmbătă, la Arad, Dinamo 
conducea în min. 79 cu 3—2, 
trăgînd numai 2 (două !) șuturi 
pe spațiul porții lui Iorgulescu, 
al treilea fiind opera arădea
nului Kukla. Paradoxul acesta 
(care avea să dispară în final) 
își are, însă, explicația sa. 
Pentru că Dinamb, echipă ma
tură, a impresionat de la bun 
început prin construcția faze
lor, capitol la care U.T.A. a 
acuzat, vizibil, complexul de 
inferioritate valorică. Dar a- 
ceastă pregătire elegantă și ma
tură a fazelor de atac se anula, 
practic, în preajma careului 
advers, acolo unde dispărea ac
celerația necesară finalizării. 
Reducerea ritmului în faza de 
finalizare — carență subliniată 
după joc de antrenorii Ion și 
Li că Nunweiller — a devenit 
un atu pentru U.T.A. Liniștit, 
într-un fel, de „turația redusă” 
a atacului liderului (nici un șut 
pe poartă în prima repriză !) 
antrenorul Cicerone Manolache 
a încercat, apoi, să valorifice 
și defecțiunile din defensiva 
adversă, neglijența marcajului 
fiind definitorie sîmbătă pentru 
dinamoviști. Maturitatea 
rului s-a relevat, credem, toc
mai în depășirea acelui 
ment cînd era condus cu 
S-ar putea spune, totuși, că 
adversarul se numea U.T.A. și 
nu Steaua. Probabil că în der- 
byul de duminică, într-un alt 
context valoric și— psihic, Di
namo va accelera nu numai 
după minutul 47 (M. M. I.)

lide-

mo-
2—0.

PUNCTUL OBȚINUT - 
REZULTATUL JOCULUI 
OFENSIV DIN PRIMA 

REPRIZĂ

Cu puțin timp înaintea me
ciului de la Hunedoara, antre
norul Jiului, Gheorghe Ene, a- 
firma categoric: .Astăzi vom 
juca deschis, ofensiv, ca acasă. 
Altfel nu avem nici o șansă în 
fața Corvinului”. Cunoscînd

de la categoria A a revenit par
ticipantului Tudor Niță din Bucu
rești.

1977, Admi- 
Loto-Prono- 
o nouă tra- 
Pronoexpres.

LA 27 MARTIE 
nistrația de Stat 
sport organizează 
gere excepțională

Duminică, 27 martie 1977 con
curs Pronosport, vă prezentăm 
meciurile acestei etape ;

LH. 
in. 
rv.v.
vi. 

VIL vin.

Steaua — Dinamo
Progresul — Sportul Stud. 
F.C.M. Reșița — Corvinul 
A.S.A. — F.C. Bihor 
F.C. Galați — S.C. Bacău 
Jiul — Rapid
„U“ Craiova — .TPolt" Tlm. 
U.T. Arad — F.C. Constanta

IX. F.C. Argeș — „Poli" lași
X. Internazionale — Milan

XI. Napoli — Torino
xn. Perugia — Verona 

Xin. Roma — Lazio

faptul că aproape toate echipe
le noastre se apără supranume- 
ric atunci cînd evoluează în 
deplasare, nu am acordat credit 
integral promisiunii făcute de 
antrenorul echipei din Petro
șani. Dar odată început jocul, 
afirmația avea să se adevereas

Codin respinge un atac b ucur ește a n la poarta echipei sale (Fază 
din meciul Progresul — F. C. Constanta) Foto : D. NEAGU

că, Jiul răspunzînd ofensivei 
gazdelor cu atacuri viguroase, 
rapide, conduse inteligent de 
internaționalul Mulțescu. Și n-a 
fost deloc întîmplător că pe 
parcursul primei reprize — cînd 
jocul a avut cursivitate — Jiul 
a marcat două goluri spectacu
loase și a ratat alte câteva bune 
ocazii. După pauză însă, Au
gustin a fost eliminat ca urma
re a unui gest nesportiv, copi
lăresc. Cînd tensiunea crescuse

PRIMA ETAPĂ A RETURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
• QS+4. Drobeta Tr. Severin la prima infringe re • Derbyul bucureștean a revenit echipei Autobuzul •' 
Chimia Buzău, Minerul Moldova Nouă ți Avîntul Reghin, lideri in seriile respective • Scorul etapei: 

Muscelul Cimpulung - Recolta Stoicănești 7-0

SERIA i

Bradifl Roznov — Foresta Fălticeni
1—0 (0—0), Metalul Rădăuți — Me
talul Botoșani 2—0 (1‘—0), Cetatea 
Tg. Neamț — Laminorul Roman 0—0, 
A.S.A. Cimpulung Moldovenesc — 
Doma Vatra Dornei 1—1 (1—1), Fo
resta Moildovița — Cristalul Dorahoi 
1—-0 (1—0), Danubiana Roman — 
I.T.A. P. Neamț 2—1 (2—0), — s-a 
jucat la Pașcani, C.S. Botoșani — 
Cimentul Bicaz 5—0 (2—0), Progresul 
Fălticeni — Avîntul Frasin 1—2 (1—1).

Pe primele locuri în clasament, du- 
pâ etapa a XVi-a : 1. C.S. BOTO
ȘANI 26 p (48—10), 2. Laminorul 
Roman 22 p (22—13), 3. Metalul Bo
toșani 19 p (18—14)... pe ultimele :
14. A.S.A. Cîmoulur.g 13 p (27—28),
15. Progresul Fălticeni 13 p (16—19),
16. Foresta Mofdovița 8 p (12—41)-

SERIA a ll-a

Hușana Huși — Nicotină lași 2—0 
(0—0), Chimia Mărășeștî — Partiza
nul Bacău 2—0 (1^—0), Petrolistul
Dărmânești — Constructorul Vaslui
1— 0 (0—0), Rulmentul Bîrlad — Ener
gia mumie, Gh. Gheorghîu-Dej 0—0, 
TEPRO lași — Minerul Comâneștl
3— 2 (1—1), Viitorul Vaslui — Oituz 
Tg. Ocna 2—0 (0—0), Letca Bacău — 
Petrolul Moinești 4-—2 (2—1), Cons
tructorul lași — Textila Buhuș? 3—1 
(0—0) — s-a jucat ia Pașcani.

Pe primele locuri : 1. CHIMIA MA- 
RĂȘEȘTI 25 p (32—11), 2. Viitorul 
Vaslui 25 p (30—12), 3. Constructor' 
lași 23 p (33—13)... pe ultimele : 15. 
Hușana Huși 8 p (14—40), 16. Tex
tila Bufniși 4 (10—32).

SERIA a Hl-a

Chjmila Buzău — Luceafărul Focșani
4— 0 (2—0), Petrolistul Boldești — 
Mettalosport Galati 1—0 (0—0), Vic
toria Florești —I.R.A. Cîmpina 1—1 
(1—0), Foresta Gugești — Carp a ț. 
Sinaia 0—1 (Q—0) . Chimia Brazi — 
Caraimanul Bușteni 1—0 (0—0), Po
iana Cîmpina — Recolta Săhătenî 
4—0 (1—0), Ancora Galați — Petrolul 
Teleajen Ploiești 2—1 (1—1), Dinamo 
Focșani — Avîntul Mîneciu 5—0 
(2—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA BU
ZĂU 23 p (42—11), 2. I.R.A. Cimpina 
23 p (28—13) 3. C-arpați Sinaia 22
p (35—15)... pe ultimele : 131. Recolta 
Săhăteni 8 p (10—36), 16. Metaiosport 
Galați 6 p (7—46) .

SERIA a IV-a

Electrica Constanța — Dacia-Unirea 
Brăila 0—1 (0—0), Minerul Macin — 
I.M.U. Medgidia 0—0, Dunărea Cer
navodă — Uniireo Tricolor Brăila
2— 0 (2—0), Autobuzul Făurei — Du
nărea Tulcea 0—0 Gloria Poarta 
Albă — $.N. Constanța 0—1 (0—1). 
S.C. Tulcea — Victoria Țăndărei 3—C 
(0—0), Cimentul Medgidia — Unirea 
Eforie 3—1 (2—0), Progresul Brâiba— 
Ma ri na Manga fia 4—0 ('11—0).

Pe primele locuri : 1. PROGRESUL 
BRAlLA 23 p (33—14), 2. S.C. Tulcea 
22 p (31—12) 3 Cimentul Meaq\4ia
22 o (34—16)... ne ultimele : 15. Vic
toria Țăndărei 10 p (17—31). 16 
Gloria Poarta Albă 7 p (14—37). 

la maxim, el a găsit nimerit 
să... jongleze balonul pe cap, 
pe pista stadionului, incitînd în 
acest fel spectatorii. (Subliniem 
cu _ acest prilej faptul că jucă
torii eliminați nu vor mai primi 
notă din partea cronicarilor zia
rului nostru, chiar dacă au con

tribuit decisiv la succesele e- 
chipei lor). Rămînînd în 10 ju
cători, Jiul s-a retras în apă
rare și jocul a devenit tern, 
fragmentat, presărat cu nume
roase faulturi. Corvinul a ega
lat, firesc, ca urmare a atacu
rilor susținute la poarta lui 
Cavai. Dar punctul cîștigat la 
Hunedoara Jiul și-1 datorește, 
sută la sută, manierei ofensive 
în care a evoluat în prima 
repriză. (L. D.)

SERIA a V-a

Autobuzul București — Automecani1- 
ca București 2—0 (2—0), Unirea Tri
color București — Automatica Bucu
rești 1—0 (1—0), Avîntul Urziceni — 
Șoiimi'i TAROM București 2—0 (0—0), 
I.C.S.I.M. București — Viitorul Chir- 
nogi 2—1 (0—0), Sirena București — 
Azotul Slobozia 2—0 (0—0), Olimpia 
Grurgiu — T.M. București 0—0, Fla
căra roșie București — Abatorul Bucu
rești 2—1 (0—0), I.O.R. Bucu
rești — Electronica București 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 24 p (40—6), 2. Unirea 
Tricolor București 24 p (36—19), 3. 
T.M.B. 22 p (21—5), 4. Automecanica 
București 22 p (23—12)... pe ulti
mele : 15. I.O.R. București 11 p (14— 
24), 16. Oliimpia Giurgiu 3 p (10—49).

SERIA a VI-a

Cetatea Tr. Măgurele — Dacia Pi
tești 1—1 (1—K), Viitorul Scornioesti 
— Oțelul Tîrgoviște 2—0 (1—0), Me
talul Mija — ROVA Roșiori 1—0 
(0—0), Muscelul Cîmpulung — Recol
ta Stoicănești 7—0 (4—0), Progresul 
Corabia — Chimia Gâești 1—0 
(1—0), Cimentul Fieni — Progresul 
Pucioasa 1‘—0 (1—0), Petrolul Tîrgo
viște — Petrolul Videle 2—1 (2—0),
Constructorul Pitești — Râsâ"ital Ca
racal 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. MUSCELUL 
CIMPULUNG 25 p (40—11). 2. Meta
lul Mija 24 p (32—13), 3. Petrolul Tir- 
goviște 24 p (26—13)... pe ultimele:
15. Progresul Pucioasa 9 p (17—32),
16. Oțelul Tîrgoviște 6 p (17—-39).

SERIA a VH-a

Lotru Brezoi — C.F.R. Craiova 5—1 
(1—1), Unirea Drăgășani — Pandur»! 
Tg. Jiu 0—0, Progresul Băi Iești — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 1—0 
(1—0), Minerul Metru — Chimistul 
Rm. Vi icea 2—1 (0—t). Metalurgistul 
Sa du — Laminorul Slatina 2—0 (0—0), 
Unirea Drobeta Tr. Severin — Dier- 
na Orșova 1—0 (1—0). Minerul Ro
vine ri — Dunărea Calafat 11—1 (0—1), 
Constructorul Craiova — I.O.B. Ba’ș 
2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. DRO
BETA TR. SEV. 23 p (29—7). 2. Pan
durii Tg. Jfu 23 p (29—11'), 3. Mine
rul Metru 21 p (26—12)... pe ultime
le : 15. Dunărea Ca-lafat 11 p (19— 
29), 16. Laminorul Slatina 11 p 
(17—37).

SERIA a VWI-a

Minerul Moldova Nouă — Construc
torul Arad 1—0 (0—0), Unirea Sinni- 
colau Mare — Electromotor Timișoara 
1—0 (0—0), Metalul Oțelul Roșu — 
Laminorul Nădrag 2—0 (2—0) , Gloria 
Reșița — Minerul Anina 0—0, Un,rea 
Tomnatic — Vulturii Textila Lugoj 2—0 
(1—0), Strungul Arad — Metalul 
Bocșa 4—0 (1—0), — s-a Jucat 'a 
Salonta, , Banatul Timisoara — Ne-a 
Bozov’ci 4—0 (2—0), Gloria Arad — 
Ceramica Jimbolia 1—1 (0—1).

Pe «rimele locuri : 1. MINERUL
MOLDOVA NOUĂ 22 n (34—15), 2.

Anina 22 p (25—9), 3. Me
talul Oțelul Roșu 19 p (25—23)... ps

Rezultatele ne-au fost transmise de

ACTUALITĂȚI
• LOTUL REPREZENTATIV 

DE TINERET (21 ANI) a pă
răsit ieri dimineață Capitala, 
eu destinația Samsun, unde va 
susține miine după-amiază par
tida din cadrul Campionatului 
balcanic de tineret, cu selecțio
nata similară a Turciei. Antre
norul Octavian Popescu are 
Ia dispoziție următorul efectiv 
de jucători : Windt, Lung, Lu- 
cuță, Agiu, Zahiu, Tilihoi, Stan- 
cu, Șoșu, A. Florea, Custov, 
Irimescu, Lupău, Cămătaru. 
Radu II, Văetuș, Vrînceanu.

• DUMINICA, CUPLAJ PE 
STADIONUL „23 AUGUST”. 
Partidele echipelor bucurestene 
(din etapa a 20-a) se vor dis
puta duminică, în cuplaj, pe 
stadionul „23 August”, după 
cum urmează : Progresul — 
Sportul studențesc, de la ora 
14, și Steaua — Dinamo, de Ia 
ora 16.

• AZI, LA GALATI, MECI 
INTERNAȚIONAL AMICAL.’ 
Stadionul „Dunărea” din Ga
lați găzduiește astăzi partida 
internațională amicală dintre 
formația locală F.C.M. Galați 
si Drustor Sîlistra (Bulgaria).' 
Intîlnirea este programată la 
ora 16.

• ARBITRU ROMAN LA 
MECIUL GRECIA — CEHO
SLOVACIA (selecționate secun
de). Miine se dispută, Ia Atena,' 
partida amicală dintre selecțio
natele secunde ale Greciei și 
Cehoslovaciei. Întîlnirea va fi 
condusă, la centru, de arbitrul 
Maximilian Popescu.

• DELEGATUL OFICIAL 
AL SECRETARIATULUI CU
PEI BALCANICE la meciul de 
mîine — de pe stadionul Stea
ua — este C. Zecevici (Iugo
slavia). Menționăm că jocul de 
mîine, _ dintre reprezentativele 
României și Turciei, face parte 
din noua ediție a „Cupei Bal
canice”, din care s-a disputat 
un singur meci : Turcia — Bul
garia 2—0 (la Istanbul).

ultimele : 15. Constructorul Arad 13
p (21—-21), 16. Banatul Timișoara 11 
p (21—30).

SERIA a IX-a

Someșul Satu Mare — CUPROM 
Baia Mare 2—0 (0—0), Gloria Șim- 
leu! Silvaniei — Voința -Cărei 2—1 
(0—1), Minerul Băița — Oțelul B+hor
3—1 (3—0), Oașul Negrești — înfră
țirea Oradea 0—0, Minerul Suncuiuș
— Victoria Zalău 1—0 (0—0), Voința 
Oradea — Minerul Baia Sprie 1—0 
(0—0), Minerul Bihor — Bihoreana 
Marghita 1—2 (1—1), Victoria Care!
— Recolta Salonta 0-—0.

Pe primele locuri : 1. VICTORIA
CARE) 24 p (30—5), 2. Infrăți-rea O- 
ra-dea 23 p (37—15), 3. Minerul Bâ- 
ița 20 p (34—23)... pe ultimele : 15. 
Oașul Negrești TI p (18—32), 16.
Victoria Zalău 10 p (19—42).

SERIA a X-a

Metalul Sighișoara — Dermata 
Ciuj-Napoca 2—0 (1—0), C.I.L. Gher
la — Unirea Dej 2—0 (2—0), Cimen
tul Turda — Minerul Rod na 2—1 
(1—1), Foresta Bistrița — Bradul 
Vișeu 2—0 (1—0), Metalul Aiud —
Minerul Bai ut 2—1 (0—0), Avîntul 
Reghin — Mureșul Luduș 2—1 (1—1), 
Soda Ocna Mureș — Minerul oaia 
Borșa 4—0 (T—0), Tehnofriq Ckii- 
Napoca — Lăpușu! Tg. Lâpuș 0—0.

Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL RE
GHIN 21 p (20—15), 2. Minerul Rodna 
20 p (37—18), 3. Metalul Sighișoara 
19 o (25—19), 4. Metalul Aiud 19 p 
(!2S—24), 5. Minerul Bâiuț 19 d 
(21—19)... pe ultimele : 15. Lâpușul
Tg. Lăpuș 10 p (16—22), 16. Der
mata Cluj-Napoca 6 p (14—34).

SERIA a Xl-a
Chimia Victoria — C.S.U. Brașov 

2—1 (1—1), Progresul Odorhei — 
I.C.I.M. Brașov 1—0 (0—0), Precizia 
Sâcele — Mureșul Toplița 1—0 (1—0) , 
Viitorul Gheorgheni — Torpedo Zăr- 
nești 3—0 (0—0). Utilajul Făgăraș — 
Minerul Bălan 2—1 (0—1), Melrom
Brașov — Forestierul Tg. Secuiesc 
2—0 (0—0), Carpați Brașov — Mi
nerul Baraolt 1—1 (0—1). Fiind 15 
echipe în serie, Unirea Sf. Gheorche 
n-a jucat.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. BRA
ȘOV 20 p (31—10). 2. Proqresul O- 
dorhei 19 p (20—11). 3. Viitorul
Gheorgheni 18 p (19—12)... pe ulti
mele : 14. Unirea Sf. Gheorghe 10 o 
(T1—14) — din 14 meciuri, 15. Fo
restierul Tg. Secuiesc 10 p (11—29).

SERIA a XII-a

C.F.R. Simeria — I.P.A. Sribiu 1—0 
(1—0), Știința Petroșani — Unirea 
Alba lulia 3—0 (i3—0), Minerul Ghe- 
lar — Automecanica Medias 2—0 
(0—0), Textila Sebeș — F.I.L. Orâștie 
2—1 (1—1), I M.I.X. Aqnîta — Meta
lul Copsa Mica 2—1 C2—1), Gaz me
tan Mediaș — C.I.L. Blaj 1—0 (0—0), 
Constructorul. Alba lul'ia — Laminorul 
Teliuc 2—0 (0—0), Inter Sibiu — Tex
tila Cisnădie 0—O.

Pe orimele locuri : 1. ȘTIINȚA PE
TROȘANI 24 p (38—15), 2. Gaz metan 
Mediaș 24 p (24—6), 3. Minerul 
Ghelar 20 o (24—15)... pe ultimele: 
15. C.I.L. Blaj 9 p (12—27), 16. Tex
tila Sebeș 7 p (1'1—40).

corespondenții noștri voluntari.



întrecerile preliminare ale C. M. de hochei SPORTUL 3 I BOBERI ROMÂNI

PROMOVĂRI SCONTATE:
R. D. GERMANĂ ÎN GRUPA A 

SI ITALIA ÎN GRUPA B
Cele două întreceri prelimi

nare ale grupei A a campio
natului mondial de hochei pe 
gheață, grupele B și C, s-au 
încheiat, confirmînd, în gene
ral, pronosticurile. Eșalonul se
cund, cîștigat anul trecut de 
reprezentativa țării noastre, dis
putat anul acesta la Tokio, a 
revenit selecționatei R.D. Ger
mane, care în ultima etapă a 
învins net, fără emoții pe re
velația ultimelor sezoane, for
mația Japoniei : 5—0 (1—0,
2—0, 2—0). în felul acesta, ju
cătorii din R.D. Germană acu
mulează 16 p, terminînd neîn- 
vinsi si promovînd în grupa A 
a C.M. 1978.

Celelalte două partide ale 
ultimei etape au fost extrem de 
echilibrate, una dintre ele în- 
cheindu-se cu o mare surpri
ză : Iugoslavia — Polonia 6—1 
(1—1, 3—3, 2—0), rezultat care 
adiționat victoriei la limită din 
ultimul joc al formației Elve
ției, 3—2 (1—0, 0—1, 2—1), cu 
Olanda, a salvat echipa iugo
slavă de la retrogradarea în 
grupa C.

Ca urmare a acestor rezulta
te, în continuare clasamentul 
a fost următorul : 2. Polonia
12 p ; 3. Japonia 11 p ; 4. Nor
vegia 10 p ; 5. Elveția 8 p ; 6. 
Ungaria 6 p ; 7. Iugoslavia 5p; 
8. Olanda 4 p ; 9. Austria 0 p. 
Formațiile Olandei și Austriei 
au retrogradat în grupa C.

★
Disputată la Copenhaga, gru

pa C a C.M. a avut un final 
scontat, formația Italiei, obți- 
nînd — este adevărat, mai greu 
— primul loc în clasament și

deci, calificarea în grupa B a 
C.M. la golaveraj și după un 
ultim meci terminat la egalita
te cu principala sa contracan
didată, selecționata țării gazdă. 
Danemarca.

Rezultatele ultimei etape : 
Italia — Danemarca 2—2 (0—0, 
0—1, 2—1) ; Belgia — Spania 
7—6 (3—3, 1—1, 3—2), Bulga
ria — Anglia 7—3 (3—2, 4—1, 
0—0). Ca urmare a acestor re
zultate, clasamentul final ara
tă astfel : 1. Italia 11 p (64—6), 
2. Danemarca 11 p (61—15), 3. 
Bulgaria 8 p, 4. Franța 6 p, 5. 
Anglia 2 p, 6. Spania 2 p, 7. 
Belgia 2 p.

ULTIMELE DISPUTE
• Peste 20 000 de spectatori 

au asistat la proba masculină 
de slalom special desfășurată 
pe pîrtia de la Aare (Suedia) 
și ciștigată de Ingemar Sten- 
mark, cu timpul de 1:38,93 
(48,15 + 50,78). L-au urmat 
italienii Franco Bieler — 1:40,52 
și Gustavo Thoeni — 1:41,02,
în timp ce austriacul Klaus 
Heidegger s-a clasat pe locul 
al 6-lea, cu 1:41,51.

Luni seara, la slalom uriaș, 
victoria a revenit tot lui Inge
mar Stenmark, care a fost ur
mat în clasamentul probei de 
Klaus Heidegger și — surprin
zător — de cehoslovacul Miro
slav Socnor.

în urma 
torii de la 
Stenmark 
clasamentul

primei sale vic- 
Aare, Ingemar 

s-a detașat în 
general al „Ca-

TELEX • TELEX
ATLETISM • în „Crosul Națiu

nilor". la Diisseldorf : seniori — 
1. L. Schots (Belgia) ; 2. C. Lopes 
(Portugalia) ; 3. D. Uhleniann
(K.F.G.) ; senioare — 1. Carmen 
Valero (Spania) ; 2. Ludmila Bra- 
ghina (U.R.S.S.) ; 3. Giana Ro
manova (U.R.S.S.) ; pe echipe, 
seniori — Belgia ; senioare — 
U.R.S.S. ; juniori — Tom Hunt 
(S.U.A.). Următoarea ediție a 
„Crosului Națiunilor1* se va dis
puta la Glasgow a La Havana, 
Silvio Leonard a alergat 100 m în 
10,0.

AUTO • Pe circuitul de la 
Brands Hatch, „Cursa campioni
lor1' a fost ciștigată de James 
Hunt (168 km în 53:54,35, cu o 
medie orară de 187,250 km) • 
Cursa de 500 mile de la Rocking
ham (Carolina de Nord), rezer
vată mașinilor de serie, a revenit 
lui Richard Petty („Dodge"), cu 
o medie orară de 156,100 km a 
Cunoscutul pilot brazilian de for
mula I Carlos Pace (32 ds ani) 
și-a pierdut viața într-un accident 
de avion, în apropiere de Sao 
Paulo < Reputatul constructor 
Enzo Ferrari a demisionat din 
postul de președinte al firmei ce-i 
purta numele.

BOX • La San Juan s-a dis
putat meciul dintre campionul 
mondial la cat. semiușoară, por- 
toricanul Alfredo Escalera șl șa- 
langerul său, americanul Ronnie 
McGarvey, victoria a revenit lui 
Escalera prin k.o. tehnic în re
priza a 6-a. • La eiteva ore 
duDă meciul pierdut în fața lui 
Jimmy Young, în 12 reprize, 
George Foreman a fost internat 
intr-un SDital din San Juan su
ferind de „ușoare traumatisme 
craniene". Foreman a fost supus 
unui tratament ca urmare a nu
meroaselor lovituri recepționate 
la figură.

Norvegiei s-a încheiat la Alma 
Ata cu 240—216 în favoarea spor
tivilor sovietici. Norvegianul Jan 
Egil Storholt a stabilit un nou 
record mondial la „multiatlon**, 
cu 163,221 p. în cursul acestei în- 
tîlniri recordul mondial în pro
bă de 5 000 m a fost doborît de 
două ori : Serghei Marcluk 
(U.R.S.S.) — 6:58,88, iar după cî- 
teva minute Kay Ame Stenshjem
met (Norvegia) — 6:57,10.

PENTATLON • în prima zi a 
concursului de la Paris, italianul 
Benelli a cîștigat proba de călâ» 
rie cu 1 096 p. Pe echipe, victoria 
a revenit formației R.F. Germania 
cu 3 104 p.

RUGBY O în primul meci al 
turneului pe care-1 întreprinde în 
Japonia, echipa Universității Ox
ford a dispus cu 22—16 (12—7) de 
formația Nippon Steel Corpora
tion.

ȘAH • Turneul de la Bad La- 
uterberg a continuat cu runda a 
13-a în care campionul mondial 
Anatoli Karpov a remizat cu ma
rele maestru - iugoslav Svetozar 
Gligorici. Alte rezultate : Timan 
— Keene 1—0, Gerusel — Olafsson 
1—0, Furman — Hermann 1—0, 
Torre — Sosonko ‘A—‘A, Anders
son — Hubner Va—V2. Lider al 
clasamentului se menține Karpov 
(U.R.S.S.) cu 10 p.

PE TERENURILE DE TENIS
PROBA DE DUBLU a tur

neului W.C.T. de la St. Louis 
(Missouri) a fost ciștigată de 
cuplul Ilie Năstase (România)
— Adriano Panatta (Italia), în
vingător cu 6—4, 3—6, 7—6 în 
finala cu Dick Stockton (S.U.A.)
— Vijay Amritraj (India). în 
finala de simplu : Jimmy Con
nors — John Alexander 7—6, 
6—2.

TURNEUL FEMININ de la 
Hilton Head Island (Carolina 
de sud) s-a încheiat cu victoria 
americancei Betsy Nagelsen, 
cate a întrecut-o în finală ’cu 
6—3, 6—4 pe românca Florența 
Mihai.

FINALA DE LA WASHING
TON a revenit lui Brian 
Gottfried, care a dispus cu 
6—1, 6—2 de Bob Lutz. La du
blu : Lutz, Smith — Gottfried, 
Ramirez 6—3, 7—5.

REZULTATELE FINALELOR 
turneului feminin de la Phila
delphia : Chris Evert — Marti
na Navratilova 6—I, 4—6. 6—3 : 
Frangoise Durr, Virginia Wade
— Martina Navratilova, Betty 
Stove 6 " 4, 4—6, 6—4.

LA HELSINKI, in finale: 
Mark Cox — Kjell Johansson
6— 3, 6—3 ; J. Hrebec, H. Kary
— D. Lloyd, J. Lloyd 5—7,
7— 6, 6—4.

LA CAIRO a început „Tur
neul națiunilor". în primul 
meci : U.R.S.S. — R.F. Germa
nia 2—1 (Bogomolov — Elter 
2—6, 3—6 ; Borisov — Gebert
6— 1, 7—5 ; Bogomolov, Borisov
— Elter, Gebert 7—5, 3—6,
7— 6.

LA BUENOS AIRES, în „Cu
pa Davis" : Argentina — Chile 
4—1 (ultimele meciuri: Cano — 
Fillol 6—4, 6—4, 6—4 ; Vilas — 
Cornejo 6—1, 6—1, 6—3).

ÎN R. D. G.

Ultimul concurs internațional 
de bob al sezonului s-a desfă
șurat în R. D. Germană, pe 
pista artificială de la Oberhof, 
cu participarea a 30 de echipaje 
din Anglia, Austria, Ceho
slovacia, Elveția, R. D. Ger
mană, R. F. Germania, Ita
lia și România. întrecerile au 
fost dominate de sportivii țării1 
gazdă, care au și ocupat pri
mele trei locuri în clasament 5 
1. Meinhard Nehmer — Rai- 
mund Bethge 3:10,37; 2. Horst 
Schonau — Harold Seifert 
3:10,73; 3. Roland Ebersbach — 
Andreas Kirchner 3:10,74. Echi
pajele românești au ocupat ur
mătoarele locuri : 8. Dragoș
Panaitescu — Gheorghe Lixan- 
dru 3:14,32 (a avut cei mai 
buni timpi la start în toate cele 
patru manșe) ; 14. Mihai Secui— 
Paul Neagu 3:15,63 ; 20. Dumi
tru Pascu — Mihai Nioolau 
3:17.29.

ALE SCHIORILOR
pel Mondiale", fiind virtual 
cîștigător. El totalizează acum 
289 p, fiind urmat de Heideg
ger — 228 p, Franz Klammer 
(Austria) — 203 p, Piero Gros 
(Italia) — 164 p.
• La Strbske Pleso (Ceho

slovacia) se desfășoară între
cerile de schi-fond pentru „Cu
pa Tatra". în proba masculină 
de 30 km, primul a trecut li
nia de sosire Hartmut Freyer 
(R.D. Germană) — lh 26:58,03. 
în cursa feminină de 5 km, 
pe primul loc s-a situat Vero
nika Schmidt (R.D. Germană) 
-— 17:46,48. Proba de sărituri 
din cadrul combinatei nordice 
a fost ciștigată de Konrad 
Winkler (R.D. Germană) cu 
228,5 p.

• Proba feminină de ștafetă 
4x5 km din cadrul campiona
tului sovietic de schi-fond a 
fost ciștigată de o echipă alcă
tuită din campioana olimpică 
Raisa Smetanina, Valentina 
Levanidova, Nina Paramonova 
șl Tatiana Kisliakova. învingă- 
torele au fost înregistrate cu 
lh 07:51,80.

I
I

FIȘIER BIATLON

ALEKSANDR TIHONOV (U.R.S.S.)

Aleksandr Tihonov șl-a vă
zut visul cu ochii : la 30 de 
ani îșl încheie cariera de 
biatlonist obțlnlnd din nou 
un titlu mondial individual, 
la Lillehammer, In Norvegia, 
cu prilejul ultimei competiții 
internaționale la care s-au 
folosit arme de calibru mare. 
In proba de 20 km victoria 
i-a scăpat datorită celor 4

minute de penalizare (ceea 
ce l-a permis doar ocuparea 
locului 3), dar la 10 km s-a 
revanșat strălucit șl, neratlnd 
nici o țintă, a cîștigat pro
ba ca și în 1976. La aceasta 
se adaugă șl biruința din în
trecerea de ștafetă 4x7,3 km 
el fiind ultimul schimb al 
formației U.R.S.S. Probabil că 
puțini biatloniști în lume au 
un palmares mai bogat dcc't 
acest sportiv care a 'nceput 
schiul ca fondlst șl s-a dedi
cat din 1966 biatlonulul. A 
fost campion mondial de ju
niori (1968). de trei ori a pri
mit cununa olimpică împreu
nă cu ștafeta țării sale (1968, 
1972 șl 1976), încep înd din 1969 
a ocupat de nenumărate or» 
primul loc la campionatele 
lumii în toate 
dar mai ales la 10 km. 
născut la 2 ianuarie 1947, 
Uisk, în regiunea Celiablnsk 
are 1,73 m înălțime și 67 ‘ 
este membru al clubului 
namo din Novosibirsk șl 
conducerea antrenorilor 
Glinskl șl A. Privalov a 
tigat de 10 ori 
sovietic la biatlon.

specialitățile, -S
10 km. s-a 
trie 1947, la g

kg;
Di- 
sub 

E. 
clș- 

camplonatul

SĂRITURI CU SCHIURILE

CĂLĂRIE • în concursul de 
la Dortmund, proba de dresaj a 
revenit vest-germanulul Harry 
Boldt cu 1 836 p.

handbal a în meciul tur 
pentru semifinalele C.C.E. (femi
nin) : S.C. Leipzig — vesta- Oslo 
17—8 <9—2).

NATAȚIE • La Dortmund (ba
zin de 50 m), Gudrun Beckmann 
a stabilit un nou record vest-ger- 
man în proba feminină de 100 m 
delfin — 1:04,07. Proba de 400 m 
liber a fost ciștigată de înotătoa- 
rea engleză Alexandra Kenney, 
în 4:33,15. Rezultate din concursul 
masculin : 100 m bras — G. Moer- 
ken 1:04,34 ; 400 m liber — P. 
Nocke 4:03,01 ; 200 m delfin — 
M. Kraus 2:05,11. • Proba mas
culină de platformă din cadrul 
concursului de sărituri de la 
Rostock a revenit lui Falk Hof
fmann (R.D.G.), cu 791,38 p, ur- 
rrtat de Viaceslav Troșcin 
(U.R.S.S.) — 746,20 p. La feminin 
a terminat învingătoare Edda 
Held (R.D.G.) — 499,13 p.

PATINAJ • Meciul dintre e- 
chipele masculine ale U.R.S.S. ș!

ACTUALITATEA 
LA ȘAH

După 12 runde, în turneul 
internațional feminin de la 
Belgrad conduce șahista sovie
tică Irina Levitina, cu 7 punc
te (1). Maestra româncă Ger
trude Baumstark împarte locul 
4—5 cu iugoslava Tereza Stad
ler, amîndouă avînd cîte 6 
puncte. In runda a 12-a, Baum
stark a remizat cu jucătoarea 
bulgară Gheorghieva.

★
Cea de-a 10-a partidă a me

ciului candidaților la titlul 
mondial Boris Spasski — Vlas- 
timil Hort, care are loc la Rey
kjavik, a fost ciștigată de Hort 
la mutarea 34. Scorul este acum 
egal: 5—5.

La Lucerna, Lev Polugaev- 
ski și Henrique Costă Mecking 
au convenit asupra remizei în 
partida a 8-a. Polugaevski con
duce cu 4>Z,—3‘/2.

WALTER STEINER (ELVEJIA)
Tocmai cînd împlinea 

februarie) vîrsta de 26 
ani, elvețianul Walter 
ner și-a făcut un frumos ca
dou : a devenit, pentru a 
doua oară, campion mondial 
de „zbor pe schiuri", după ce 
mai cucerise acest titlu în 
1972, pe celebra trambulină 
de la Planlca (iugoslavia). De 
această dată, la Vikersund 
(Norvegia), sculptorul In lemn 
din Wlldhaus — aproape un 
veteran al concursurilor de 
sărituri cu schlurile (pe care 
le practică de vreo 8 ani) — 
a reușit să întreacă întreaga 
elită a disciplinei din care 
n-au lipsit austriacul Toni 
Innauer, sportivii din R. D. 
Germană Henry Glass și Ha
rald Duschek sau sovieticul 
Aleksei Borovițln. Dintre' per
formanțele obținute de Stei
ner în cariera sa, să mai a- 
mlntim ; medaliile de argint 
la Jocurile Olimpice de iarnă 
din 1972 șl la campionatul 
mondial de zbor pe schiuri

(15 
de 

Stei-

bruck, nu a fost în cea mal 
bună formă și pe trambuline
le olimpice (70 șl 90 m) n-a 
obținut, de flecare dată, declt 
locul 9. A fost, în prima ti
nerețe, și un excelent schior 
alpin. Are 1,85 m Înălțime șl 
cîntărește 72 kg — cifre ce par 
a avantaja pe un săritor de

Ș din 1973. Anul trecut, la Inns- la trambulină. 
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

IN PRELIMINARIILE C.M.

In zona Americii de Sud
(gr. 1), la Rio de Janeiro : Bra
zilia — Paraguay 1—1 (1—0). 
Au marcat : Roberto (min. 5) 
din penalty, respectiv Baez 
(min. 54). Clasamentul final al 
grupei :
1. Brazilia
2. Paraguay
3. Columbia

4 2 2 0 8—1 6
4 12 1 3—3 4
4 0 2 2 1—8 2

Brazilia s-a calificat pentru 
turneul final al zonei sud-ame- 
ricane.

în aceeași zonă (gr. 3), la 
Santiago de Chile : Chile —
Ecuador 3—0 (2—0). Au mar
cat : Figueroa (2) și Castro.
Clasamentul grupei, înaintea
meciului decisiv Peru — Chile 
(26 martie) :
1. Chile
2. Peru
3. JScuador

3210 5—1 5
3 1 2 0 6—2 4
4 0 13 1—91

în zona Asiei, la Seul : Co
reea de Sud — Israel 3—1 
(1—0). în clasamentul acestei

grupe conduce cu 4 p Israel, 
urmată de Coreea de Sud 3 p 
și Japonia 0 p' (ambele cu cite 
două partide).

• în meci amical, Ia Tunis : 
Tunisia — U.R.S.S. 0—3 (0—1). 
Au marcat : Maksimenk, Lov- 
cev și Oniscenko (din 11 m).

PREGĂTIRILE ECHIPEI 
IUGOSLAVIEI

Săptămîna trecută, Iotul Iu
goslaviei a susținut un meci 
de verificare la Ljubljana, în 
compania echipei locale Olim
pia. Selecționabilii au cîștigat 
cu 5—2 (0—2), prin golurile 
marcate de Filipovici (3), Sta- 
matovici (autogol) și Zavișici. 
Din lotul aliniat cu acest prilej 
au făcut parte : Kaialinici (Bo- 
rota) — Buljan, Hagiabdici, 
Mujinlci, Slivo, Bogdan, Bo- 
ghlcevici, Hukici, Zavișici, Za- 
ieț, Petroviei, Surjak, Șecerbe- 
govici, Savici, Filipovici, Jer- 
kovioi.

La 30 aprilie, la Belgrad, Iu
goslavia va întîlni în meci ami
cal reprezentativa R. F. Ger
mania.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (etapa 20) 1 

Zeleznicear — Hajduk Split 
0—1 ; Partizan Belgrad — Za
greb 1—0; Dinamo Zagreb — 
Sloboda Tuzla 1—1 ; O.F.K. 
Belgrad — Velez Mostar 0—0 ; 
Celik — Vojvodina Novi Sad 
0—0 ; Napredak — Steaua -Ro
șie Belgrad 2—2. Primele cla
sate :
1. Steaua Roșie 20 11 8 1 36-19 30
2. Dinamo Zagreb 20 9 7 4 33-21 25
3. Sloboda Tuzla 20 9 7 4 27-15 25

BULGARIA (etapa 19) : Du-
nav Ruse — Ț.S.K.A. Sofia 
0—1 ; Levski Spartak — Sliven 
5—1 ; Spartak Varna — Slavia 
Sofia 1—1.
1. Ț.S.K.A. 19 11 5 3 32-15 27
2. Levski Spartak 18 10 6 2 40-19 26
3. Slavia 19 9 7 3 35-22 25

UNGARIA (etapa 20) : Va- 
sas — Salgotarjân 4—1 ; Hon- 
ved — Tatabânya 2—1 ; Csepel 
—• M.T.K. 1—1 ; Kaposvăr — 
Ferencvaros 0—2 ; Seghedin — 
Ujpesti Dozsa 1—3; Dorog — 
Gyor 3—5 ;

1. Ujpesti Dozsa 20 16 1 3 58-24 33
2. Ferencvaros 20 14 4 2 52-17 32
3. vasas 20 14 1 5 59-27 29

SPANIA (etapa 27) : Atletico 
Madrid — Betis Sevilla 3—1 ; 
Real Sociedad — Real Madrid 
1—1 ; Burgos — C.F. Barcelona 
1—0 ! ; Zaragoza — Atletico 
Bilbao 1—1 ; Valencia — Sala
manca 0—0.
1. Atletico Madrid 27 15 7 5 49-25 37
2. C.F. Barcelona 27 13 7 7 54-29 33

R.F. GERMANIA (etapa 26).
— Borussia Monchengladbach a 
cîștigat în deplasare (1—0) cu 
Fortuna Dusseldorf, după ce în 
5 etape nu obținuse nici o vic
torie. Lidera, Eintracht Braun
schweig (cu un meci mai mult 
dccît Borussia) nu a reușit de- 
cit scor egal pe teren propriu 
cu S.C. Karlsruhe (3—3). Etapa 
de sîmbătă programează der- 
byul Borussia — Eintracht. Alte 
rezultate : Schalke 04 — Bayern 
Miinchen 0—0 - F.C. Koln —■ 
Hamburger S.V. 3—3. In clasa
mentul golgeterilor conduce 
Dieter Miiller (F.C. Kolnl cu 
23 g., urmat de Gerd Miiller 
(Bayern) cu 20 g.
1. Eintracht Br. 26 12 10 4 42-32 34
2. Borussia Monch. 25 14 5 6 43-25 33
3. Schalke 04 26 12 7 7 55-43 31
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