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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut, în cursul dimineții de 
marți, o nouă vizită in zone 
ale Capitalei in care se desfă
șoară cu intensitate lucrări de 
demolare sau de consolidare a 
imobilelor lovite greu de seism.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu, Ion Dincă și 
Ion Coman.

Primul obiectiv vizitat a fost 
perimetrul unde s-a aflat fostul 
bloc Scala. După cum se știe, 
din ordinul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aici, în urma sesi
zării unor cetățeni potrivit că
reia în subsolul clădirii s-ar 
mai afla supraviețuitori, s-au 
desfășurat, în tot cursul nopții 
de duminică și al zilei de luni, 
ample lucrări de degajare a 
ruinelor. Comandantul șantieru
lui raportează secretarului ge
neral al partidului că operațiile 
complexe de cercetare, desfășu
rate cu cea mai mare grijă și 
răspundere, precum și cele de 
degajare completă a tuturor 
spațiilor subsolului fostului imo
bil s-au încheiat fără ca sesiza
rea să se confirme. în subsol 
nu a mai fost descoperit nici 
un supraviețuitor, nici o victi
mă, fapt ce demonstrează că 
munca eroică, neîntreruptă de 
atîtea zile și nopți, depusă de 
militari ai forțelor noastre ar
mate, membri ai gărzilor pa
triotice, cetățeni ai Capitalei, 
tineri U.T.C.-iști, specialiști,

CONSFĂTUIRE DE LUCRU 
LA C.C. AL P.C.R.

La C.C. al P.C.R. a avut 
Ioc, marți dimineața, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, o consfătuire de lucru 
consacrată discutării probleme
lor legate de reconstrucția, sis
tematizarea și modernizarea Ca
pitalei.

La consfătuire au participat 
cele mai reprezentative forțe 
din domeniul arhitecturii și con
strucțiilor — arhitecți, ingineri 
constructori, cercetători, profe
sori universitari, conducători, ai 
unor institute de proiectare și 
ai unor organizații de construc
ții din Capitală și din alte 
centre ale țării.

Au luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manca 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Ion Dincă, Dumitru 
Popescu, Iosif Uglar, Ștefan 
Andrei, Aurel Duma.

Pornind de la faptul că unele 
edificii importante au fost dis

pentru salvarea tuturor vieților, 
pentru înlăturarea dărîmături- 
lor, a fost făcută cu cea mai 
înaltă responsabilitate și pă
trunsă de o profundă grijă față 
de oameni, de bunurile lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut factorilor de răspundere 
să se depună în continuare 
toată perseverența pentru de
molarea completă a ruinelor din 
perimetrul fostului bloc Scala 
în vederea pregătirii terenului 
pentru viitoarea construcție ce 
se va înălța în această impor
tantă intersecție a orașului. 
Totodată, s-a indicat să se ur
genteze elaborarea proiectului 
de sistematizare a acestui punct 
central al Bucureștiului, care să 
prevadă înălțarea unor imobile 
moderne pe perimetrul ocupat 
acum de o serie de clădiri vechi, 
cu o structură de rezistență sla
bă și care nu mai corespund 
nici cerințelor de confort, și nici 
nu se încadrează în ansamblul 
arhitectonic din această zonă.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a parcurs una din
tre cele mai importante artere 
ale Capitalei — Calea Victoriei, 
unde numeroase imobile au 
avut de suferit, în măsură dife
rită, avarii de pe urma cu
tremurului de la 4 martie. Cu 
acest prilej s-a reanalizat, prac
tic, împreună cu specialiștii,
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truse sau grav avariate de cu
tremur, iar alte clădiri foarte 
vechi s-au dovedit a avea o 
rezistență scăzută și nu mai pot 
fi refăcute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a pus în fața arhi- 
tecților și inginerilor construc
tori problema trecerii rapide la 
reconstruirea unor zone impor
tante ale Bucureștiului, precum 
și la accelerarea activității ge
nerale de sistematizare și dez
voltare a Capitalei patriei noas
tre.

în acest spirit, s-a indicat să 
se treacă la edificarea in Capi
tală a unui nou centru politico- 
administrativ al tării, la recon
strucția unora dintre principa
lele artere ale Bucureștiului, 
precum și la realizarea unui 
număr de importante edificii 
social-culturale și monumente 
de artă, care să confere Capi
talei calități și valori urbanis
tice și arhitecturale superioare.

(Continuare in pag. a 4-a)

ASTĂZI, PE STADIONUL STEAUA, DE LA ORA 16

ROMÂNIA-TURCIA, LA FOTBAL
• Reprezentativa țării noastre iși face debutul In noua

ROMANIAI IORDACHE 
CHERAN SĂTMAREANU II

DUMITRU BOLONI 
TRO1 D. GEORGESCU

Arbitru : P. KOLIROPOILOS (Grecia)

GEMIL 
ISA 

ALPASLAN

NECM1 
NEJATI 

EROL
SEROL

(Meciul va fi televizat în direct)

La numai o săptămînă după 
reluarea campionatului divizio
nar de fotbal, astăzi se va inau
gura și sezonul internațional o- 
ficial. Debutul îl va face prima
reprezentativă a țării, care va 
întîlni pe stadionul Steaua, cu 

'începere de la ora 16, echipa 
Turciei. Va fi cel de-al 284-lea 
meci din palmaresul naționalei 
noastre și primul pe care ea îl 
susține în noua ediție a „Cupei 
Balcanice” inter-țări.

Avînd un caracter oficial, 
partida de astăzi prezintă o im
portanță deosebită pentru fot
balul nostru, căruia i se redes
chide perspectiva afirmării sale 
în Balcani (după cum se știe, 
la ediția precedentă a compe
tiției, încheiată în toamna tre
cută, echipa României a fost 
finalistă a „Cupei Balcanice").

ÎNCHEIEREA VIZITEI
DELEGAȚIEI NIGERIENE

Marți a părăsit Capitala de
legația condusă de Garba Si- 
dikou, ministrul culturii, spor
turilor și tineretului din Repu
blica Niger, care a efectuat o 
vizită în țara noastră.

La plecare, delegația a fost 
salutată de tovarășii Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, general- 
locotenent Marin Dragnea, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
de reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

SAMEȘ
IORDĂNESCU 

C. ZAMFIR

VIGU

ALI KEMAL 
KEMAL I 

FATIH TURGAY

I
TURCIA

Un debut victorios, astăzi, in 
întîlnirea cu echipa Turciei — 
care este nu numai posibil, dar 
și așteptat — ar oferi de la 
bun început șanse apreciabile 

Ieri, pe stadionul Dinamo, lotul reprezentativ a susținut un an
trenament cu caracter tactic. în prim-planul acestei imagini, 

Șt. Covaci și cele două extreme, Troi și Zamfir
Foto ; S. BAKCSY

reprezentativei țării noastre de 
a ciștiga seria din care face 
parte (alături de selecționatele 
Turciei și Bulgariei) și de a se 
califica din nou în finala com
petiției.

Partida de astăzi este, insă, 
importantă și pentru, că ea 
precede, cu numai trei săptă- 
mini, un alt debut al. echipei 
noastre naționale, cel din preli
minariile campionatului mon- 

Divizia A la baschet feminin

ediție a „Cupei Balcanice"
dial, în care ca va avea ca pri
mă parteneră de întrecere re
prezentativa Spaniei. „Tricolo
rii” au astfel un foarte bun 
prilej pentru a-și verifica pre
gătirea și potențialul chiar în- 
tr-un meci cu miză oficială, în 
compania unei echipe a cărei 
forță de joc este — cum ne-am 
convins la ultima ei apariție 
în București — apreciabilă.

Știm că lotul reprezentativ a 
efectuat, în luna februarie, un 
foarte util turneu de pregătire 
în Franța și că, de asemenea, 
pregătirea la cluburi — cel pu
țin la acelea fruntașe, care dau 
majoritatea selecționabililor — 
s-a făcut în mai bune condî- 
țiuni, cu o mai mare exigență 
și răspundere, în perioada dina
intea reluării campionatului, 
fapt vizibil în primele etape 
consumate pînă acum.

Avem, deci, suficiente te
meiuri pentru a spera că repre

zentativa țării se va prezenta 
in partida de astăzi — a cărei 
dificultate nu trebuie, totuși, 
minimalizată — la nivelul po
sibilităților ei reale, că va lupta 
— cu toate resursele și cu toată 
dăruirea necesară — pentru un 
rezultat favorabil, sperat și aș
teptat de toți iubitorii fotbalu
lui din România.

Le dorim deplin succes „tri
colorilor” !

PREGĂTIRILE LOTULUI REPREZENTATIV DE HOCHEI
finalele competițiilor de juniori, la Miercurea Ciut

ÎN SFÎRȘIT, CLARIFICĂRI 
ÎN ZONA RETROGRADĂRII

După cele trei partide susți
nute în compania formației 
Strojarne Martin, lotul nostru 
reprezentativ de hochei iși va 
relua pregătirile la București 
începînd de azi.

După pregătirile de la Bucu
rești. către sfirșitul lunii, pro
babil la 28 sau 29 martie, pe 
patinoarul „23 August”, lotul 
reprezentativ va întîlni tînăra 
echipă sovietică S.K.A. Ufa.

★
La începutul lunii viitoare, pe 

patinoarul artificial din Miercu
rea Ciuc vor avea loc disputele 
finale ale competițiilor rezer
vate celor mai tineri hocheiști. 
Astfel. între 6 și 11 aprilie se 
va disputa, paralel, finala 
„Cupei speranțelor" (jucători 
cu vi.rsta maximă 14 ani) și a 
campionatului republican de ju
niori II (vîrsta maximă 16 ani). 
Imediat după încheierea acestor 
întreceri este programată (12 — 
17 aprilie) runda finală a cam
pionatului republican de juniori 
I (virsta maximă 19 ani).

Disputată intr-un singur tur, 
la Ploiești, „Cupa Primăverii” 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Steaua, care a terminat neîn
vinsă întrecerea, în ciuda fap
tului că a utilizat doar 7—8 ju
cători. Iată clasamentul final : 
1. Steaua 10 p (din 5 meciuri 
— 36—12), 2. Dinamo 8 p (47 — 
8), 3. S.C. Miercurea Ciuc 6 p 
(30—19), 4. Unirea Sf. Gheorghe 
4 p (25—32), 5. Dunărea Galați 
2 p (11—37), 6. Tîrnava Odor- 
hei 0 p (13—54).

★
în aceste zile are loc la 

Miercurea Ciuc 6 nouă compe
tiție, rezervată de asemenea 
formațiilor fruntașe, care vor 
evolua fără jucătorii din lot. 
Lipsește echipa Dinamo Bucu
rești, întrecerea fiind deschisă 
următoarelor 6 formații : Steaua, 
S.C. Miercurea Ciuc, Unirea 
Sf. Gheorghe, Dunărea Galați,- 
Tîrnava Odorhei și Avintul 
Gheorghieni. Turneul este do
tat cu „Cupa federației” și se 
va disputa intr-un singur tur.

Doi dintre jucătorii de bază ai 
echipei noastre reprezentative : 
Eduard Pană și portarul Vale

rian Netedu (in dreapta).
Foto: N. DRAGOȘ

CLUJ-NAPOCA, 22 (prin te
lefon). Dintre scorurile înregis
trate în ultimele două zile, în 
cadrul penultimului turneu al 
campionatului național de bas
chet feminin, cîteva au avut 
drept rezultat o oarecare clari
ficare a situației echipelor care 
încearcă să evite locurile 11 și 
12. Mai precis, învingînd (luni) 
pe Olimpia București, echipa 
Universitatea Timișoara a scă
pat de griji ; mai mult chiar, 
încearcă de acum înainte să se 
claseze pe locul 6, la care mai 
candidează Crișul Oradea. în 
schimb, Voința București (pa
tru înfrîngeri în patru zile) a 
ocupat definitiv locul 12 și este 
deci virtual retrogradată.

Interesant de menționat că., 
în afara întîlnirilor cu miză, și 
alte meciuri oferă dispute e- 
chilibrate, deosebit de atractive. 
Așa s-a petrecut în întrecerea 
dintre formațiile Universitatea 
Cluj-Napoca și Rapid București. 
Scorul s-a menținut echilibrat 
pînă în min. 28 (18—18 în min. 
8, 52—52 în min. 28), după care 

feroviarele, beneficiind de a- 
portul excelent al Ninei Chira- 
leu (dar și de eliminarea, pen
tru 5 greșeli personale, a Doi
nei Prăzaru, principalul pivot 
al gazdelor), s-au detașat și au 
învins (luni) cu 88—64. Cele 
mai multe puncte au fost în
scrise de : Chiraleu 20, Cernat 
16, Nicolau 14, Andreescu 12 
pentru Rapid, respectiv, Asza- 
los 22, Merca 18.

Iată rezultatele înregistrate 
marți :

VOINȚA BUCUREȘTI — O- 
LIMPIA BUCUREȘTI 76—77 
(31—34, 68—68). Jucătoarele de 
la Voința, care au jucat cu 
multă ambiție, au fost la un 
pas de a furniza o mare sur
priză în partida cu Olimpia. 
Fără a diminua meritele bas
chetbalistelor de la Voința, tre
buie să menționăm faptul că 
antrenorul G. Lăzărcscu nu a 
mai putut introduce de astă

Mircea RADU, coresp.
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în cadrul acțiunilor pentru (dezvoltarea sportului sătesc După campionatele de sală ale juniorilor „LA PIS
LA ARAD, 0 RODNICA CONSFĂTUIRE SPERANȚE LA SFIRȘIT DE
în județul Arad, unde spor

tul din mediul rural cunoaște o 
frumoasă dezvoltare, s-a des
fășurat luni un eveniment im
portant pentru activitatea de 
viitor a sportului arădean. Este 
vorba despre o acțiune inițiată 
de către C.J.E.F.Ș. in scopul 
instruirii președinților și secre
tarilor consiliilor comunale pen
tru educație fizică și sport, care 
a avut loc în municipiul Arad.

Invitaților, reprezentanții a 
67 de consilii existente în județ 
li s-a pregătit un program de 
instruire, la pregătirea căruia 
au contribuit, în afara C.J.E.F.S., 
Comitetul județean U.T.C., In
spectoratul școlar județean și 
Consiliul județean al organiza
ției pionierilor.

în principal, în cadrul ședin
ței la care au fost prezenți, 
printre alții, o serie de profe
sori de educație fizică eu o 
bună activitate în comunele 
respective (Ioan Redis — Fîn- 
tînele, Dorin Lungu — Tăuț, 
Lazăr Stoi — Gheoroc, Anton 
Slechter — Vladimirescu), s-a 
insistat asupra rolului deosebit 
de important pe care îl au con
siliile comunale pentru educa- 

’ ție fizică și sport în asigurarea 
conducerii unitare a activității 
sportive în mediul rural, în .ve
derea traducerii în viață a pre
vederilor cuprinse în „Progra
mul privind dezvoltarea activi
tății de educație fizică și sport 
pe perioada 1976—1980”.

Instruirea a avut, așa cum 
era firesc, un caracter concret, 
practic, axat pe sarcinile și 
problemele actuale, localizate la 
județul Arad, subliniindu-se 
formele și metodele de muncă 
cele mai bune care pot să de
termine o îmbunătățire a miș
cării sportive din mediul rural 
în conformitate cu cerințele ac
tuale. In referatele lor, tovară
șii Eugen Budișan — prim 
vicepreședinte, și Cornel Marian 
— secretar al C.J.E.F.Ș. Arad, 
au arătat celor prezenți 
sînt principalele 
programului de dezvoltare, cu 
accent pe sarcinile care rezultă 
pentru mediul rural, pînă în 
1980, pe linia dezvoltării acti
vității de educație fizică și a 
sportului de masă, a sportului 
de performanță, îmbunătățirea 
bazei materiale. Cu acest prilej 
s-a arătat că în 1976 în județul 
Arad s-au amenajat 23 baze

simple șl câ în anul în curs voi 
lua ființă alte 30.

în continuare, reprezentanților 
consiliilor comunale pentru edu
cație fizică și sport le-au fost 
prezentate amănunte privind 
pregătirea și organizarea compe
tiției sportive naționale „Dacia- 
da”, arătîndu-se legătura ce se 
recomandă să existe între în
trecerile sportive și manifestă
rile culturale ; măsurile ce tre
buie luate pentru amenajarea 
și construirea de baze sportive 
(în schițele de sistematizare 
ale comunelor să se prevadă 
spațiile necesare pentru amena
jarea de baze sportive) ; s-a 
insistat asupra sarcinilor și a- 
tribuțiilor consiliilor comunale 
pentru educație fizică și sport 
(elaborarea planurilor anuale, 
trimestriale ; controlarea și a- 
jutarea cercurilor și asocia
țiilor sportive etc.).

La sfîrșitul consfătuirii, cei 
prezenți au luat cuvîntul, pu- 
nînd întrebări pe marginea re
feratelor prezentate, au făcut 
propuneri și au dezbătut sarci-

nile mișcării sportive din me
diul rural al județului. Astfel, 
s-a insistat asupra necesității 
sprijinirii concrete a consiliilor, 
a consolidării asociațiilor și 
cercurilor sportive din mediul 
sătesc, creșterea pe această linie 
a răspunderii organizațiilor 
U.T.C. ; s-a propus o mai bu
nă organizare teritorială a cam
pionatelor județene,'astfel încît 
să se evite deplasările lungi, 
costisitoare ; s-a demonstrat ne
cesitatea extinderii bazei mate
riale ; s-au cerut amănunte pri
vind introducerea și predarea 
educației fizice — zilnic — în 
unitățile de preșcolari ; o parte 
din vorbitori s-au referit la 
lipsa materialelor sportive din 
unele școli generale.

în general, consfătuirea de la 
Arad s-a înscris pe linia indi
cațiilor date de către C.N.E.F.S. 
privind instruirea principalilor 
factori din cadrul consiliilor co
munale pentru educație fizică 
și sport.

Modesto FERRARINI

CONDIȚII BUNE PENTRU
„RESTANȚELE" LA SCHI

în

des-

sla-

care
direcții ale

Perturbat luna trecută 
mare măsură din cauza 
sei de zăpadă, sezonul de 
are acum condiții bune de 
fășurare a competițiilor restan
te. Ca urmare, acestea au fost 
reprogramate, unele dintre ele 
s-au și disputat, iar 
mează să aibă loc 
aceasta.

Azi, de pildă, în 
pe Valea lui Carp — 
participă la întrecerile campio
natelor naționale (seniorii — 
două manșe, senioarele, juniorii 
și junioarele — cite o manșă).

Tot pe Valea lui Carp, joi 
are loc „Cupa Steagul roșu" — 
coborîre sau slalom uriaș, în 
funcție de starea zăpezii.

Alte competiții vor avea loc 
vineri și sîmbătă, tot în Bu- 
cegi. Este vorba de campiona
tele naționale școlare si con
cursul republican al unităților

altele ur- 
săptămîna

Bucegi — 
coborîtorii

ODIHNA Șl CURA BALNEARA
PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM

IN ACEASTĂ PERIOADA - TARIFE REDUSE
Toate stațiunile balneoclimaterice din țara noastră sînt 

situate în locuri pitorești, permițînd în felul acesta combi
narea curei balneare cu un concediu plăcut.

Oficiile județene de turism și filialele I.T.H.R. București 
vă oferă în luna martie bilete pentru :

— ODIHNA în stațiunile SINAIA, PREDEAL, POIANA 
BRAȘOV, cu cazarea în hoteluri.

__ (Pentru stațiunile Predeal, Sinaia și Bușteni se percep 
tarife de 24-—48 lei/zi/persoană, in funcție de confort, cu 
mențiunea că în acest tarif sînt cuprinse masa și cazarea 
in vile) ;

CURA BALNEARA în stațiunile Sovata, Slănic Mol
dova, Covasna, Căciulata, Sîngeorz, Tușnad, Buziaș, Eforie 
Nord și Mangalia, tarife între 42 și 60 lei/zi/persoană (masă 
și cazare în hoteluri) ;

— ODIHNĂ ȘI CURA BALNEARA în stațiunile Bal- 
vanyos, Borsec, Herculane, Borșa, Izvoarele, Vatra Dornei, 
Tușnad, Moneasa, Lacu Roșu, la tarife cuprinse între 32 și 
45 lei/zi/persoană (cazare în vile și masă)

Tot în această perioadă, oficiile județene de turism vă 
recomandă moderna stațiune Felix, în vederea unei cure 
balneare eficiente.

Posesorii biletelor de odihnă eliberate de ofi
ciile județene de turism și filialele I.T.H.R. 
București beneficiază de reducere cu 50% la 
tariful de transport C.F.R.

PUBLITURISM

DE STAGIUNE ATLETICĂ...
Campionatele pe teren aco

perit ale juniorilor de categorie 
I, desfășurate sîmbătă și dumi
nică la Focșani, au adus la start 
aproape 200 de atleți juniori. 
Numărul este mai mic decât cel 
obișnuit la întrecerile juniorilor, 
dar scăderea — pe care o pu
nem pe seama unei exigențe 
sporite a antrenorilor — a con
tribuit, de fapt, la creșterea ni
velului valoric al competiției. 
Cei buni nu au lipsit ; n-au fost 
prezenți însă cei care încheiau, 
de obicei, listele de concurs cu 
rezultate modeste, 
rea întrecerii.

Unele remarci 
marginea acestei 
petiții a sezonului de sală, pre
sărată cu cîteva rezultate bune 
și care a permis afirmarea u- 
nor tineri cu reale perspective 
de progres, unii dintre ei chiar 
la vîrsita junioratului II. Trei 
dintre cîștigători — Liviu Maf
tei (înălțime — antrenor. V. 
Midvighi), Iulian Grumăzescu 
(prăjină — antrenor I. Cujbă) și 
Viore! Savu 
antrenor C. 
alți laureați 
de categoria a 
însoțit victoria 
cord, 2,10 m,

care trebuie reți- 
Selever și Ccm- 
(60 m), Marcel

diluînd valoa-

se impun pe 
ultime com-

De ‘

sportive școlare (vineri 
lomul special, sîmbătă slalomul 
uriaș) și „Cupa Reghin" la pro
be alpine (duminică).

Sîmbătă și duminică, la Po
iana Brașov, se va desfășura 
„Cupa Tractorul".

CAMPIONÎI

PIATRA ARSA, 22 (prin te
lefon). Campionatele republi
cane de biatlon ale juniorilor 
s-au desfășurat pe pîrtia de 
lingă cabana Piatra Arsă și la 
poligonul amenajat în Valea 
Dorului, în condiții atmosferi
ce excelente (timp însorit, fără 
vînt) și pe o zăpadă foarte bună.

Rezultate tehnice. JUNIORI I 
— 12 KM. : 1. Vasile Băjenaru 
(Constructorul Cîmpulung Mol
dovenesc) 59:50 (2 min. pena
lizare) ; 2. Ion Staicu (C.S.O. 
Sinaia) 65:38 (4) ; 3. Moise Gâr- 
bacea (A.S. Armata Brașov) 
67:53 (11) ; JUNIORI II 
KM. : 1, Teodor Ilieș (Steagul 
roșu Brașov) 53:50 (2), 2. Ion 
Cojocaru (St. roșu) 54:28 (3) ; 
3. Marton Simon (Șc. sp. Mier
curea Ciuc) 55:03 (5) ; ȘTAFE
TA 4X6 KM. ; 1. A.S. Armata 
Brașov (Ion Andreșiu, Ion Cim- 
poia, Moise Gârbacea, Vladimir 
Todașcă) 2h 06:2 (2 ture pena
lizare) ; 2. Steagul roșu II Bra
șov 2h 09:53 (2) ; 3. A.S. Arma
ta II Brașov 2h 18:30 (8).

Antrenorii secțiilor din care 
fac parte campionii sînt Iuliu 
Pața (Constructorul), Moise 
Crăciun (Steagul roșu), Con
stantin Enache și Ion Cimpoia 
(A.S. Armata).
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(greutate — 
Crețu) — și 

sînt juniori 
Il-a. Maftei și-a 
cu un dublu re- 

Grumăzescu a 
fost foarte aproape de o per
formanță similară, ratînd de 
puțin la 4,80 m. Rezultatele lor 
sînt promițătoare chiar pentru 
un viitor apropiat, în două pro
be care, la nivelul seniorilor, 
cunosc o acută lipsă de valori. 
La Focșani înălțimea 
a fost mai tare decât 
pionatele seniorilor ! 
marcat că la prăjină și 
tate și sportivii clasați 
rile secunde, Marian Neagoe și, 
respectiv, Sorin Tirichiță, sînt 
juniori II).

Cel mai btm rezultat al con
cursului a fost obținut de sprin
tera Otllia Șomănescu (Steaua, 
antrenor Maria Pândele). Cu 
7,3 la 60 m ea se află la nu
mai o zecime de secundă d'e 
recordul realizat la senioare de

băieților 
la cam- 
(De re
ia greu- 
pe locu- 

l,

Veronica Buia. Șomănescu a a- 
lergat bine • în intreg sezonul 
dar faptul că ea — ca și alți 
tineri — a obținut cea mai bu
nă performanță la Focșani ne 
arată că pentru juniori con
cursul cel mai important, stimu
lul cel mai puternic, îl consti
tuie campionatele categoriei lor 
de vîrstâ.

Alte nume 
nute : Vasile 
stantin Ivim
Bogdan, Ion Slteanu și Stelian 
Floroiu (60 mg) — primul, mare 
favorit, a ratat tehnic finala—, 
Nicoleta Glogovețean și Edith 
Ker ekes (60 m), Margareta Fo- 
dor (legitimată la Șc. sp. Cluj- 
Napoca dar pregătită la Brăila 
de Ion Moroiu, cu o frumoasă 
serie la lungime : 6,02 — 6,07 — 
6,10 — 6,12 — 6,15). Chiar dacă 
performanțele învingătoarelor 
nu sînt de valoare deosebită, 
la săritura în înălțime și la a- 
runcarea greutății (patru atlete 
peste 1,70 m și respectiv 14 me
tri) concentrarea mai multor 
elemente la un nivel acceptabil 
poate constitui o bază pentru 
progrese însemnate. în regres, 
în schimb, față de performan
țele generațiilor de acum 2—3 
ani sînt probele de triplusalt și 
săritura în lungime (exceptînd-o 
pe Fodor), atît la fete cit și 
la băieți (doar două sărituri 
peste 7 m).

Iubitorii atletismului pot să 
mai rețină un nume, chiar dacă 
el nu a figurat între ciștigăitori: 
Constantin Halichias (Șc. sp. 
Ploiești, antrenor G. Oprișescu). 
Clasat pe locul 5 la 60 mg (8,2) 
și la lungime (6,97 m), Hali
chias se anunță un viitor de- 
catlonist, o speranță chiar pen
tru campionatele europene de 
juniori, din vară.

Vladimir MORARU

ant
— Vtrg 

puteți spi 
lotului de 
pre situaț 
în țara i

— Avem - 
loroși care a 
zultate bune 
acest fond d 
este, din pâc 
Corneliu Ion 
rin Stan. N' 
de patru !

— Chia 
la jun:

— Ar * X.- 
și aceștia s 
F. Irimia, M 
și S. Delean 
pe unul din 
completată 
niori...

— Nu 
ză largă 
rilor nați

— Da. Și 
mizarea pre 
pată din cai 
rență. Oricît 
rința unui 
feri pregăti 
tensitatea 
se izbește < 
de elan dat 
lității : spoi 
locurile lor

— Cui 
semenea 
în perii 
reprezen 
tru ?

— Este * 
dintre lipsi . 
Bazindu-se 
ale seniorii 
burite au s 
faptul că r 
trebuie să 
locurile, și 
de ceea ce 
rile succes 
să vină dil : 
mează pira ’ 
deci și a 1

— Da !

Au ieșit pe apa Snagovului

CAIACELE ȘI CANOELE M0N06RAMA1
Acum, in 

lui, sălciile
oglinda Snagovu- 
au început să-și 

potrivească zulufii mîțișorilor. 
Lacul, însă, rămîne tăcut șiLacul, însă, 
trist. Abia cind apar caiaciștii 
și canoiștii prinde față de pri
măvară. Solitarii sportivi dina
moviști apar dinspre cotul Gher- 
măneștilor, fix la ora 9. Apar 
ca o pată de culoare, apoi că- 
ciulițele cu borduri roșii se 
pierd pe întinderea lacului. De 
cînd au lansat bărcile pe lac ? 
DIN 17 FEBRUARIE 1 Nu s-a 
mai auzit de o asemenea is
pravă !...

Desigur, prin felul lor de a 
fi, de a se „îndoi”, trestiile us
cate șopteau „NU SE POATE !”

Dar cine avea 
atîtea ore de 
asculte ?
frumos monogramate cu un 
„D“ la proră, au țîșnit în pri
ma zi ca din start. Se înțelege, 
la „500” primul a trecut Vasile 
Diba. A trecut așa, ca să se 
știe, ca să pășească eu „drep-

vreme — după 
bac — să le 

Caiacele și canoele, 
monogramate

CARNET DE REPORTER

CONCURSUL REPUBLICAN AL CELOR 
MAI TINERI PATINATORI ARTISTICI

patinatori artisticiTinerii . _______ _______
Kinga Szallassy și Ștefan Lang, 
reprezentanți ai C.S.M. Cluj- 
Napoca, au realizat la concursul 
republican de patinaj artistic 
rezervat speranțelor, de la 
Miercurea Ciuc, un adevărat tur 
de forță. După ce au luat con
ducerea, prin victoria lor, fără 
drept de apel, Ia obligatorii, în 
continuare s-au dovedit cei mai 
buni și la celelalte două probe 
ale întrecerii : „programul
scurt" și „liberele". Iată două 
tinere speranțe pe care, alături 
de antrenorii lor Gh. Sallak și 
Elisabeta Azzola, îi felicităm 
cu căldură, urîndu-le să obțină 
și pe viitor succese și mai fru
moase.

Dintre ceilalți concurenți, re
zultate bune au mai obținut 
reprezentanții C.S. Școlar Bucu
rești, antrenați de Al. Bărbă- 
lău. Ne referim la Carmen Io- 
nescu, Adina Dragomirescu și 
Diana Matei, sportive clasate 
în primele cinci locuri, in com
pania a nu mai puțin de 20 
competitoare. Pe aceeași linie a 
evidențierilor trebuie menționa
tă tînăra Gabriela Vata, de la 
Șc. sp. M. Ciuc, pregătită de

inimoasa
Loffler. ..... _________  __
Ciuc a impresionat în mod plă
cut juriul de arbitri, în special 
prin piruetele sale, fapt care 
i-a și adus un merituos loc IV, 
în clasamentul final al între
cerii.

La băieți, numărul concuren- 
ților a fost surprinzător de mic : 
TREI (doi din Cluj-Napoca și 
unul din Brașov). Bucureștiul, 
care dispune de cel mai mare 
număr de secții de patinaj și 
de antrenori, nu a fost repre
zentat în această competiție, 
nici măcar de un singur copil ! 
Faptul ni se pare inadmisibil 
și va trebui serios analizat de 
către toate cluburile pe lingă 
care funcționează secțiile de 
patinaj artistic bucureștene 
(I.E.F.S. București, C.S. Școlar, 
Șc. sp. nr. 2). Iată acum cla
samentele finale ale acestui 
concurs. Băieți : 1. Ștefan Lang,
2. R. Vlad (C. S. Tractorul Bra
șov), 3. H. Nlcorici 
Cluj-Napoca).
Szallassy, 2. Carmen lonescu,
3. Adina Dragomirescu, 4. Ga
briela Vata, 5. Diana Matei.

Gh. STEFĂNESCU

antrenoare Maria 
Micuța concurentă din

(C.S.M.
Fete : 1. Kinga

tul” și în acest sezon de caiac. 
Cînd s-a dublat distanța, ca- 
noea lui Ivan Patzaichin a de
pășit tot ce era de depășit, dar 
nu pentru „i 
pentru a afla 
derea...

Antrenorul 
HUȚAN și-a 
turația motorului, ,___ ...
înaintează în tempo-ul bărci
lor. Și-a potrivit și gîndurile 
la gîndurile sportivilor, la gîn
durile noastre, ale celor care îl 
însoțim........In nici un an nu
am ieșit așa devreme pe Sna- 
gov”. Virează ușor, ocolește un 
plaur, apoi continuă : „Poate 
că ne-a zorit vremea frumoasă. 
Cred, insă, că ne-a împins Ș> 
nevoia de a începe cit mai 
curînd pregătirea pe apă în ve
derea unui sezon care se în
cheie cu o nouă ediție de cam
pionat mondial”.

Lotul sportivilor 
a depășit „Baza 
metronom nevăzut 
ritmul loviturilor : 
vituri de padelă pe 
Și cit „măsoară” lovitura unui 
caiacist ? Din șuba-i uriașă, an
trenorul 
punde : 
ME I...” 
gae pe 
noi. Și 
tura unui canoist ? Răspunsul 
antrenorului Stavru Teodorof 
vine prompt : „30 DE KILO
GRAME !...” în sfîrșit, ce este 
mai greu Ia caiac-canoe ? Au
rel Vemescu : „Cel mai greu la 
caiac-canoe este să bagi mîi- 
nile in apă !...“

,ca să se 
liniștea

știe”, ci 
și încre-

emerit 
potrivit 

iar

RADU 
de mult

șalupa

dinamoviști 
veche". Un 

punctează 
400 de lo- 
kilometru !

Aurel Vemescu răs- 
„VREO 16 KILOGRA- 
200 de lovituri de pa- 
kilometru, continuăm 
cit „măsoară" lovi-

Desigur, 
fi, de a s< 
cate șoptea 
Dar, într- 
era rece a 
lovitură... 
fera de li 
reia antr 
„Sint mulț 
tesc băieții 
le”. Dinspi 
a început 
de vînt tă 
cele ,âi ga 
in jurul b 
cu spor Al 
pion, anul 
m, tineret 
(tot caiac 
niori) — 
Stavru Tei 
rof își str 
cui îndoli 
căzut la „I 
lidarității, 
cîndva cai 
DOR...

La pont 
sească, di> 
primele t 
Maria Co: 
cui 5 la £ 
Montreal). 
Nastasițk 1 
forov. Dil 
Gheorghe 
anul treci 
nul „simp )
— Ignat I 
„Da, am ; 
rezumă ari 
Așa am 
dată și ci 
Juniori an 
limpici I 
la 19 ani) 
neri au 1
— și ceil:
dinamoviși 
Dumitru, • «*.
„Atenție !. 
sește solit 
ISMAILP5

Desigur, 
a

ȘO] 
Șir

fi, de 
uscate 
TE !”.
FIUL 
tuos !...
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ITEZĂ UN FOND RESTRÎNS I IN VEDEREA MECIULUI

TORI DE ELITA!u I DE AZI, CD TURCIA

cu Virgil Atanasiu, I
al lotului de tir

' iu,' ce 
îtrenor 
teză, des- 

a probei

ne 
al

sarcinile fundamenta- 
profesiunii de antre-

■ rtivi va- 
junele re-
I ani. Dar 

. țji de elită 
-y ; restrîns :

- ta și Ma-
.o echipă

apelează

.rr-e." Dar
puțini : 

T. Tașcă 
iromovăm 
nine des

de ju-

dintre 
le ale 
nor...

— Antrenorii noștri sînt buni 
specialiști. Insă este vorba, 
după părerea mea, de o doză 
de blazare venită odată cu vre-' 
mea, de un oarecare dezinteres 
în munca de formare a tineri
lor în spiritul tirului, în culti
varea dragostei lor pentru acest 
sport. Un antrenor nu se poate 
limita doar la transmiterea, a- 
proape automatizată, a unor ele
mente tehnice de bază. Am în- 
tîlnit cazuri — și nu puține — 
de sportivi care, după 3—4 ani 
de tir, au dispărut pur și sim
plu. Antrenorii i-au scăpat prea 
ușor.

I
I
I
i
I
I

ri, o ba- 
: a lotu-

laz dina- 
e estom- 
le concu- 
ar fi do- 
e a con-
1 și in- 
oare, ea 
are lipsă 
ței riva- 
îiguri de

: la o a- 
ire pune 
cea 
ului

>re
1

mai 
nos-

— Se spune că trăgătorii 
noștri 
marile 
ționale. Ce părere aveți 7

— Găsesc că este o scuză me
nită să acopere lipsuri de na
tură tehnică și de gîndire. Mă 
refer, de pildă, la faptul că 
trăgătorii români sînt în mare 
măsură trăgători „de vreme bu
nă”. Dacă, întîmplător, un con
curs se desfășoară pe vînt, 
„capotarea psihică” este tradu
cerea concretă, materializată în 
cifre mai slabe, a faptului că 
trăgătorul nu are un bagaj 
tehnic adecvat noilor condiții, 
neașteptate, de concurs. „Capo
tarea psihică" apare și pe fon
dul unei slabe pregătiri fizice.

capotează
competiții interna-

psihic in I
I
I
I
I
I
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LUPTĂTORI
LA „TURNEUL
GERMANIA*

Pentru luptătorii români, 
rioada care ne mai 
de ziua de 25 mai 
care 
europene — constituie 
importantă etapă de 
și verificare, marcată 
multe participări la 
turnee internaționale 
te în Europa. O astfel 
competiție este și 
R.F. Germania" la lupte libere, 
care se va 
la sfîrșitul

La acest concurs vor fi pre- 
zenți multi 
loroși luptători din Europa. Ța
ra noastră va fi reprezentată 
de șase sportivi, în rîndul că
rora se află și medaliații ul
timei ediții a Jocurilor Olim
pice, Ladislau Șimon și Ste- 
lică Morcov. Vor mai face de
plasarea Ludovic Șandor, Ti- 
beriu Seregely, Marin Pîrcălabu, 
Vasile Pușcașu, tineri în care 
tehnicienii noștri își pun spe
ranțe pentru marile confrun
tări viitoare.

Lotul de sportivi care 
că azi spre Freiburg este 
țit de antrenorul emerit 
Crîsnic.

pe- 
desparte 
dată la 

vor începe campionatele 
o foarte 
pregătire 
de mai 

diferite 
organiza- 

de 
„Turneul

disputa la Freiburg, 
acestei sâptămîni.

dintre cei mai va-

plea- 
inso-

Ion

Dlft1 TOATE
Eă

ÎNOT srioittf prass în se
rie. La Reșița (bazi-n de

25 m) i-a desfășurat un nou co-ncurs
la care au participat cei mai buni 
sportivi ai $c. sportive din localitate. 
Canfirmînd forma bună în care se 
află Brigitte Prass (13 an>i) a par
curs 100 m bras în 1:16,1 — nou 
record de fete categ. A și junioare. 
Cu noi recorduri personale și-au în
cheiat evoluțiile și Edit Fuel 1:09,7 
la 100 m spate. Adina Schuster 1:11,2 
la 100 tn delfin ................. “
17:34,3 la
26 martie
concurs de 
reșițeni înaintea ___ __________
ționale de la Hunedoara, (D, Glăvan
— coresp.).
JUDO LA CLUJ-NAPOCA a avut 

[ C*C <-î IV» r
un interesant 
de clubul sportiv 
care au participat divizionarele A : 
C.S.M. Borzești, A.S.A. Tg. Mureș 
și evident, ,,U" din localitate. Pe 
echiipe, victoria a revenit formației 
C.S.M. Borzești (4—1 cu „U" și 6—1 
cu A.S.A.), iar pe locul secund s-a 
situat „U* (5—1 cu A.S.A.). La in
dividual au cîștiqat I. Boteza tu 
(C.S.M.) — 60 kg, V. Ilioaie (C.S.M.)
— 65 kg, |. Anca („U") — 71 kg,
St. Doncea (,,U-) — 78 kg, L Pali 
G.U") — 86 kg și Gh. Dumbravă
(C.S.M.) — 95 kg încasările de ia 
cele două reuniun* au fost depuse 
în ..Contul 1977“. (N.D.)

și Valeriu Buzatu 
1 500 m liiber. Sim bâta 
este programat ulti ma I 
verificare a sportivilor 

campionatelor na-

sîmboto și duminică 
triunghiular orqanizat 

Universitatea la
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„TRICOLORII" AU
Reunit duminică dimineața, 

după etapa a doua a returului 
campionatului Diviziei A, lotul 
reprezentativ a susținut, ieri 
după-amiază, de la ora 16, pe 
stadionul Dinamo, ultimul an
trenament în vederea partidei 
de azi cu Turcia, meci de de
but al »„trieolorilor" noștri în 
noua ediție a Cupei Balcanice. 
La această ședință de pregătire 
țin dimineața aceleiași zile lo
tul a efectuat un antrenament 
cu caracter fizic), au participat 
toți jucătorii convocați, inclusiv 
Mulțescu și Bălăci, veniți la 
lot ușor accidentați după meciu
rile susținute de echipele lor 
de club în campionat. „Bălăci 
este complet refăcut, poate ju
ca in meciul cu Turcia — afir
mă dr. Dumitru Tomescu. Mul
țescu se mai resimte încă după 
lovitura primită in partida de 
la Hunedoara”.

Antrenamentul de ieri a du
rat circa 70 de minute și a fost 
condus de Ștefan Covaci. A fost 
un antrenament cu caracter tac
tic, exersîndu-se o suită de 
scheme, cele mai multe dintre 
ele însușite pe parcursul peri
oadei de pregătire din Franța. 
S-a insistat asupra jocului apă-

ECHIPA TURCIEI,
Direcția tehnică a reprezen

tativei Turciei a fost preluată 
— din toamna trecută — de 
către unul dintre valoroșii teh
nicieni ai fotbalului turc, Metin 
Turek, fost internațional, jucă
tor ani la rînd în cunoscuta 
formație Galatasaray. Metin e 
unul dintre antrenorii noii ge
nerații. El ne declara, la sosire, 
că în formarea sa a avut un 
aport considerabil perioada de 
îndrumare și lucru sub condu
cerea unui tehnician român, 
antrenorul Nicolae Petrescu, pe 
care l-a îmbrățișat cu căldură 
și simpatie la întilnirea de la 
hotelul bucureștean „Minerva”, 
unde sînt găzduiți jucătorii 
turci. întrebîndu-1 dacă se poate 
vorbi de o remaniere de fond 
în lotul reprezentativ, antreno
rul Metin — care este secundat 
la echipa națională de către alt 
tînăr tehnician, Ahmet Suat 
Oziazici — ne spunea : „Cred 
că ne aflăm în plină perioadă 
de renovare a echipei naționa
le. Aș putea spune că am de-

SUSȚINUT IERI ULTIMUL ANTRENAMENT
rării, căutindu-se cele mai a- 
decvate mijloace de contraca
rare a jocului cunoscut al echi
pei Turciei, cu două vîrfuri ra
pide și eficace. O atenție aparte 
s-a acordat modului cum vor 
trebui să joace astăzi cele două 
extreme ale echipei noastre 
pentnu a surprinde descoperită 
apărarea* adversă. „Eu unul am 
o mare încredere in echipa pre
conizată pentru meciul cu Tur
cia — ne spunea, după antre
nament, cel mai vîrstnic ju
cător din lot, Vigu. Sper să 
confirmăm jocurile bune din 
Franța, unde, repet, ne-am pre
gătit cu toată seriozitatea".

Unul dintre cuplurile vizate 
m-ereu de antrenorii Covaci și 
Cemăianu pe parcursul antre
namentului a fost Iordănescu— 
Dudu Georgescu. Ambii jucători 
se află int>r-o bună formă spor
tivă, de la ei așteptîndu-se o 
contribuție decisivă în partida 
de azi. „Meciul nu-i deloc u- 
șar, cum înclină unii să-l con
sidere — sublinia Iordănescu. 
Va trebui să jucăm la adevă
ratele noastre posibilități pen
tru a obține victoria ; victorie 
oare va avea mari influențe a-

supra moralului echipei in 
perspectiva abordării cu succes 
a preliminariilor Campionatului 
mondial". Iată și punctul de ve
dere al golgeterului primei 
noastre divizii, Dudu Georges
cu : „Trebuie să ciștigăm. A- 
firm aceasta gindindu-mă la 
atmosfera foarte bună din ca
drul echipei, la dorința tutu
ror de a păși cu dreptul in 
noua ediție a Cupei Balcanice. 
Aș vrea mult ca spectatorii să 
ne încurajeze tot timpul, pe toți 
la fel, ca pe componenți ai e- 
chipei naționale".

în Încheierea acestor rinduri, 
o scurtă declarație semnifica
tivă a antrenorului Constantin 
Cemăianu. cel care ieri s-a 
ocupat îndeosebi de pregătirea 
portarilor Iordache și Cristian: 
„Este primul meci pe care e- 
chipa națională il susține după 
turneul din Franța. Va fi, con
sider eu, o testare a gradului 
de pregătire a jucătorilor, un 
bun prilej de a face unele con
statări privind jocul echipei ca 
să putem lua, in continuare, 
măsuri adecvate pentru meciul 
cu Spania de la 16 aprilie".

PE OSATURA LUI TRABZONSPOR

Aspect de la antrenamentul de ieri al echipei Turciei
Foto : Dragoș NEAGU

pășit o primă etapă, in sensul 
eă am reușit să realizăm omo
genizarea necesară intre grupul

MIC DOCUMENTAR AL ÎNTÎLNIRII UE ASTĂZI
• Jocul de astăzi al repre

zentativei noastre este al 284-lea 
din întreaga sa activitate. Bi
lanțul înaintea partidei cu 
Turcia este următorul :

283 117 68 98 495:467
• Situația in „Cupa balca

nică". Așa cum s-a mai anun
țat, întilnirea de astăzi face 
parte din noua ediție a „Cupei 
balcanice". La actuala ediție 
participă cinci reprezentative, 
împărțite în două grupe, ast
fel : Grupa A : ROMÂNIA, 
Bulgaria, Turcia. Grupa B : 
Iugoslavia și Grecia. Se joacă 
sistem tur-retur, fiecare cu fie
care, iar primele clasate în 
cele două grupe vor disputa 
finala ediției, tot intr-un dublu 
meci. Pînă acum a avut loc 
doar o singură întîlnire din 
noua ediție : Turcia — Bulga
ria 2—0, la Istanbul. Partida 
de astăzi este, deci, a doua din 
competiția în curs de desfășu
rare.

• Situația meciurilor Româ
nia — Turcia. Jocul de astăzi 
este al 14-lea din șirul de par
tide disputate, de-a lungul ani
lor, de cele două reprezenta
tive. Iată cele 13 meciuri des
fășurate pînă ,în prezent și re
zultatele lor : ROMÂNIA — 
TURCIA : 26 octombrie 1923
(Istanbul) : 2—2 (amical); 1 mai 
1925 (București) : 1—2 (ami
cal) ; 7 mai 1926 (Istanbul) : 
3—1 (amical) ; 15 aprilie 1928 
(Arad) f 4—2 (amical) ; 3 no
iembrie 1958 (București) : 3—0 
(Campionatul european) ; 26
aprilie 1959 (Istanbul) : 0—2
(C.E.) ; 14 mai 1961 (Ankara) : 
1—0 (amical) ; 8 octombrie
1961 (București) : 4—0 (ami
cal) ; 9 octombrie 1963 (An
kara) : 0—0 (amical) ; 2 mai 
1965 (București) : 3—0 (C. Mon
dial) ; 23 octombrie 1965 (An
kara) : 1—2 (C.M.) ; 19 martie

1975 (Istanbul) : 1—1 (amical); 
12 octombrie 1975 (București) : 
2—2 (amical). Bilanț : echipa 
României 6 victorii, echipa 
Turciei 3 victorii, 4 rezultate 
de egalitate.
• Iată și formațiile utilizate 

în ultimele două întîlniri : 19 
martie 1975 (Istanbul) : 1—1 
(meci amical) : România : Ră- 
ducanu — Cheran, G. Sandu, 
Sameș, Anghelini — Dumitru, 
Dinu, Iordănescu (min. 46 D. 
Georgescu) — Crișan (min. 81 
Troi), Kun II, Lucescu. Turcia: 
Yasin (Sabri) — Alpaslan, Is
mail, Ziya (Turgay), Zekerya 
— Yemal, Rasit, Metin — Ke
mal I, Gemil, Mehmet (Si- 
nan, Cetin). Au marcat Luces
cu, rpspectiv Gemil. A arbitrat 
W. Spiegel (Austria).

12 octombrie 1975 (Bucu
rești) : 2—2 (amical) : Româ
nia : Moraru (min. 46 Răduca- 
nu) — Anghelini. G. Sandu, 
Sătmăreanu II, Hajnal — Du
mitru, Dinu, Dobrin (min. 46 
Boloni) — Fazekaș (min. 46 
Crișan), D. Georgescu, lordănes- 
cu. Turcia: Yasin — Sabahatin, 
Fatin, Necati, Alpaslan — Ke
mal I, Engin, Ismail — Meh
met I (min. 46 Mehmet II), 
Gokman, Gemil. Au marcat : 
Iordănescu și Dinu, respectiv 
Gokman și Gemil. A arbitrat 
M. Kustom (Polonia).

• Iată și numărul de selec
ționări în echipa națională ale 
jucătorilor convocați pentru 
partida de astăzi : Iordache
2 selecționări ; Cristian debu
tant ; Cheran 25 ; Sătmăreanu 
II 18 ; Sameș 12 ; Vigu 3 ; Gri- 
gore debutant ; Anghelini 21 ; 
Dumitru 44 ; Boloni 12 ; Bălăci 
14 ; Mulțescu 6 ; Troi 14 ; Dudu 
Georgescu 23 ; C. Zamfir 2 ; 
Iordănescu 36 ; Dănilă debu
tant.

vechilor internaționali — Al
paslan, Fatih, Gemil — și scria 
de jucători care ș-a impus in 
ultima perioadă* de timp, * in 
marea lor majoritate fotbaliști 
tineri. E vorba de Senoi, Eroi, 
Isa, Necmi și alții. Trebuie să 
subliniez că un element de ple
care în renovarea reprezentati
vei l-a constituit apariția în 
prim-planul campionatului a 
unei echipe aproape necunoscu
tă pînă acum doi ani — Trab- 
zonspor — echipă care a domi
nat trecuta ediție a întrecerii 
din prima ligă și conduce și a- 
cum cu autoritate. Din Iotul pe 
care l-am deplasat la București 
fac parte un număr de șase 
jucători de la Trabzonspor. Iar 
in formația care a invins, in 
acest an, la Istanbul. echipa 
Bulgariei in meciul inaugural 
al „Cupei Balcanice”, au figurat 
patru reprezentanți ai acestui 
club. Avem, prin urmare, o bu
nă bază de plecare în efectua
rea selecției. Sînt satisfăcut de 
forma jucătorilor și — așa cum 
declaram și la sosire — sperăm 
să obținem un rezultat bun în 
partida de la București, în fața 
unui adversar pe care îl apre
ciem ca redutabil".

Fotbaliștii turci au efectuat 
ieri dimineață un antrenament 
pe stadionul Steaua. După an
trenament, a fost alcătuită echi
pa pentru partida de astăzi, pe 
care o anunțăm în prima pa
gină.

Astăzi, la Samsun

TURCIA - MÂNIA
(echipele de tineret)

Ajuns lunj la amiază la 
Samsun, după ce a schimbat 
avionul la Istanbul, lotul re
prezentativ de tineret (21 de 
ani) al țării noastre a și efec
tuat un antrenament pe stadio
nul orașului, unde se va dis
puta și partida de azi cu selec
ționata similară a Turciei. A- 
cest meci, contînd pentru 
„Cupa Balcanică" de tineret, 
și care a stîrnit un real interes 
în orașul Samsun, reprezintă 
pentru formația noastră un ni
merit prilej de confirmare a 
bunei evoluții din partida dis
putată în toamnă, în cadrul a- 
celeiași competiții, la Kazan- 
lîk, unde tinerii fotbaliști ro
mâni au terminat la egalitate 
(1—1) cu reprezentativa Bulga
riei. Antrenorul lotului, Octa
vian Popescu, ne declara, în- 
tr-o convorbire telefonică avută 
ieri, că „11-le nostru va încer
ca să se impună prin tehnici
tate și putere de luptă în fața 
unui adversar care jcacă în 
forță și se află in real nro- 
gres“. -

In cadrul lotului nostru, care 
a efectuat și ieri un antrena
ment, o singură problemă : 
Tilihoi acuză indispoziția unei 
sinuzite. In cazul în care el nu 
va fi, totuși, în deplinătatea 
forțelor la ora jocului. locul său 
va fi luat de Agiu. Dealtfel, 
Octavian Popescu intenționea
ză să înceapă partida cu urmă
toarea formație : Windt (Lung) 
— Tilihoi, Stancu, Zahiu, Lu- 
cuță — Șoșu, A. Florea, Cus- 
tov — Lupău, Radu II. Vrin- 
ceanu.

La Samsun e o vreme foarte 
frumoasă, cum se speră eă va 
fi și astăzi, la ora 16. cînd va 
începe partida echipelor de ti
neret ale Turciei și României, 
întîlnire care va fi. condusă de 
un arbitru iugoslav.

ACTUALITĂȚI
e ARBITRUL NICOLAE 

RAINEA DELEGAT ÎN SEMI
FINALELE „CUPEI U.E.F.A.”. 
Forul fotbalistic continental a 
anunțat federația noastră de 
specialitate că arbitrul Nicolae 
Rainea (împreună cu doi arbitri 
de linie care vor fi desemnați 
de F.R.F.) a fost delegat să 
conducă partida Atletico Madrid
— S.V. Hamburg, din semifina
lele „Cupei U.E.F.A." — partidă 
care va avea loc la Madrid, la 
6 aprilie.

• OBSERVATOR ROMÂN 
LA MECIUL IUGOSLAVIA — 
U.R.S.S. Antrenorul Cornel Dră- 
gușin va urmări meciul, amical 
dintre echipele Iugoslaviei și 
Uniunii Sovietice, care va avea 
loc astăzi, la Belgrad.

• DIVIZIONARA C AUTO- 
MECANICA BUCUREȘTI, echi
pă calificată în sferturile de 
finală ale „Cupei României”, 
va susține mîine după-amiază 
un meci amical cu Sportul stu
dențesc. Partida va avea loc pe 
terenul Triumf (șos. Olteniței), 
de la ora 15,30.

• DE LA CLUBUL CORVI- 
NUL din Hunedoara aflăm că, 
de comun acord cu conducerea 
clubului, antrenorul Ilie Savu
— care era încadrat aici în ca
litate de consilier tehnic — 
și-a încheiat activitatea înainte 
de deschiderea sezonului oficial 
de primăvară

F.C.M. GALATI — DRUSTOR 
SILISTRA 1—1 (1—0). Partidă 
de scăzută factură tehnică. Gă- 
lățenii au jucat foarte slab. Go
lurile au fost marcate de Bur- 
cea și TraijJov (T. Siriopol-co- 
resp.).

• BILETELE PENTRU CU
PLAJUL DE DUMINICA, DE 
PE STADIONUL „23 AUGUST” 
(Progresul — Sportul studen
țesc și Steaua — Dinamo), se 
vor pune în vînzare cu înce
pere de miine, la casele obiș
nuite.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Suplimentar, cîștgluri în valoa

re de 1.670.000 lei.
Peste 800.000 câștiguri în bani, 

autoturisme „Moskvlci 408/412“, 
„Skoda S 100“.

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 20 MAR

TIE 1977

Cat. I (13 rezultate) : 12 va
riante 10% a 6.359 lei ;

Cat. a Il-a (12 rezultate) : 
33,20 variante a 2.753 lei ;

Cat. a m-a (11 rezultate) :
351,40 variante a 391 lei.

La toate agențiile Loto-Prono- 
sport și prin vînzătorii volant! 
s-a pus în vînzare

LOZUL PRIMĂVERII
emisiune specială limitată

SUPLIMENTAR CIȘTIGURI
In VALOARE DE 1.670.000 LEI
PESTE 800.000 CIȘTIGURI ÎN 
BANI AUTOTURISME „MOSK- 
VICI 408/412” „SKODA 8 100”



TOVARAJUL
NICOLAE CEAUȘESCU
A VIZITAT ZONE ALE CAPITALEI

(Urmare din pag. 1)

starea în care se află fiecare 
imobil, precum și posibilitățile 
existente de consolidare și re
facerea acelora ale căror struc
turi de rezistență nu au avut 
de suferit.

Această nouă vizită a secre
tarului general al partidului 
reprezintă încă o mărturie vie 
a neobositei sale preocupări 
pentru accelerarea muncii tita
nice desfășurată de întregul 
nostru popor de ’ readucere la

normal a întregii vieți econo
mice și sociale a țării. Și în 
această dimineață de primăva
ră, ca de fiecare dată cînd s-a 
aflat în mijlocul celora care cu 
toată dăruirea s-au angajat în 
lupta dură și îndelungată pen
tru vindecarea rănilor pricinui
te de cutremur, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salu
tat cu dragoste, căldură și res
pect, de sute de cetățeni ai 
Capitalei, care i-au exprimat 
din întreaga inimă recunoștința 
fierbinte pentru grija sa stator
nică purtată vieții oamenilor, 
viitorului țării.

Reuniunea Comisiei 
executive C. 1.0. 

cu delegații C.N. 0.
în perioada 27 martie — 2 

aprilie se va ține la Abidjan 
(Coasta de Fildeș) tradiționala 
reuniune a Comisiei executive 
a C.I.O. cu delegații Comitete
lor Naționale Olimpice. în 
cursul reuniunii vor fi asculta
te rapoartele comitetelor de or
ganizare a Jocurilor Olimpice 
din 1980 de la Lake Placid (iar
nă) și Moscova (vară). Cu a- 
celași prilej vor fi discutate 
probleme legate de statutul o- 
limpic, de condițiile impuse o- 
rașelor-gazdă ale Jocurilor, de 
programul olimpic, de acțiunile 
de solidaritate olimpică. Pe or
dinea de zi figurează, de ase
menea, temele viitorului Con
gres olimpic (1981).

APRECIERI POZITIVE LA ADRESA 
TINERILOR TENISMANI ROMÂNI

• Lucia Romanov, clasată printre fruntașele sezonului 76

CONSFĂTUIRE DE LUCRU
LA C.C. AL P.C.R

(Urmare din pag. I)

Ținînd seama de faptul că 
toate aceste obiective trebuie să 
fie realizate intr-un timp cit 
mai scurt — lucrările urmind 
să înceapă încă în anul 1978. 
centrul politico-administrativ să 
sc realizeze în următorii trei 
ani, iar întreaga sarcină de re
construcție și sistematizare dată 
să se încheie pină in 1984 —, 
precum și de amploarea și com
plexitatea problemelor pe care 
Ie ridică această acțiune, de 
necesitatea găsirii celor mai 
bune, mai corespunzătoare so
luții din punct de vedere estetic 
și constructiv, secretarul gene
ral al partidului a indicat să se 
creeze un colectiv larg, format 
din specialiștii cei mai compc- 
tenți în materie din întreaga 
țară, care să se constituie în 
grupe de lucru și, antrenînd și 
alte forțe, să elaboreze proiec
tele respective în cadrul unor

concursuri. Colectivul va fi con
dus de un birou dc coordonare 
care va avea legătura directă 
cu Secretarul General al parti
dului.

Exprimind sentimente dc 
mîndrie, cinstea și recunoștința 
pentru faptul de a fi fost che
mați să participe Ia o aseme
nea lucrare de mari proporții, 
de importanță istorică pentru 
națiunea noastră, cei prezenți 
s-au angajat să pună în joc 
toate cunoștințele, experiența, 
puterea de creație și fantezia 
lor și să nu precupețească nici 
un efort pentru a concretiza 
concepția secretarului general 
al partidului, pentru a da viață 
programului făuririi unei Ca
pitale demne de eroicul nostru 
popor, de măreața epocă pe 
care o trăiește patria noastră, 
de tradițiile glorioase ale Bucu- 
reștiului, de viitorul luminos al 
socialismului și comunismului 
in România.

ACTUALITATEA ȘAHISTA
• înaintea ultimei runde a 

turneului internațional feminin 
de la Belgrad, conduce Veroczi 
(Ungaria), cu 7*/î p, urmată de 
Levitina (U.R.S.S.) și Gheor- 
ghieva (Bulgaria) — 7 p. Maes- 
tra româncă Gertrude Baum- 
stark are 6 p și ocupă locul 
6—8 în clasament.

• S-au întrerupt partidele în 
două meciuri ale candidaților 
la titlul mondial de șah : Por- 
tisch — Larsen (4—3) și Pe
trosian — Korcinoi (3‘/2—

Bunele rezultate obținute de 
tenismanii noștri juniori în 
competiții internaționale conti
nuă să aibă ecou în cercurile 
de specialitate de peste hotare. 
Recent, ne-a parvenit o scri
soare purtind antetul Asociației 
de tenis din Miami Beach, or
ganizație aflată sub egida Co
mitetului „Ambasadorii Priete
niei", a cărui activitate este 
binecunoscută și în țara noas
tră. Scrisoarea este semnată 
de directorul programului de 
competiții al Asociației, Eddie 
Herr. în rîndurile sale, sînt 
exprimate mulțumiri pentru. 
participarea echipei României 
la tradiționalele competiții de 
juniori din Florida, „Sunshine 
Cup” și „Orange Bowl”, desfă
șurate la începutul acestui ani 
Și totodată, aprecieri admirati
ve la adresa tinerilor jucători 
români Andrei Dîrzu și Florin 
Segărceanu, care s-au făcut re
marcați cu acest prilej. „într-un 
răstimp de cinci ani — se spu
ne în scrisoare — ei pot deveni 
tenismani de clasă internaționa
lă”.

Aprecieri pozitive pentru o 
altă rachetă românească se gă
sesc în numărul pe februarie al 
publicației americane de spe
cialitate „Tennis". Este vorba de

ULTIMELE PARTIDE ÎN C E. DE RUGBY
Campionatul european de 

rugby — FIRA ediția 1976/1977, 
se află în fața ultimelor 5 parti
de. Echipa Franței a trecut în 
frunte, după recentul 69—0 
(23—0) în fața Marocului, de la 
Casablanca, dar ea mai are de 
susținut un singur meci, cu 
Polonia (1 mai, la Albi). Pri
ma șansă de a cîștiga această 
ediție a întrecerii continentale 
aparține, în continuare, repre
zentativei României, care ur
mează să dispute încă două 
jocuri (la Barcelona, cu Spania 
— 24 aprilie și la București, cu 
Italia — 1 mai). Formația Ma
rocului și-a încheiat partidele, 
ea situîndu-se — momentan — 

pe un neașteptat loc 3, poziție

datorată celei mai mari sur
prize a anului din C\E. : Ma
roc — Italia 
tul la zi;

10—9 ! Olasamen-

1. Franța 1 3 0 1 119— 39 1«
2. România 3 3 0 0 142— 20 9
3. Maroc 5 10 4 20—201 7
4. Italia 3 10 2 29— 24 5
5. Spania 3 10 2 46— 48 5
6, Polonia 2 10 1 21— 45 4

campioana noastră de junioare, 
Lucia Romanov. Ea este pre
zentă pe locul 6 în clasamentul 
mondial al jucătoarelor de tenis 
junioare, alcătuit de această re
vistă la finele sezonului 1976. 
înaintea ei sînt clasate nume 
binecunoscute, prima fiind ju
nioara sovietică Natașa Cimîre- 
va, cîștigătoarea turneului de Ia 
Wimbledon, la categoria respec
tivă. Urmează, în ordine, Mărise 
Kruger, Regina Marsikova, 
Lynn Epstein, Michele Tyler. 
Iar după Lucia Romanov, figu
rează alte puternice jucătoare 
ca Hanna Strachonova, Lea 
Antonopolis, Nina Boehm, Per
rine Dupuy. Fiecăreia dintre a- 
cestea i se face o succintă pre
zentare, pentru jucătoarea ro
mâncă amintindu-se de bunele 
ei rezultate din turneul de la 
Forest Hills, în care a fost fi
nalistă, apoi de cele de la To
ronto, unde a devenit campioa
nă internațională a Canadei, în 
proba de dublu junioare, îm
preună cu americanca Burck- 
hardt. Alăturat sînt publicate 
alte clasamente mondiale pe a- 
nul 1976, alcătuite de specialiști 
din diferite țări. în trei dintre 
acestea, Lucia Romanov este 
creditată chiar cu un loc supe
rior celui acordat de revista a- 
mericană. Astfel, Nancy Jeffett, 
președinta Fundației de tenis 
„Maureen Connolly”, din Cali
fornia, clasează pe junioara 
noastră pe locul 4, iar John 
Barret (,,Times”-Londra) și W. 
Taukagoshi („Tennis of Japan”- 
Tokio) îi dau fiecare locul 5. 
Printre cei care acordă Luciei 
Romanov locul 6 este și cunos
cutul specialist australian Harry 
Hopman, fostul căpitan nejucă
tor al echipei de la Antipozi,’ 
multiplă cîștigătoare a „Cupei 
Davis”.

FOTBAL nveridifMte

La Galați și Brăila

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE „TURNEULUI PRIMĂVERII * LA BOX
• fostul campion național, c. șteianovici eliminat in prima zi

GALAȚI, 22 (prin telefon). în 
prima gală a „Turneului pri- 
măverii““ au urcat treptele rin
gului din Sala sporturilor din 
localitate un număr de 32 pu- 
giliști, concurenți la categoriile 
semimuscă, cocoș și semiușoară. 
Trei dintre meciurile disputate 
s-au încheiat cu rezultate sur
priză. IWthat Hozo (Litoral Man
galia), Ion Șandor (Voința Satu 
Mare) — fost component al lo
tului național — și Constantin 
Ștefanovici (Electroputere Cra
iova) — fost campion al țării, 
au părăsit învinși treptele rin
gului. Traian Ruja (Voința 
Cluj-Napoca) — învingătorul lui 
Ștefanovici — a fost o adevă
rată revelație. El l-a pus în 
dificultate ’pe craiovean, silin- 
du-1 să asculte și numărătoa
rea în repriza secundă.

Celelalte rezultate : 
SEMIMUSCA : R.
(Dinamo) b. ab. 2 I. 
(U.M. Timișoara) ; CAT. _ _ 
COȘ : C. Buligă (St. r. Brașov) 
b. neprez. T. Lupaș (Motocul 
Arad), D. Cercel (C.S.M. Sibiu)

CAT. 
Cozma 
Traian 

CO-

b. p. M. Sucata (URBIS Buc.), 
S. Ibrahim (Farul) b. ab. 3 St. 
Sigheti (A.S.A. — —
CAT. SEMIUȘOARĂ: S? 
că (Voința Buc.) b. p. M. 
(Litoral Mangalia), N. 
(C.S.M. Reșița) b. p. I.
(Voință Tulcea), Șt. Ștefana (Șc. 
sp. Arad) b. ț>. “ 
torul Arad), 
Muscelul) b.
(C.S.M. Sibiu), 
Iul Buc.) b. p.

Cj.-Napoca) ;
Giur-
Hozo 
Toth 
Bidu

D. Secheli (Mo- 
Gh. Vlad (C.S.

I. Somboti 
Gh. Ilie (Meta- 

j. J. Vancea (Di
namo), N. Buteseacă (B.C. Ga
lați) b. ab. 3 A. Turculeț 
(Progr. Brăila), M. Glogojan 
(B.C. Galați) b. p. I. Șandor 
(Voința S. Mare). D. Goldan 
(C.S.M. Borzești) b. p. I. Vadră 
(Unirea Focșani), N. Păun (A- 
utobuzul Buc.), b. p. Fr. Als- 
nauer (Jiul Petrila), P. Căpri- 
ceanu (Electroputere Craiova) 
b. p. V. Coprean (A.S.A. Cluj- 
Napoca), A. Szabo (C.S. Zalău) 
b. p. C. Ristea (I.O.B. Balș), 
Tr. Ruja (Voința Cluj-Napoca) 
b. p. C. Ștefanovici (Electropu
tere Craiova).

T. SIRIOPOL, coresp.

p.

DIVIZIA A LA BASCHET FEMININ
'Urmare din pag. 1)

dată in teren pe Bîră, Iatan și 
Tomescu toate trei fiind acci
dentate. Cele mai multe punc
te au fost înscrise de Stancu
— 28, Savu — 20 și Tomescu
— 14 de la Voința, respectiv 
Căpriță — 18 și Nicolau— 21.

VOINȚA BRAȘOV — CRI- 
SUL ORADEA 77—78 (39—32). 
Cu implicații directe asupra 
retrogradării, partida a generat 
o luptă strînsă în teren. In 
prima repriză, brașovencele au 
condus in permanență (min. 
17:37—20). Din acest minut 
însă, jucătoarele de la Voința

au avut o cădere totală, ele a- 
jungînd în min. 25 să fie con
duse cu 42—57 ! Dar scorul a 
devenit în final din nou egal I 
Ultimul minut, a fost drama
tic : oficialii au anulat un cos 
înscris de Voința Brașov pe 
considerentul că el a fost în
scris după scurgerea timpului 
de joc...

MOBILA SATU MARE — 
SĂNĂTATEA PLOIEȘTI 67—81 
(31—27)

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — I.E.F.S. 60—109 (17—56).

C.S.U. GALATI — ,.U“ CLUJ- 
NAPOCA 64—75 (32—41).

POLITEHNICA — RAPID 
82—91 (42—45).

BRĂILA, 22 (prin telefon). 
Marți la prînz, în Sala sportu
rilor din localitate au început 
întrecerile pugilistice din cadrul 
Turneului pe categorii de gre
utate. La startul acestei com
petiții s-au aliniat 90 de pugi- 
liști, reprezentanți ai majorită
ții secțiilor puternice din țară.

în gala inaugurală au fost 
programate primele întîlniri din 
cadrul categoriilor ușoară și 
mijlocie mied. Reuniunea a pur
tat amprenta dorinței de afir
mare a majorității concurenți- 
lor, care au oferit partide viu 
disputate dar, din păcate, nu 
toate s-au ridicat la nivelul teh
nic corespunzător unei astfel de 
competiții.

Cel mai frumos meci al ga
lei l-au realizat Ion Miron 
(C.S.M. Cluj-Napoca) și Costa- 
che Ciochină (B.C. Brăila), la 
categoria mijlocie mică. Clujea
nul, într-un evident progres va
loric, a reușit să obțină victo
ria la puncte, anunțîndu-se ca 
unul dintre pretendenții la pri
mul loc al categoriei.

în celelalte meciuri ale pri
mei reuniuni s-au înregistrat 
următoarele rezultate (CAT. U- 
ȘOARĂ) : Șt. Călinescu (Nico- 
lina Iași) b. p. Gh. Covaci (Vo
ința Satu Mare), Șt. Tudorache 
(Litoral Mangalia) b. p. I. Că
linescu (C.S.M. Sibiu), D. An- 
ghel (Voința Brăila) b. p. Gh. 
Curelea (C.S.M. Drobeta-Tr. Se
verin), C. Chivctdă (Metalul 
Bîrlad) b. k.o. 2 I. Bute (A.S.A. 
Cluj-Napoca), E. Stoica (B.C. 
Brăila) b. p. I. Mihai (Unirea 
Focșani) ; CAT. MIJLOCIE MI
CA : V. Dumitru (Ceahlăul Pia
tra Neamț) b. p. I. Pop (Mine
rul Borșa), N. Chioveanu 
(C.S.M. Borzești) b. p. I. Bal- 
can 
che 
Gh.

Meciuri internaționale
Astăzi au loc două meciuri 

internaționale amicale deatrac- 
ție. La Belgrad se întîlnesc re
prezentativele Iugoslaviei și 
U.R.S.S. Gazdele, care în ul
timii 20 de ani nu au obținut 
nici o victorie în jocurile cu 
selecționata sovietică, vor ali
nia probabil următoarea for
mație : Katalinici — Mujinici, 
Hadgiabdici, Perușovici, Buljan, 
Boghicevici, Zungul, Zaieț, Fi- 
lipovici, Bajevici, Surjak.

La Atena, alt meci intere
sant’: campioana Europei, Ce
hoslovacia, întîlnește ebhipa 
Greciei.

• în preliminariile turneului 
U.E.F.A. (juniori), la Plovdiv : 
Bulgaria — Polonia 1—0 (0—0). 
A marcat : Velicikov.

• La Doha (Qatar), în pre
liminariile C.M. (zona Asiei): 
Kuweit — Qatar 4—1 (3—0). 
Echipa învingătoare s-a califi
cat în turneul final al zonei.

egal (0—0) în deplasare, de 
data aceasta la Wroclaw, cu 
Slask, în timp ce Pogon Szcze
cin a pierdut cu 0—3 la Stal 
Mielek 1 Alte rezultate : » Ruch 
Chorzow — Legia Varșovia
1— 0 ; Odra Opole — Lech Poz
nan 7—1 ; Wldzew Lodz — 
Gomik Zabrze 2—2. Primele 
clasate : 1. L.K.S. Lodz 27 p ; 
2. Pogon Szczecin 24 p ; 3.
Stal Mielcc 23 p.

OLANDA (etapa 27) : Ajax 
— Twente 1—1 ; P.S.V. Eind
hoven — Go Ahead Deventer
2— 0 ; Haarlem — Feyenoord 
0—3.

Ajax
Feyenoord

1.
2.
3

Campionate, Cupe
POLONIA (etapa 19) : L.K.S. 

Lodz a reușit din nou un scor

Z7 19 5 3 53—20 43 
___  27 15 9 3 58—25 39

PSV Eindhoven 27 15 7 5 52—26 37
BELGIA (etapa 26) : Kortrijk 
F.C. Bruges 1—2; Beveren — 

R.W.D. Molenbeek 2—0 ; An- 
derlecht — Standard Liege 
1—0; Charleroi — Lokeren 1—0.

17 5 4 52—<23 39 
14 7 5 41—29 35 
14 6 6 55—31 34

semifinalele 
23 aprilie) se 
Liverpool — 

Everton și Leeds United — 
Manchester United.

1. F. C. Bruges 26
2. Molenbeek 26
3. Anderlecht 26

ANGLIA. în
Cupei Angliei (la
vor întîlni : F.C.

TELEX • TELEX

(Progresul Brăila), I. Dima- 
(Litoral Mangalia) b. p. 
Covalciuc (Motorul Arad).

GR. RIZU, coresp.

ATLETISM a La Auckland 
(Noua Zeelandă) : disc — Mac 
Wilkins 64,84 ; înălțime — Tom 
Woods 2,19 ; 1 500 m — John
Walker 3 :37.0.

BOX • Fostul campion mondial 
la cat. mijlocie, columbianul Ro
drigo Valdes și-a făcut reintrarea 
la Bogota intUnindu-l pe porto- 
ricanul Orestes Lebrob, pe care 
l-a învins prin k.o. In repriza a 
5-a. Valdes va boxa cu argenti
nianul Carlos Monzon la începu
tul lunii iulie, la Monte Carlo a 
La Las Vegas, în cadrul cat. 
grea, Ron Lyle l-a învins la 
puncte, în 12 reprize, pe englezul 
Joe Bugner.

nAtație a La Los Angeles, 
înotătoarea americană Jennifer 
Hooker (16 ani) a stabilit cea 
mai bună performanță mondială 
în proba de 1650 liber, cu 16:16,90. 
a In cadrul campionatelor de na- 
tațle ale R.D. Germane, la Ros
tock (bazin de 25 m), Roswitha 
Krause a terminat învingătoare în 
două probe : 200 m liber — 1:59,67 
și 800 m — 8:38,06. In cursa mas
culină de 100 m liber, Roger Pyt- 
tel a fost cronometrat cu timpul 
de 51,58. Alte rezultate : W0 m 
liber — R. Strobach 3:56,71 : 200 
m bras — G. Arnicke 2:19,08 ; 200 
m mixt — L. Wanja 2:09,54 ; 200 
m mixt (f) — Ulrike Tauber
2:18.11 ; 200 m spate (f) — Antje 
Stille 2:13.56. a în ultima zl a 
campionatelor internaționale ale 
R.F. Germania, sportiva engleză 
Sue Jenner a cîștigat proba de

200 m delfin, in 2:20,36, iar Re- 
nate Sternberg a realizat un nou 
record vest-german la 400 m 
mixt, cu 5:07,68

SCHI • Slalomul special de la 
Auron (Franța) a revenit schi- 
oarei austriece Sigrid Totschnig. 
Pe locurile următoare : Martine 
Couttet (Franța). Gerlinde Stixner 
(Austria) și Daniela Zini (Italia) 
• La Strbske Pleso. proba mas
culină de 15 km pentru „Cupa 
Tatra* a revenit fondistului ce
hoslovac Frantisek Simon, cu 
42:,55,20. Au urmat H. Freyer 
(R.D.G.) — 43:31,12 și M. Jary
(Cehoslovacia) — 43:.36,60. în pro
ba feminină de 10 km, pe primul 
loc : Veronika Schmidt (R.D.G.)
— 34:14,12, secondată de compa
trioata sa Sigrun Krause — 
35:25.71. a Concursul de sărituri 
cu scliiurile de la Planica (iugo
slavia) s-a încheiat cu victoria 
austriacului Reirhold Bachler. ca
re a totalizat în 3 probe 
574,5 p. Pe locurile următoare : 
Thomas Meisinger (R.D.G.) — 566 
p, Ladislav Jirasko (Cehoslovacia)
— 563,5 p și Bogdan Norici * (Iugo
slavia) — 559,5 p Ultima 
a revenit lui Jirasko, cu 
(cea mai lungă săritură — 1

TENIS a La Zurich. în 
Davis (zona europeană —- 
A) : Franța — Elveția 3—2. _ 
prima zi a turneului de la La 
Costa (California) : Masters — 
Machette 7—6. e—4 ; Menon — 
Ycaza 6—4. 7—6 r Kirmavr — Es
tep 6—3, 6—4.

probă
192 p 

159 ml. 
..Cupa 
gruna 

. • In
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