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VICTORIE NETĂ, START FAVORABIL ÎN „CUPA BALCANICĂ" LA FOTBAL

ROMÂNIA—TURCIA 4-0 (1-0)
Instantaneu surprins la finala pe țară a „Crosului tineretului" 
care s-a desfășurat în 1976, la Complexul expozițional „Casa 

Scinteii" din Capitală

Duminică 27 martie se va da 
startul intr-o amplă competiție 
de masă, de mare popularitate, 
„Crosul tineretului". în acest 
an, cînd se desfășoară cea de 
a X-a ediție, întrecerea se în
cadrează în acțiunile care mar
chează sărbătorirea „Zilei tine
retului' și cea de a 55-a ani
versare a creării Uniunii Tine
retului Comunist.

Declanșarea acțiunii are loc 
duminică dimineață, cînd, în 
toate organizațiile U.T.C., aso
ciații sportive din școli, facultăți, 
întreprinderi și instituții, vor fi 
organizate etapele de masă ale 
întrecerii. La „Crosul tinere
tului", ce se va desfășura între 
27 martie și’ 2 mai, pot parti
cipa -toate categoriile de tineri 
(elevi, studenți, muncitori, inte

lectuali, țărani, militari), la ur
mătoarele categorii de vîrstă: 
15—16 ani, 17—19 ani, peste 19 
ani — băieți și fete. în acest 
an, în toate etapele (de masă, 
pe localități, județ și finală) au 
drept de participare toți tine
rii în limitele de vîrstă stabi
lite, nelegitimați la un club, 
asociație sportivă sau unitate 
școlară cu profil sportiv și fără 
categorie de clasificare sportivă 
(in prezent sau în trecut).

Finala pe țară a acestei popu
lare și tradiționale competiții 
sportive, de masă, la care se 
estimează că vor participa în 
acest an peste 3 milioane de 
tineri, se va organiza în muni
cipiul București, în ziua de 2 
mai.

Debut promițător al „trico
lorilor" noștri — ieri, pe sta
dionul Steaua — în „Cupa 
Balcanică”: 4—0 cu Turcia, o 
victorie pe cît de dorită pe atit 
de deconectantă pentru cei a- 
proximativ 25 000 de spectatori 
și pentru nenumărații iubitori 
ai fotbalului așezați în fața 
micilor ecrane. în palmaresul 
întâlnirilor româno-turce, acest 
4—0 înseamnă un record de 
scor egalat, precedentul înre- 
gistrindu-se în „amicalul" dis
putat la 8 octombrie 1961, pe 
stadionul „23 August”.

Revenind la meciul de ieri, 
se poate spune că, în linii 
mari, rezultatul fixat pe tabe
lă reflectă cele petrecute în 
teren, chiar dacă la două din

jen”, demn de un apreciat 
golgeter al Europei. Un senti
ment, dăunător, de suficiență 
se cuibărise, parcă, în tabăra 
„tricolorilor" și puțin a lipsit 
înainte de pauză ca tabela de 
marcaj să nu indice nici acest 
minim avantaj de 1—0. Și 
asta, într-o repriză cu lungi 
perioade de joc în sens unic, 
spre poarta lui Senol, cu oca
zii mari cît roata carului. Este 
drept, „tricolorii” nu atacase
ră debordant, pe parcursul pri
melor 45 de minute, dar din 
„treimea de mijloc" pasa de
cisivă trimisă de Dumitru în 
adîncime, pe poziții viitoare, 
imprima o oarecare viteză de 
joc, acuzată vizibil de defensi
va formației oaspete. Ce folos

te în șir, poarta lui Senol pă
rea o „cetate asediată", dar 
balonul refuza să intre în pla
să, cu largul concurs al... ju
cătorilor noștri, insuficient de 
lucizi, care se complicau din nou 
în acțiuni solitare, spre benefi
ciul unei apărări în derută. 
Gafele celor din linia întii au 
avut, între altele, ca efect e- 
nervarea coechipierilor apără
tori. La un moment dat (min. 
75), fundașul Vigu a urcat în 
terenul advers, și-a asumat el 
răspunderea șutului și a în
scris al treilea gol. Nu după 
mult timp, Iordănescu a mar
cat din apropiere. La 4—0, fi
resc, publicul uitase parcă fe
lul în care se jucaseră cu o- 
caziile favoriții săi și a prins

în Divizia A de volei

ASIĂIl, tUH A 19-a U «CM
Campionatul primei divizii 

masculine de volei programea
ză astăzi o 
interesantă 
concurenta 
calificarea 
(locurile 1—6).
Explorări B. Mare și 
și-au asigurat, cu 4 etape îna
inte de încheierea returului, 
participarea la finalele fruntașe
lor. pentru celelalte trei locuri 
sînt angajate în luptă șapte e- 
chipe, eșalonate pe distanța a 
trei puncte. Doar cele două co
dașe (C.S.U. Galați și Petrolul 
Ploiești) nu mai sînt „afectate" 
de această concurență.

Sub aspectul departajării în 
cele două plutoane, din etapa 
de astăzi (a 19-a) partidele ce
le mai importante se desfășoa
ră la Craiova între Universita
tea (25 p) și Viitorul Bacău 
(28 p) și la Brăila. între Con
structorul (27 p) și Rapid (24 
p, dar cu un ioc mai puțin).

etapă intermediară, 
în primul rînd prin 
care
în

există pentru 
turneul final 
Dacă Dinamo, 

Steaua

Dat fiind faptul că evoluția pe 
terenul propriu le creează un 
important avantaj gazdelor, es
te de așteptat o și mai strînsă 
regrupare a candidatelor la un 
loc- în primul pluton. în Capi
tală se vor desfășura două par
tide : Dinamo — C.S.M. Delta 
Tulcea (sala Dinamo, ora 16) și 
Steaua — Politehnica Timișoara 
(sala Floreasca, ora 18). Tulce
nii au dovedit duminica trecu
tă, cînd au învins pe Explorări 
B. Mare, că pot face jocuri de 
calitate. La rîndul lor. studen
ții timișoreni — cu un ridică
tor (Bugarschi) care realizează 
combinații în viteză si cu un 
trăgător (Gîrleanu) de mare 
eficacitate — sînt în stare să 
creeze probleme echipei lui 
rel Drăgan. Celelalte două 
tide ale etapei : Petrolul 
iești — Tractorul Brașov si 
plorări B. Mare — C.S.U. 
lati.
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STEAUA — KFUM Fredericia, în semifinalele 
C.C.E. la handbal (pag. 2—3)
La „Universiada ’77“ — România participă la g; 
toate cele 10 ramuri sportive (pag. a 4-a)

DIN CUPRINS

Min. 23 : Dudu Georgescu șutează puternic, deschizind scorul în meciul de ieri
Foto : Dragoș NEAGU

goluri și-a adus contribuția și 
portarul Senol. Intr-atit de 
evidentă a fost, pe ansamblul 
celor două reprize, superiori
tatea fotbaliștilor noștri, expri
mată printr-o dominare une
ori netă, printr-un număr de 
ocazii, la poarta oaspeților, pu
țin obișnuit într-o intîlnire in
ternațională oficială. S-au ra
tat goluri clare încă din star
tul partidei, din situații în care 
parcă și vedeai balonul în pla
să, s-a ratat mult și după des
chiderea scorului, realizată de 
Dudu Georgescu, printr-un 
„șut-bombă“, direct la „păian-

Sportivii noștri la C. M. de tenis de masă

COMBATIVITATE - IATĂ CUVÎNTUL DE ORDINE I

însă? Zamfir, și nu numai el, 
a preferat deseori un dribling 
în plus, a centrat în... adversar 
ca un începător, nu ca o aripă 
cu experiență. „Rareori poți să 
vezi atîtea ocazii de gol ratate 
într-o singură repriză”, ne 
spunea, în pauză, fostul inter
național iugoslav Milutinovici, 
prezent la joc în calitate de 
observator.

Multe erori (pase fără adre
să, șuturi din unghiuri închise, 
încetinirea tempo-ului la fina
lizare ș.a.) au fost comise și 
după reluare. A venit însă 
(min. 62), la capătul unui for
cing, golul din lovitură liberă, 
înscris de Dumitru, golul care 
a creat o diferență mai aproa
pe de realitate între cele două 
partenere de întrecere.

Deconectarea așteptată la 
2—0 nu s-a produs însă. Minu-

din nou să aplaude. Publicul 
dorise goluri multe și iată că 
le-a avut: în număr de 4 în 
poarta unei formații care, re
cent, obținuse o victorie clară 
(2—0, la Istanbul, cu Bulgaria, 
în aceeași serie a „Cupei Bal
canice”). Și cu aceasta nu se 
încheie cartea de vizită a for
mației turce. Nu mai departe 
de noiembrie anul trecut, Se- 
nol. Alpaslan. Necati. Cemil și 
coechipierii obținuseră un re
marcabil rezultat de egalitate, 
în deplasare, la Dresda (1—1), 
în compania echipei R.D. Ger
mane, campioană olimpică!

Am fost prea severi, găsind 
o seamă de lipsuri unei echipe

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în pag 2—3)

Lotul masculin de tenis de 
masă pentru Campionatele mon
diale de la Birmingham (An
glia) a susținut și cel de-al 
doilea concurs de selecție. Miza 
mare, departe de a-i inhiba pe 
concurenți, i-a mobilizat, fie
care apărîndu-și cu ardoare 
șansa de a ocupa unul din cele 
trei locuri puse în joc și ast
fel am asistat la meciuri cum 
mai rar se văd în campiona
tul nostru. Cu excepția lui Ma
rin Firănescu, de astă dată, 
candidații au făcut o vrednică 
demonstrație a posibilităților 
lor, ceea ce ne face să credem 
că putem spera mai mult de 
la ei. S-a jucat „fiecare cu fie
care" și clasamentul a fost ur
mătorul : Teodor Gheorghe — 
4 victorii, Ștefan Moraru — 3, 
Marin Firănescu — 2, Cristinel 
Romanescu — 1 și Simion Cri-

șan — 0. Alegerea primilor trei 
sportivi de către specialiștii 
federației ni se pare întemeia
tă. Romanescu s-a apropiat 
mult de locul trei, dar o răcea
lă, pe care a crezut timp de 
citeva zile că o poate combate 
singur, l-a jenat evident. Iată, 
așadar că, alături de lotul femi
nin (Maria Alexandru, Liana 
Mihuț și Eva Fereczi), unde 
lipsa concurenței a lămurit lu
crurile mai ușor, vom fi pre- 
zenți la mondiale, nesperat, șl 
cu băi *ii. Ei trebuie să înțe
leagă ca încrederea ce li s-a 
acordat, totuși, trebuie răsplăti
tă cu o evoluție la nivelul ma
xim al capacității lor. înțelegem 
prin asta (ca și în cazul fetelor, 
dealtfel) că trebuie să se con
centreze puternic și lucid, să se 
bată pentru fiecare minge, să 
dea tot ce pot, indiferent cine

se află de cealaltă parte a fi- 
leului. Ei, TOȚI, au de apărat 
nu numai pozițiile echipelor 
românești în primele grupe va
lorice ale ierarhiei mondiale — 
lucru absolut posibil — dar tre
buie să facă totul pentru a mai 
urca în această ierarhie, iar la 
probele individuale să țintească 
la cele mai bune locuri de care 
sînt în stare.

Combativitate, iată cuvintul 
de ordine care trebuie să mo
bilizeze pe sportivi și antrenori.

Reprezentativa noastră pleacă 
azi spre Birmingham. însoțită 
de Ella Constantinescu, antre- 
noare federală, Nicolae Ange- 
lescu — antrenorul băieților și 
Sever Dăneț, membru al condu
cerii federației internaționale, 
care va participa la congresul 
acesteia.

Mircea COSTEA

„Turneul primăverii" la box

AU APĂRUT PRIMELE SURPRIZE
I. Dâducu, N. Chipirog

GALAȚI, 23 (prin telefon). 
Gala a doua de marți a pro
gramat o reuniune maraton 
pentru pugiliștii de la categoria 
semimijlocie, cu 36 sportivi în
scriși pe listele de participare. 
Celor 15 partide ale boxerilor 
de 67 kg li s-a adăugat și o 
intîlnire de grei, în care G. A- 
xente (B.C. Galați) l-a întrecut 
la puncte pe N. Grigore (Fa
rul). Iată rezultatele galei de 
marți seara : cat. semimijlocie: 
I. Tîrîlă (BC Galați) b.ab.2 FI.

și FI. GhiTâ eliminați

Nica (ICAZ Galați), S. Posto- 
lache (Dinamo) b.p. L. Măciu
că (UM Timișoara), T. David 
(BC Brăila) b.p. G. Bumbaru 
(Oțelul Galați). D. Bute (BC 
Galați) b.ab.2 G. Denisov (Del
ta), G. Enache (Rapid) b.p. A. 
Cotigă (Autobuzul Buc.). V. Si
mion (Steaua) b.ab.3 N. Radu 
(Electroputere Craiova), C. Ho- 
duț (Rapid) b.ab.2 FI. Ghiță

(Continuare in pag. a 4-a)



în apropiata vacanță de primăvară ÎNOTĂTOARELE

BOGATĂ AGENDĂ SPORTIVĂ ȘCOLARĂ
DE LA DINAMO 

ÎN FORMĂ BUNĂ

Sîmbătă, in Sala sporturih

STEAUA-KFUM Â/
ÎN SEMIFINALELEpe plan local, la nivelul tutu

ror județelor, oare vor cuprin
de alte zeci și zeci de mii de 
elevi, sportul, activitățile re
creative desigur nu vor lipsi.

în sfîrșit, semnalăm că tot 
în apropiata vacanță de primă
vară, mai bine de 5 000 de în
vățători și peste 2 000 de educa
toare vor lua parte la cursuri

• Pentru elevii fruntași, 6 finale republicane • Peste 20 de 
tabere de pregătire sportivă • 7 000 de învățători și edu

catoare la cursuri
învățători și edu- 

de perfecționare

hizatorul acțiunilor cicloturistice

Cercul cicloturistic „Temerarii" al Liceului metalurgic din Galați s-a făcut deseori remarcat printr-o 
activitate deosebit de rodnică. Iată o parte dintre membrii cercului, împreună cu inițiatorul și orga- 

' ...................din școală, prof. Eugen Haleschi; înaintea unei excursii organizate

Anul acesta, 6 aprilie va mar
ca sfirșitul celui de-al doilea 
trimestru de școală și începu
tul vacanței de primăvară. Este 
un moment important în viața 
tineretului studios de la noi, le-

la Cuibul Dorului-Șinaia, ci 
înotătorilor a fost stabilită 
Neptun, a elevilor canotori 
la „academic" la Timișoara 
perioada în care — în orașul 
pe Bega vor avea loc

din școală, prof. Eugen Haleschi, 
in vara anului trecut.

ca- 
ultimul

LA HANDBAL
Au mai rămas doar cîteva zile 

pînă la campionatele naționale 
în bazin acoperit, practic primul 
concurs al înotătorilor fruntași 
în acest an. In principalele secții, 
antrenamentele au acum un 
racter de verificare. La
test al înotătoarelor dinamoviste 
(bazin de 25 m),
Cristina Șoptereanu a avut mai 
multe motive de satisfacție înre- 
gistrind „cronometrele" 
sale : Camelia Hoțescu 
200 m bras. Carmen 
2:21,4 la 200 m spate . 
Miclăuș 2:21,2 la 200 m 
Toate aceste rezultate sînt 
superioare actualelor recorduri 
pentru bazin scurt. Alte rezulta
te : Daniela Georgescu 2:16,0—
200 m liber, Vali Dragomir 2:19,8 
— 200 m liber, Mihaela Costea 
4:48,0—400 m liber și Ligia Anas- 
tasescu 2:49,0—200 m bras.

antrenoarea

elevelor 
2:43,4 la 

Bunaciu 
Anca 

delfin, 
mult

și

• Dintre înotătorii de 
Steaua. E. Aimer șl M. Slavic 
înregistrat rezultate mai 
2:02,0 la 200 m liber (bazin 25 m)

la 
au 

bune :

• La Ploiești : irlnel Pănulescu 
5:28,4 la 400 m mixt și Valeria 
Vlăsceanu 2:32,0 la 200 m spate.

• Trei înotători români. Ilarioit 
Sveț, Horla Lucaclu și Ionel Luca 
vor concura — de astăzi și pînă 
duminică — la întrecerile „Ma
relui premiu al ziarului Komso- 
molskaia Pravda", organizate la 
Leningrad.

Sala sporturilor din Brașov 
găzduiește sîmbătă după-amia- 
ză, la ora 18, meciul dintre 
formațiile masculine de handbal 
Steaua și KFUM Fredericia 
(Danemarca). Partida contează 
pentru semifinalele Cupei cam
pionilor europeni, returul întîl- 
nirii urmînd să se dispute la 
1 aprilie, în localitatea daneză 
Fredericia. Meciul va fi arbi
trat de cuplul iugoslav Milan 
Valcici — Miodrag Stanoevici.

Cele două echipe au obținut 
calificarea în semifinale astfel:

STEAUA cu Duina Pallama- 
no Triest 38—23 și 38—18 ; cu 
H. B. Dudelange 28—11 și 
32—17 ; cu Calpisa Alicante 
22—19 și 18—20 ;

KFUM FREDERICIA CU 
Dozsa Debrețin 23—28 și 31—17; 
cu Ruda Hvezda Bratislava 
25—17 și 25—23.

Campioana Danemarcei so
sește vineri la amiază în Ca
pitală. Lotul ei este alcătuit 
din Jeppsen, B. Hansen — F. 
Hansen, Nielsen. Heidenmann,

Mi
Sorensen 
Madsen, 

Lotul 
dus de 
lea și O 
Marchida 
Roșu, CI 
Kicsid, < 
Dan Pet 
mentei! 
tehnipă r 
șituf săj- 
turneu (i 
compania 
tineret, I 
re și D 
săptămîn 
namenteț 
omogeni;-. 
tică. Stt 
joc sau 
tineret e’- 

Majori 
flă în 
Gațu și
ră conți 
cale de. 
Marchid: 
mente a

gat de o etapă de odihna acti
vă, de realizarea unui bogat 
program de activități cultural- 
educative și sportive dedicate 
apropiatei aniversări a centena
rului independenței de stat a 
României.

Ca și în ceilalți ani, sfera 
activităților sportive cuprinde 
cîteva acțiuni de amploare. Pri
ma dintre acestea vizează fina
lele unor campionate sau com
petiții de nivel republican. Ast
fel, la Constanța se vor reuni 
elevii fruntași la lupte greco- 
romane (5—7IV) precum și cei 
de la „libere" (8—10 IV), la Ba
cău gimnaștii din școlile gene
rale (6—9IV), iar la Galați cei 
din unitățile cu profil sportiv 
(14—18IV). Două finale vor a- 
vea loc și în competițiile re
zervate elevilor din ’ școlile 
sportive : una la box (Craiova 
15—17IV) și alta la tenis de 
masă (Timișoara, dar la o dată 
care va depăși limitele vacan
ței de primăvară : 23—26 IV).

A doua mare acțiune a va
canței de primăvară o vor con
stitui taberele. Pentru elevii cu 
merite deosebite în activitatea 
sportivă și care s-au remarcat 
și la învățătură, Ministerul E- 
ducației și Învățămîntului, în 
colaborare cu ceilalți factori cu 
responsabilități în domeniul 
sportului școlar, a inițiat peste 
20 de tabere care vor reuni, 
pentru uri interval de cite 10 
zile, peste 2 000 de tineri și ti
nere. Gimnaștii de la „sporti
vă", de pildă, vor face popas la 
Slănicul Moldovei și in stațiu
nea Neptun, cei de la „moder
nă" la P. Neamț și Neptun, 
schiorii vor urca la Virful cu 
Dor, Borșa și Piatra Arsă. Pen
tru cicliști tabăra a fost fixată

finalele campionatelor naționale 
de juniori), a micilor judoka la 
Făgăraș, iar a scrimerilor la 
Slănicul Prahovei. în fine, în 
cazul atleților (cu excepția ce
lor de la Muntele Roșu, în ta
bere vor fi cuprinși numai elevi 
din formațiile de tetratlon) lo
calitățile alese au fost Bușteni- 
Căminul Alpin, Cheia-Prahova, 
Geoagiu, Moneasa, Neptun, Si- 
ghet, Valea Leșului-Bihor și 
Vatra Dornei. Se ințalege, însă, că 
în numeroase tabere, organizate

metodice de perfecționare in 
domeniul predării educației fi
zice și a organizării activități
lor sportive. Inițiativa aparține 
Consiliului Național pentru E- 
ducațle Fizică și Sport și Mi
nisterului Educației și învăță- 
mîntului și pentru reușita ei în 
toate județele au fost luate mă
suri organizatorice adecvate.

Dar, despre toate aceste fru
moase acțiuni ale vacanței ne 
propunem să revenim la timpul 
respectiv.

Campionatele naționale de schi

DAN CRISTEA (DINAMO BRAȘOV), 
CÎȘTIGĂTOR Șl LA COBORÎRE

De miine, in sala Dinamo din Oraa

DIVIZIONARELE FEMININE DE 
SUSȚIN ULTIMUL TURNEU

BA

SINAIA, 23 (prin telefon). — 
Proba de coborire, reprograma- 
tă pe Valea lui Carp, a consti
tuit din nou o confruntare di
rectă între Dan Cristea și loan 
Cavași, ambii de la Dinamo 
Brașov. • în prima manșă a câș
tigat Cristea, cu un avans con
siderabil, iar în a doua s-a re
vanșat Cavași. Diferența finală 
dintre ei este de numai o ze
cime de secundă — în favoarea 
lui Cristea —, ceea ce reflectă 
valoarea apropiată și ardoarea 
cu care au luptat în această 
probă.

Coborîrea n-a fost prea grea, 
dar zăpada foarte moale a con
stituit prima dificultate a tutu
ror concurenților. în afara ce
lor doi amintiți mai sus și a 
lui Alexandru Manta, clasat pe 
poziția a treia, ceilalți concu-

• LA STEJARI, comună din ju- 
dețu| Gorj, tinerii, avînd spriji- 
nul organelor locală, au ame- 
najat în ultimul timp o frumoasă 
bază sportivă, situată într-un 
cadru natural deosebit de pito- 
resc. Ei au acum la dispoziție 
terenuri de fotbal, handbal, te- 
nis, baschet, o pistă de alergări. 
In curînd va fi gata și rnint- 
bazinul de înot de 15X10 m A 
ZILELE TRECUTE, peste țOO de 
tineri, membri ai asociației 
sportive Confecția din Vaslui, au 
lucrat la repararea și curățirea 
ștrandului și a terenurilor de 
volei, handbal și tenis care se 

jx află în incinta acestui complex
g sportiv A LA „CUPA INDEPEN-

DENȚEI", competiție de lupte 
greco-romane ce s-a desfășurat 
la Sibiu în organizarea Comi- 
tetului municipal U.T.C. și 
C.J.E.F.S. și la care s-au între- 
cut 9 echipe, primul loc a re- 
venit formației Liceului energetic 
din localitate. La individual s-au 
evidențiat T. Busuioc ($c. gen. 

jx 19) $t. Giurgiu (A.S. Indepen-
dența), V. Nuță (Lie. energetic) 
și I. " 1 

g 3) a
recent 

0 pa 75
s-au 

g C și
Bihor. ____ _
Recolta Sa fonta, 

^x în finală

g DE HANDBAL ,.U‘
a susținut la Sibiu două jocuri 
amicale cu Independența pe care 
le-a cîștigat cu 17—14 și 21—15. 
Organizatorii turneului au depus 
banii realizați din încasări în 
contul sinistratilor șî al refacerii, 

g m IN CADRUL COMPETIȚIEI ini-

Boboc (Lie. construcții nr. 
LA ORADEA s-a încheiat 
competiția dotata cu ,,Cu
ce ani de fotbal", la care 
întrecut șapte divizionare 
formația de juniori F.C. 
Trofeul a revenit echipei 

oare a dispus 
de Minerul Suncuiuș 

•1. ECHIPA MASCULINA 
Cluj-Napoca

țiote în județul Harghito, 
leul solidarității frățești" 
ganizată de Consiliul județean 
ai sindicatelor și C.J.E.F.S. — 
s-au desfășurat lă - Cristuiru Se
cuiesc concursuri de șah. popice 
și tenis de masă. Pe primele 
trei locuri la șah s-au situat e- 
chipele orașelor ; M. Ciuc 8 p, 
Crîsturu Secuiesc 7 p. și Odor- 
heiu Secuiesc 6,5 p. Ta popice 
a terminat pe primul loc echipa 
întreprinderii de ață și filatură 
din Odorhei, iar la tenis de ma
să s-a impus Stefan File din O- 
dorhei. « PESTE 700 DE ELEVI 
din orașul Măcin au reușit în 
acest an școlar să îndeplinească 
normele complexului „Sport și 
sănătate". a IN CEA MA| MICA 
comună din județul Argeș, la Ci- 
cănești, o așezare de munte pe 
Valea Argeșului, printr-o muncă 
imensă — după dislocarea unei 
cantități mari de pamînt — s-a 
amenajat o micro-bază sportivă 
compusă din terenuri de hand
bal și volei. Inițiatorul acestei 
amenajări sportive este profeso
rul de educație fizică Cornel 
Popescu, originar din Cicănești. 
A NUMEROȘI CICLIȘTI de la 
*................. Constanța și

luat startul în
,Cupa primăverii**,_ __

i Constanța. S-a aler- 
probă de fond (50 

jurul orașului) și în- 
oircuit (17 km). Cupa 
lui Marian Petrescu

Hidrotehnica 
Brăila au 
cursul „< ,
avut loc la 
gat îrvtr-o 
km — în 
tr-una de i 
a revenit ....
(juniori mari) și Gheorghe Va- 
siliu (juniori mici), ambii de la 
Hidrotehnica.

C.S.
coa

ce a

(Ne-au relatat : M. Bălai, M. 
Dorea, |. lonescu, I. Ghișa, I. 
■lie, V. Pașcanu. |. Jipa, I. Fe
tea nu ți G. Tamaț).

renți s-au adaptat mai 
acestor condiții, săvîrșind 
șeii de alunecare sau de 
a porților care i-au depărtat 
mult de timpii primilor trei.

în proba juniorilor, Mihai O- 
laru (L.E.S. Predeal) a realizat 
o frumoasă victorie — prin stă
ruință și ambiție — asupra re
dutabilului său adversar Aurel 
Albert (Steagul roșu).

Dacă la senioare victoria Mi- 
nodorei Munteanu (C.S.U. Ora
dea) ne apare oarecum norma
lă, conform pronosticurilor, în 
schimb la junioare Nelida Vel- 
ciov realizează o performanță- 
surpriză, valoroasă, meritată.

Rezultate tehnice : 
seniori (3 000 m, 900 m 
ță de nivel, 30 porți, 
șe) : 1. Dan Cristea 
Brașov) 2:40,2, 2. loan Cavași 
(Dinamo Brașov) 2:40,3, 3. A- 
lexandru Manta (A.S.A. Brașov) 
2:43,8, 4. Dorin Munteanu
(C.S.U. Oradea) 2:44,3, 5. Ni
colae Stinghie (A.S.A. Brașov) 
2:45,4, 6. Ion Bobiț (Dinamo 
Brașov) 2:45,5; senioare (1500 
m, 450 m diferență de nivel, 
15 porți) : 1. Minodora Muntea
nu (C.S.V. Oradea) 1:36,2, 2.
Aurelia Nițu (L.E.S. Predeal) 
1:37,6, 3. Anemarie Verhazi (St. 
roșu) 1:38,2 ; juniori : 1. Mihai 
Olaru (L.E.S.) 1:26,4, 2. Aurel 
Albert (St. roșu) 1:26,8, 3. Do
rin Dinu (L.E.S.) 1:28,9 ; juni
oare : 1. Nelida Velciov (L.E.S.) 
1:38,6, 2. Maria Manolache
(L.E.S.) 1:40,3, 3. Elisabeta
Stroe (L.E.S.) 1:41,5.

Mihai BÂRĂ

greu 
gre- 
atac

coborire 
difer en- 
2 man- 
(Dinamo

Ultimele trei etape ale edi
ției a 28-a a campionatului re
publican de baschet feminin' se 
desfășoară, de mîine pînă du
minică, în sala Dinamo din O- 
radea, ele programînd meciuri 
atractive, derby-uri tradiționa
le, precum și .partide, decisive 
pentru stabilirea celei de a doua 
echipe care va retrograda (una 
— Voința București — este cu
noscută). Printre întîlnirile cu 
antecedente dintre cele mai fru
moase amintim Olimpia Bucu
rești — Politehnica București, 
Crișul Oradea — Universitatea 
Timișoara (vineri), Olimpia — 
Rapid, Politehnica — l.E.F.S. 
(sâmbătă), „U" Cluj-Napoca — 
Universitatea Timișoara și 
I.E.F.S. — Olimpia (duminică). 
Desigur, însă, interesul major 
este stîmit de pasionanta dis
pută pentru evitarea retrogra
dării, la care iau parte nu mai 
puțin de patru formații : C.S.U. 

Satu Mare, Să-

nătatea Ploiești și Voința Bra
șov. Numele penultimei clasate 
va fi hotărât în primul rind de 
meciurile directe, și anume Să
nătatea — Voința (vineri), Mo
bila — C.S.U. (sîmbătă) și 
C.S.U. — Voința (duminică), 
dar .avem convingerea că și re
zultatele indirecte vor juca un 
rol important.
• In meci restanță în Divizi? 

A (feminin) la Cluj-Napoca. 
UNIVERSITATEA — l.E.F.S. 48—83 
(17—62) șl 62—97 (29—47). In
prima partidă gazdele au evoluat 
cu jucătoarele de rezervă, care 
nu au putut tine nici un moment 
pasul cu valoroasele lor adver
sare. Al 2-lea joc, cu primele 
garnituri, a fost echilibrat timp 
de 12 minute (27—27) după care 
clujencele nu au mai înscris nici 
un punct timp de 7 minute, iar 
I.E.F.S., practicînd un joc com
plet și spectaculos, în care s-au

remarcat 
Mlhallc, 
liana Dt 
victorie 
coresp.)

PROGI 
(între p 
terioare)
— volnț 
54). Săn 
Brașov 
c.s.u. c . 
la ora : 
Napoca 
(39—90, '. .
— Polit 
70—87), 
Timișoai
1. I.E.F.
2. Rapic
3. Polit.
4. Olim
5. „U“ '
6. Crișu
7. Unlv.
8. C.S.t 
9—11. JZ

Sănă 
Vota

12. Voln:

Meciul l.E.F.S. — Politehnica 
rămine un derby, deși rezultatul 
lui nu mai influențează clasa
mentul. In fotografie, imagine 
de la ultima dispută dintre a- 
ceste formații.

12 fOIlMAJII LA STAJ1TIIL CEI
CAMPIONAT NAIIONAL

Ca și în anii precedenți, 12 
formații își vor disputa titlul 
de campioană națională, al 
32-lea, la polo. Pe baza ultimu
lui clasament participantele au 
fost repartizate în două grupe 
valorice. Din ’ prima vor face 
parte : Rapid București, actua
la deținătoare a titlului. Dina
mo București, 
poca, Crișul Oradea, Progresul 
București și C.N.U. București, 
iar în cea secundă se vor în
trece : Progresul Oradea, Rapid 
Arad, Politehnica Cluj-Napoca, 
Școlarul București, Industria Ji- 
nii Timișoara și Mureșul 
Mureș.

Primele echipe care 
inaugura noul campionat 
cele din grupa I valorică, 
cestea se vor reuni într-un prim 
turneu, la Cluj-Napoca. între 
6 și 10 aprilie. Partida dintre 
Rapid și Dinamo, principalele 
pretendente la titlu și în acest 
an, este programată duminică 
10 aprilie, ora 12.

Tot sub formă de turneu se 
vor desfășura și meciurile din

Voința Cluj-Na-

18-

vor 
sînt 

A-

turul I 
pe vale 
între 1 
Apoi c 
de trei 
pele n< 
fi anga 
nee ini 
competi 
natele

Cel I 
două r, 
se va 
septeml 
etape 
30 octd 
elor fir 
funcție . 
conține

Toat . 
nat vo . 
arbitri, 
regular 
în vig 
an.

EZ
ETAPA DE ZONA A CAMPIONATELOR DE CROS

La Drobeta Turnu-Severin, 
Zalău și la Dorohoi s-a desfă
șurat duminică etapa de zonă a 
campionatelor republicane de 
cros. Iată cîțiva dintre cîștigă- 
tori.

DROBETA TURNU-SEVERIN. 
Seniori (10 000 m) ; D. Gruia 
(C.A.S.U. Timiș), 
C.A.S.U.T. ; senioare 
Aneta Ion (C.S.M. 
C.A.S.U.T. ; tineret 
S. Ghiban (Rovine 
juniori I (5 000 m) : 
(Centrul școlar chimie Ploiești) 
— C.A.S.U.T. ; junioare I (1 800 
m) : Mioara Bicu (Rovine Cra
iova) — L.C.E.A. C-lung Mus
cel ; juniori II (3 000 m) : I. 
Nicolae (L.C.E.A.) — L.C.E.A. ; 
junioare II (1500 m) : Cristina 
Cojocaru (Olimpia Craiova) —

echipe — 
(3 000 m) : 
Pitești) — 
(7 000 m) :

Craiova) ; 
Gh. Sandu

L.C.E.A. ; juniori III (3 000 m); 
P. Măruntu (Lie. N. Bălcescu 
Craiova) — Lie. N. Bălcescu 
Craiova ; copii (2 500 m) : O. 
Dorboșan (C.A.S.U.T.) — Șc. 
gen. 2 Drobeta Turnu-Severin ; 
copile (1000 m) : Georgeta Iu- 
hasz (C.A.S.U.T.) — C.S. Arad.

ZALĂU. Seniori : M. Vicol 
(St. roșu Brașov) — C.S.U. O- 
radea ; senioare : Mariana Dor- 
nea (Șc. sp. Oradea) — Lie. 2 
Deva ; tineret : C. Chiș (St. 
roșu Brașov) — A.S.A Sibiu ; 
juniori I ; V. Cojan (C.S.M. 
Cluj-Napoca) — Lie. 1 Baia 
Mare; junioare I: Viorica 
Păcurariu (Șoimii Sibiu) — Șc. 
sp. Oradea ; juniori II : I. Ho- 
luban (Șc. sp. Mediaș) — Me
talurgistul Cugir ; junioare II : 
Mariana Hazan (Lie. 2 Deva)

— Lie. Bolyai Tg. Mureș; ju
niori III: I. Marcu (Tîrnavele 
Blaj) — Tîrnavele Blaj ; ju
nioare III : Edit Marton (Trac
torul Tg. Secuiesc) — C.S. Tg. 
Secuiesc ; copii : C. Buna (Șc. 
gen. 3 Tg. Secuiesc) — C.S. Za
lău ; copile Gyongyi Konszo 
(Șc. gen. 3 Tg. Secuiesc) — Șc.. 
gen. Baia Mare.

DOROHOI. Seniori : Gh. Za- 
haria (Galați) ; senioare : Ta
tiana Bălan (C.A. Roman) ; ti
neret : M. Schiopu (Iași) ; ju
niori I: V. Căpraru (Tecuci); 
junioare I : Laura Flores (Iași); 
copii : I. Humă (Tg. Neamț) : 
copile : Iulia lonescu 
Neamț).

Finalele 
blicane de 
10 aprilie

campionatelor 
cros vor avea 
la Timișoara.
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repu- 
loc la
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4-0 (1-0)
(Urmare din pag. 1)

i, Andersen, 
I, Sjoldberg. 
Steaua, con- 

Cornel O(e- 
•n (Munteanu, 
ăniță, Stockl, 
isie, Neagu, 

- ia, Birtalan, 
*4 - tuat antrena- 

■. Jtire fizică și 
Țipat la sfir-

I
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I

.kecute Ia un I 
’a ciștigat) în | 
'.or Roțnânia- 
lur Baia Ma- 
»șov. Această 
idicată antre- 
jsamblu, de 
pregătire tac-
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Diana 
și Li- 
nouă

care a învins, totuși, cu 4—0? 
Noi credem că nu. Nu trebuie 
uitat că, în mai puțin de o lu
nă de zile, echipa noastră na
țională va susține un examen 
mai greu, întîlnind redutabila 
reprezentativă a Spaniei în 
preliminariile Campionatului 
mondial. Eliminînd din jocul 
ei lipsurile evidente în partida 
de ieri (atit în faza de atac, 
cît și în aceea de apărare), e- 
chipa noastră națională va pu
tea să debuteze cu o victorie 
în preliminariile C.M., care să 
satisfacă cu adevărat pretenți
ile îndreptățite ale numeroșilor 
iubitori de fotbal din țara 
noastră. Acest 4—0, obținut
ieri, va permite „ll“-lui repre
zentativ să lucreze în liniște, 
să se pună la punct pînă la 
16 aprilie, 
Spania,

I

data meciului cu

:x:
Ș4

ISffc -T?

■<

Ultimul gol al partidei : șutul lui Iordănescu nu va fi parat de 
portarul Senat Foto : Vasile BAGEAC

FILMUL JOCULUI

DECLARAȚII
C. ZECEVICI (delegat din par

tea secretariatului „Cupei Balca
nice") : „Echipa României a fost 
o surpriză plăcută pentru mine. 
A acționat într-o concepție mo
dernă de joc, omogen, cu clari
tate în desfășurarea fazelor. Con
sider că ea va fi un adversar in
comod și redutabil pentru repre
zentativa Iugoslaviei în apropiata 
partidă din preliminariile C.M. 
Arbitrajul s-a situat mult sub ni
velul general al întîlnirii".

METIN TUREL (antrenorul e- 
chipei Turciei) : „Am folosit un 
„11“ mult întinerit care, in jocu
rile premergătoare partidei de la 
București, ne lăsase impresia că 
am găsit o formulă de echipă 
corespunzătoare. Probabil că ju
cătorii au prins una din acele 
zile slabe, la care a contribuit șî 
căldura neobișnuită. Reprezenta
tiva română este mult schimbată 
In bine, jucătorii au o bună teh
nicitate și caută în permanență 
poarta. Consider, totuși, că sco
rul de 4—0 este mult prea sever".

alpaslan : „Ritmul rapid al 
jucătorilor români ne-a dat peste 
cap concepția noastră de joc, 
creînd numeroase breșe în com
partimentul nostru defensiv. Am 
reținut neobositul traviliu al mij
locașilor și finețea în faza de 
finalizare a atacanților. Mi-au

DUPĂ MECI
plăcut în mod deosebit Dudu 
Georgescu, Dumitru și Sameș“.

GEMIL : „Nu ne-am putut face 
jocul în fațz unui adversar pe 
care-1 recunosc, cu obiectivitate, 
superior în toate privințele. Jo
cul nostru atletic a fost depășit 
de concepția tehnico-tactică a 
românilor".

ȘTEFAN COVACI (antrenorul 
reprezentativei noastre) : Echipa 
a cîștigat, în special, din punct 
de vedere tactic. Dovada, nume
roasele combinații reușite. Va 
trebui să lucrăm în continuare 
la finalizare, atacanții irosind ne- 
permis de multe ocazii clare. 
Dacă aș face o remarcă pe com
partimente, cu toate că cele pa
tru goluri mă satisfac, pe primul 
loc voi situa apărarea. Remarca
bil și efortul lui Dumitru, de-a 
lungul întregului meci“.

DUDU GEORGESCU î „Am ob
ținut o victorie categorică și pe 
deplin meritată în fața unui ad
versar pe care îl consider totuși 
incomod. în perioada de timp 
care ne-a mai rămas pînă la me
ciul cu Spania, sper ca cele doua 
extreme să mă înțeleagă mai 
bine, să centreze de mai multe 
ori spre punctul de la. 11 metri, 
pentru, ca astfel să-mi pot va
lorifica jocul de cap, principala 
mea armă“.

cosebit 
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ceea RADU—

IIMEI ZILE 
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încă din 
partidei, Dumitru _ _______
spectaculos, în careu, pe Dudu 
Georgescu, dar acesta execută 
preluarea prea înainte și Senol 
are timp să blocheze. Trei mi
nute mai tîrziu, se consumă a 
doua ocazie de gol : la centra
rea lui Troi, Dudu Georgescu 
lovește defectuos balonul, care 
trece de puțin în afara cadru
lui porții. Urmează minute fier
binți la poarta echipei turce : 
min. 8 — centrează Troi și 
Dudu Georgescu trimite splen
did cu capul la colț, în dreapta, 
Senol reușind să prindă această 
minge grea ; min. 10 — Troi, 
pătruns pe un culoar favora
bil, în careu, trimite mingea în 
portar ; min. 12 — Iordănescu, 
în urma unei acțiuni personale, 
îi driblează pe fundașii cen
trali, urmează un șut plasat și 
Senol se remarcă din nou ; 
min. 13 — la centrarea la semi- 
înălțime a lui Cheran, Iordă
nescu „pierde" traiectoria min
gii și aceasta trece fulgerător 
prin fața porții adverse. Tri
bunele gustă aceste faze, dar 
așteaptă cu nerăbdare deschi
derea scorului. Dominarea re-

primul minut al 
îl lansează

prezentativei române este evi
dentă, oaspeții se apără supra- 
numeric. Abia în min. 15 în
registrăm prima incursiune mai 
consistentă a fotbaliștilor turci: 
Alpaslan îl deschide pe abilul 
Gemil și șutul său bun este 
apărat de Iordache. In sfirșit, 
golul mult așteptat cade in 
min. 23, la o fază la care au 
contribuit pe rînd Zamfir, Du
mitru, Iordănescu și care a fost 
concretizată cu un șut bine pla
sat de DUDU GEORGESCU : 
1—0. Am crezut că din acest 
moment fotbaliștii noștri vor fi 
mai prompți în fața porții, dar 
din nou se ratează în min. 25 
(D. Georgescu la centrarea lui 
Troi). tn min. 30 avem mari 
emoții : Sameș trimite cu capul 
înapoi, Gemil interceptează ba
lonul, Cheran intervine prin 
deposedare, Gemil cade în ca
reu și arbitrul apreciază că 
fundașul nostru a avut doar in
tenția de a juca balonul. Echipa 
s-a găsit într-o situație critică, 
la fel ca și în min. 29, cînd, 
la lovitura de colț executată de 
Gemil, Necmi trimite cu capul 
în bara transversală, tn min. 
41, la o acțiune ofensivă a oas
peților,' Nejati înscrie un gol

neacordat de arbitru pe motiv 
de ofsaid.

La reluare, jocul este mai 
lent, înregistrăm chiar cîteva 
minute plicticoase și, după o 
mare ratare a lui Zamfir (min. 
55), Iordănescu are două acți
uni personale. La aceea din 
min. 62 este faultat lateral- 
stînga de Nejati. Lovitura li
beră 
TRU 
deși 
opri 
minute, Aii 
șutează în
70 Boloni îl lansează pe Troi, 
care marchează, însă arbitrul 
nu acordă nici acest gol, făcînd 

că extrema noastră a 
cu mina, 
iese mai 

dar acțiunile 
: cu ușu-

,bombă" 
(min.

ește executată de DUMI- 
cu efect și portarul Senol, 
atinge 
golul :

balonul, nu poate
2—0. După cinci 

Kemal, din careu, 
Iordache. în min.

semn < 
preluat 
Echipa 
mult la 
ei sînt 
rință. Urmează un șut „I 
al lui Dudu Georgescu
74), după care Senol este din 
nou învins, scăpînd mingea, la 
un șut de Ia peste 30 m expe
diat de VIGU (min. 75) 
Ultimul gol a pornit 
Dumitru : pasă lungă în 
nală la IORDĂNESCU 
al acestuia în unghiul

balonul 
oaspete 
atac, < 

oprite

: 3—0. 
de la 
diago- 
și șut 

lung

)
I

deși portarul a atins balonul : 
4—0. Ultimele ratări ale parti
dei : Nejati min. 83 și Troi
min. 90. . ‘t

Arbitrul grec P. Koliropoulos 
a condus slab formațiile : 
ROMANIA : Iordache — CHE
RAN, Sătmăreanu II, Sameș, 
VIGU — DUMITRU, Boloni 
(min. 79 Bălăci), IORDĂNESCU
— Troi, D. GEORGESCU, C. 
Zamfir. TURCIA : Senol — 
Turgay, FETIM, Eroi, ALPAS
LAN — Kemal I (min. 68 Be- 
kir), Nejati, Isa (min. 35 Sedat)
— Alighcmal, NECMI, Gemil.

CHERAN : „Ăveam neapărată 
nevoie de această victorie, care 
a venit ca un tonic, atît pentru 
spectatori, cît și pentru noi, ju
cătorii. Cu toții sîntem conștienți 
de importanța jocului cu Spania 
și tocmai de aceea, în continuare, 
trebuie ca fiecare în parte să ne 
pregătim cu seriozitate și mult 
simț de răspundere".

P. KOLIROPOULOS (arbitru) : 
„Tot eu am condus și jocul cu 
Cehoslovacia de anul trecut, de 
la București, încheiat cu scorul 
de 1—1. Față de acel meci dife
rența a fost evidentă, echipa 
României fiind mult schimbată 
în bine. Apreciez sportivitatea 
tuturor jucătorilor".

VICTORIE SI ÎN PARTIDA 
ECHIPELOR DE TINERET

Turela — România 0*2 - (0-2)

primei gru- 
va avea loc 

la București, 
tă o pauză 
n care echi- 
entative vor 
ierie de tur- 
,și alte mari 
da, Campio- 
Jniversiada). 

tur — cite 
ăptămînă — 
tre 11 și 25 
mul tur, cu 

■ , între 2 și 
cerile turne- 
•ogramate în 
competițiilor 

Mamnă.
Ului campio- 

de cîte doi 
.ore vederi ale 

" e au intrat 
■utul acestui

I
I
I
I
I
I
I

r

• ASTĂZI, LA PITEȘTI, 
F.C. ARGEȘ — DINAMO SLA
TINA. Cu începere de la ora 
16, astăzi va avea loc la Pitești, 
pe stadionul „1 Mai”, întilnirea 
amicală dintre F. C. Argeș și 
Dinamo Slatina. Divizionara A 
va prezenta formația preconiza
tă pentru întilnirea de dumini
că din campionat.

ACTUALITĂȚI
dintre divizionarele B U.M.T. și 
Victoria Călan. Reamintim că 
partida retur Iugoslavia — 
România se va disputa la 10 a- 
prilie, la Kikinda.

I

• DUMINICA, LA TIMI
ȘOARA, ROMANIA — IUGO
SLAVIA ÎN PRELIMINARIILE 
TURNEULUI U.E.F.A. Dumini
că se va disputa, la Timișoara, 
prima manșă a dublului meci 
România — Iugoslavia (juniori) 
din cadrul preliminariilor Tur
neului U.E.F.A. Selecționata 
noastră de juniori se află, de 
joia trecută, la Timișoara, unde 
se pregătește pentru acest meci 
deosebit de dificil, cunoscută 
fiind valoarea fotbalului din 

I țara vecină. Meciul este pro
gramat pe stadionul U.M.T., de 

J. la. ora 11,30. In deschidere se 
va juca partida de campionat

• MODIFICAREA ORELOR 
DE ÎNCEPERE A MECIURI
LOR DIN CUPLAJUL INffER- 
BUCUREȘTEAN. S-a hotărit 
ca prima partidă din cuplajul 
interbucureștean 
de pe stadionul 
Progresul — Sportul 
țese, să înceapă Ia ora 16. In 
continuare, se va disputa jo
cul Steaua — Dinamo (care va 
fi televizat). în această situa
ție, sugerăm F.R.F. să devanse
ze cu o jumătate de oră înce
perea celorlalte întilniri deci, 
ele să înceapă la ora 15,30), 
pentru a se da posibilitatea și 
spectatorilor din țară să urmă-

de duminică» 
„23 August", 

studen-

rească întilnirea televizată din 
cuplajul interbucureștean.

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — ALTAY IZMIR (Cupa 
Balcanică), LA 5-MAI. Condu
cerile cluburilor Politehnica Ti
mișoara și Altay Izmir au că
zut de acord ca meciul-tur din
tre formațiile lor, contînd pen
tru „Cupa Balcanică” interclu- 
buri, să aibă loc, la 5 mal, la 
Timișoara. Menționăm faptul 
că din aceeași grupă mai face 
parte și echipa bulgară Akade- 
mik Sofia, cu care clubul timi- 
șoreah urmează să ajungă la 
un acord în privința fixării da
tei pentru partida retur.

SAMSUN, 23 (prin telex) 
Miercuri, pe stadionul mu
nicipal din Samsun, pe o 
vreme foarte frumoasă, în 
fața a peste 10.000 de specta
tori, reprezentativa de tineret 
a țării noastre (jucători pînă 
în 21 de ani) a întîlnit, în ca
drul „Cupei Balcanice" de tine
ret, selecționata similară a 
Turciei. Formația antrenată de 
Octavian Popescu a realizat un 
joc bun, în viteză, reușind în 
prima repriză să înscrie cele 
două goluri ale partidei. Pri
mul a marcat CUSTOV. în min. 
34, pentru ca peste 8 minute 
ȘOȘU să realizeze al doilea 
gal al echipei noastre. Echipa 
română a mai avut ocazii și 
după pauză, dar a ratat destul 
de mult, poate liniștită și de

desprinderea din finalul primei 
reprize. Acest 2—0 pentru re
prezentativa noastră de tineret 
reprezintă o confirmare a „ega
lului" din toamnă, din depla
sare, cu selecționata similară a 
Bulgariei, și, în același timp, 
un suport moral pentru partida 
de la 17 aprilie — tot în de
plasare — cu reprezentativa 
Spaniei, în campionatul euro
pean de tineret.

Ieri, arbitrul iugoslav T. Na- 
monjovicia a condus următoa
rele formații : TURCIA : Er- 
can — Sevket, Zafer, Kemz, 
Kemal — Aii, Cern. Zafer (A- 
kif) — Orhan, Serdar, Rasit; 
ROMÂNIA : Windt — Tilihoi, 
Stancu, Zahiu, Lucuță — Șoșu, 
A. Florea, Custov — Lupău 
(Văetuș), Radu II. Vrînceanu.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

TE SPORTURILE
DE VITEZA PE 
*T CU „CUPA 

urmează . să 
a suferit o 

8 unele schim- 
federației de 
j F.R.A.K. - 
de 3 aprilie, 
aibă loc în 

ile, pentru a- 
ionizată de 
’ se pot face 

sediul fede- 
\.C.R. din str. 
omană). Con- 

începâto-rilor.
'UNIVERSI- 
BUCUREȘTI 

ie sîmbătă 26 
un turneu de 
jpa Indepen- 

particîparea 
F.S., Rapid, 
tea. Jocurile 
>nu! din str. 
rmă'torul pro- 

ora 15,45 : 
iiversitatea — 
e fa ora 10 : 
apoi înving ci- 
isă rile vor fi

MOCMFIPE PATINOARUL ARTIFl- 
r,v'“l,L,ClAL din Miercurea Citlc 
ou început meciwiile competiției a- 
mioale, dotate cu „Cupa Federației", 
la care iau parte 6 dintre cele mai 
bune formații din tara noastră (fără 
jucătorii din lot), lata rezultatele 
înregistrate în primele doua zile : 
Steaua — Tîrnava Odorhei 21—0 
(6—0, 9—0, 6—0), S.C. Miercurea
Ciuc — Unirea St. Gheorghe 10—5 
(1—0, 3—4, 6—1), Tîrnava Odorhei
— Avîntul Gheorghienj ^4—2 (5—0,
4—0, 5—2), Steaua — Unirea Sf.
Gheorghe 15—0 (4—0, 6—0, 5—0),
S.C. Miercurea Ciuc — Dunărea Ga
lați 4—2 (0—O, 3—2, 1—0). întrece
rea se încheie duminica, cînd este 
programat 
Miercurea 
coresp.).
RUGBY
Spania, la 
aprilie. $i 
1 mai — i,____ _ , _ .______ ____
cale cu echipa enclezâ Bath, F.R.R. 
organizează miercuri 30 martie, pe 
stadionul Parcul copilului, cu înce
pere, de la ora 14,30, un loc de 
verilicare-selecție. în urma câruia va 
fi alcătuit lotul reprezentativ restrins.

meciul Steaua — S.C.
Ciuc. (V. PAȘCANU —

IN VEDEREA MECIU
RILOR DIN C.E. — cu

Barcelonei, în ziua de 24 
cu Italia, la București, 

precum și a partidei croi

Au fost convocqțl 'următorii rugbyști î 
loniță, Băcioiu, Daraban, Varga, Mo- 
trescu, lanusevici, Bucos (Forul) ; 
Cioarec, Corneliu, Munteanu. Pmtea, 
M. lonescu, Mirariu, Ac him, Suciu, 
Alexandru, Enache, I. Zafiescu | 
(Steaua) ; Scarlat. Dinu» Codai, 
Fălcușanu, Voicu, Stroe, Ștefiuc, Bo
rtea, Gligor, Tufeanu (Grivița Roșie); 
Țurlea, Borș, Paraschiv, Nica, Con
stantin, Aldeo, M Zafiescu II (Di
namo) ; Bucan, Cioban u, Bertedek, 
Drumea, Zamft Bogheanu (Politeh
nica loși) ; Dumitru, Mafancu („U* 
Timișoara) ; Ortelecan, E. Stoica 
(Știința Petroșani).

TEM IC SPORTIV) DE LA CLU-
I CIN IO BURILE BUCUREȘTENE
Steaua, Dinamo, Progresul, Tot îna
inte, C.S.U. Construcții au Fuat par
te. împreună cu tenismanii de la clu
bul gazdă, la prima competiție în 
Ger liber a sezonului : „Cupa de 
primăvara", organizată de T.C.B., 
competiție rezervată celor mai mici 
jucători de tenis din Co'piitalâ. Dato
rită numărului mare de concurent i 
înscriși pe tablouri s-d jucat cîte un 
singur set scurt (pînă la 4 ghe
muri). Cîștigători : Mihnea Năstase 
(Piogresul București) și Monica Radu 
(Dinamo) — la cat 9—TO ani ; Dan 
Dumitru (Tot înainte) și Alice Dă- 
ri’ă (Dinamo) — 11—12 ani r Răzvan 
Constantrnescu (T.C.B.) șî Mâri'lena 
Totoran (Dinamo) — 13—14 ani.

LA 27 MARTIE 1977, O NOUA 
TRAGERE EXCEPȚIONALA PRO
NOEXPRES. Se atribuie autotu
risme „Dacia 1 300“ șl „Skoda S 
100“, excursii în U.R.S.S.. R.D.G., 
Bulgaria-Grecia și Italia, precum 
și premii în bani — fixe și va
riabile. Cîștigurile 
oferite la cele

suplimentare
2 extrageri ale 

fazei a Il-a vor fi suportate din 
FONDUL SPECIAL AL SISTE
MULUI PRONOEXPRES. Partici
parea se face pe bilete de 3, 6 și 
15 lei varianta simplă, cu preci
zarea că numai biletele de 15 lei 
iau parte Ia toate extragerile.

★
„LOZUL PRIMĂVERII" EMISI

UNE SPECIALA LIMITAT*. Ad- 
ministrația de stat Loto-Prono- 
sport a pus în vînzare prin toate 
agențiile sale și vînzătorii volanți 
„LOZUL PRIMĂVERII". Lista de 
cîștiguri constă din : a Nume
roase autoturisme „Moskvici 408/ 
412" șî „Skoda S 100“ ; a Peste 
800.000 premii în bani ; a Cîștî- 
guri suplimentare — din FOND 
SPECIAL — în valoare de 1.670.000 
lei.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
23 MARTIE 1977. FOND GENE
RAL DE CÎȘTIGURI : 785.773 lei 
din care 95.291 lei report. Extra
gerea l : " ‘
gerea a Il-a : 
ciștigurilor se va face în Capi
tală începînd din 31 martie pînă 
la 23 mai, în tară aprox’mativ 
din 4 aprilie pînă la 23 mal 1977 
inclusiv, iar prin mandate poș
tale aproximativ din 4 aprilie 1977.

32 24 25 37 29 44 ; Extra-
9 34 4 17 21. Plata

din întreaga țară anunță

MĂRIILE OCAZII
ALE SEZONULUI
• Bilete în toate stațiunile de odihnă 
și cură balneară ;
• Tratamente eficiente sub supraveghe
rea personalului medical de specialitate;
• Reduceri substanțiale la tarifele de 
cazare și masă ;
O Mijloace de transport elegante și 
confortabile (autocar, microbuz) la pre
țuri minime ;
• Reducere cu 50% la oolătoria pe CFR; 
® Servicii de cea mai bună calitate.

pentru toți cci interesați

Oiiciilc județene de turism



LA „UNIVERSIADA 77" 
ROMANIA PARTICIPĂ LA TOATE 
CELE 10 RAMURI SPORTIVE

Au fost stabilite sarcini concrete pentru pregătirea sportivilor noștri

SPORTULIN LUME

Recent, la sediul C.N.E.F.S., 
a avut loc o ședință de lucru 
în legătură cu participarea spor
tivilor români la „Universiada 
’77’. Au luat parte reprezen
tanți ai Ministerului Educației 
și învățămîntului, Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști 
din România, Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, secretarii și antrenorii 
Federațiilor sportive ale căror 
discipline sînt cuprinse în pro
gramul acestei prestigioase com
petiții internaționale.

La „mica olimpiadă" — cum, 
i se mai spune Universiadei — 
care va fi găzduită de Sofia, 
între 17 și 28 august, România 
va fi reprezentată la toate dis-

ACTIVITATEA ȘAHISTĂ
• întreruptă la mutarea 41. 

cea de-a opta partidă a meciu
lui candidaților la titlul mon
dial Lajos Portisch — Bent Lar
sen a fost reluată,, la Rotter
dam, și după efectuarea a încă 
13 mutări s-a încheiat cu vic
toria lui Portisch. Acesta con
duce acum cu 5—3. La Lucer
na, marii maeștri Lev Polu- 
gaevski și Henrique Costa Mec- 
king au căzut de acord asuDra 
remizei în partida a noua. Po- 
lugaevski conduce cu scorul de 
5—4. A opta partidă dintre Ti
gran Petrosian și Viktor Kor- 
cinoi, la Castelvccchio Pascoli 
(Italia), a fost cîștigată de Kor- 
cinoi. care conduce acum cu 
scorul ■ de 4iA-^3*/2-

• Turneul internațional fe
minin de la Belgrad s-a înche
iat cu victoria maestrelor Su- 
zana Verdczi (Ungaria) și Irina 
Levitina (U.R.S.S.), cu 8 puncte 
din 12- posibile. Pe locurile ur
mătoare : Ivanka (Ungaria) — 
7'/2 p. Gheorghieva (Bulgaria) 
și Markovici (Iugoslavia) — 7 p, 
Gertrude Baumstark (România), 
Pihailici (Iugoslavia) și Harts- 
ton (Anglia) — 6V2 P. Konar- 
kovska, și Stadler (ambele Iu
goslavia) etc. In ultima rundă, 
Levitina a învins-o pe' Garcia, 
în timp ce Verbczi a făcut re
miză cu Konarkovska, rezultat 
consemnat și- în partida Baum
stark — Fekici,

„TURNEUL PRIMĂVERII" LĂ BOX
(Urmare din pag. 1)

(Steaua), V. Cicu (Dinamo) b.p. 
V. Ristoiu (Met. Tîrgov.), D. 
Tiron (Met. Bîrlad) b.p. M. Cer
nea (Lit. Mangalia), I. Andone 
(BC Galați) b.p. Șt. Gălățeanu 
(St. roșu), N. Nichitov (B.C. 
Brăila) b.p. N. Endreti (Voința 
Satu Mare), A. Taras (St. roșu) 
b.p. C. Munteanu (Delta), V. 
Forcău (Chimia Arad) b.p. P. 
Horosciuc (AS A Bacău), Gr. 
Iliescu (Met. Buc.) b.p. V. Bar- 
daș (Motorul Arad), C. Hajnal 
(Steaua) b.ab.2 P. Simionică 
(ASA Tg. Mureș).

Miercuri, în alte două reu
niuni de lungă durată, am asis
tat la unele meciuri în care 
s-au înregistrat surprize. Iată 
rezultatele galei I : cat. semi- 
muscă : Gh. Roșanu (CSM Re
șița) b.p. Fr. Kscar (Voința 
Satu Mare), T. Rușit (Farul) 
b.p. V. Moldoveanu (BC Ga
lați), L. Moldoveanu (IS C. Tur- 
zii) b.p. T. Cerbu (CFR Tim), 
N. Șeitan (Dinamo) b.ab. 1 G. 
Brumă (Rapid), A. Săli (Farul) 
b.p. I. Bălan (Met. Tîrgov.), I. 
Ștefănescu (Muscelul) b.p. Gh. 
Ileana (St. roșu), R. Cozma (Di
namo) b.ab. 2 I. Samson (Vo
ința Buc.) : cat. cocoș : Șt. Du
minică (B C Galați) b.p. Z. 
Pricochie (Delta), I Borteș 
(CFR Tim.) b.p. G. Varga (Met. 
Tîrgov.), Gh. Farkaș (CS Zalău) 
b.ab. 3 D. Băduț (IOB Balș). 
N. Stoenescu (ASA Cluj-Napo- 
ca) b.ab. 2 M. Donciu (ASA 
Cluj-Napoca), N. Popa (Met. 
Buc.) b.ab. 1 Gh. Sabău (Voin
ța Satu Mare), Al. Barbu (Lit. 
Mang.) b.p. N. Neagu (Oțelul 
Tîrgov.), Șt Buliga (St. roșu) 
b.p. (!) D. Dorobanțu (Dinamo), 
F. Ibrahim (Farul) b.ab. 2 D. 
Cercel (CSM Sibiu) :' cat. mij
locie : S. Tîrîlă (BC Galați) 

clplinele sportive prevăzute în 
program : atletism, baschet (M 
și F), gimnastică (M și F), înot 
lupte (greco-romane și libere) 
polo, sărituri în apă, scrimă, te
nis și volei (M și F).

Cu acest prilej au fost stabi
lite sarcini concrete vizînd pre
gătirea studenților noștri spor
tivi, în lumina „Programului 
privind dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport pe pe
rioada 1976—1980 și pregătirea 
sportivilor români în vederea 
participării la Jocurile Olim
pice din 1980“ aprobat de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Pregătirea pentru „Universia
da ’77“ urmărește impulsionarea 
activității sportive în toate clu
burile universitare, creșterea 
nivelului general al sportului de 
performanță în rândul studenți
lor pentru o cît mai bună re
prezentare a sportului nostru 
universitar la această competiție 
mondială.

PE PÎRTI1LE DE SCHI
Au luat sfîrșit întrecerile 

pentru „Cupa Tatra“, de Ia 
Strbske Pleso (Cehoslovacia), 
în proba de sărituri, victoria 
a revenit cehoslovacului Jo
sef Rusko cu 253,1 p (sărituri 
de 107,5 m și 109 m). La com
binata nordică a cîștigat Kon
rad Winkler (R.D. Germană) 
învingător la 15 km cu 
44:36,59.

★
Austriacul Walter Steiner a 

cîștigat concursul de la Ou- 
nasvaara (Finlanda) cu 253,2 p 
(sărituri de 94,5 m și 93 m).

★
Campionatul U.R.S.S. de 

fond s-a încheiat la Sîktîvkar 
cu un maraton feminin de 
20 km, în care victoria a re
venit multiplei campioane 
mondiale Galina Kulakova, cu 
lh07:12,41.

★
Concursul de la Auron . a 

continuat cu o probă femini
nă de slalom uriaș, dominată 
de schioarele austriece cla-

b.ab. 3 Al. Crișan (Steaua), V. 
Dorcu (ASA Bacău) b.p. M. Ia- 
găru (Met. Rm. Vîlcea), M. Oa- 
tu (ASA Bacău) b.p. (!) I. Ră- 
ducu (BC Brăila). A. Stan (CFR 
Tim.) b.p. Al. Mircea (Steaua), 
M. Imre (Lit. Mang.) b.k.o. 1 
(!) N. Chipirog (Nicolina Iași), 
C. Florea (Rapid) b.p. I. Cîrlan 
(BC Galați), V. Szilagy (Dina
mo) b.k.o. 1 I. Ciupe (Motorul 
Arad).

T. SIRIOPOL — coresp.

BRĂILA, 23 (prin telefon).
Și în Sala sporturilor din loca
litate spectatorii — iubitori ai 
boxului — au asistat la partide 
interesante, unele de un bun 
nivel tehnic. Iată principalele 
rezultate înregistrate în reuniu
nile de marți și miercuri : cat. 
pană : P. Cozma (Dinamo) b.p.
I. Guță (BC Brăila), M. Iuseim 
(Farul) b.p. N. Burdușel (Met. 
Plopeni), T. Tudor (Farul) b.k.o. 
2 I. Păun (Met. Drobeta Tr. 
Severin), FI. Zamfir (Steaua) 
b.p. D. Bîtcă (Voința Brăila),
M. Ploieșteanu (Met. Buc) b.p. 
A. Zoltan (ASA Cluj-Napoca),
N. Drăgună (Met. Tirgoviște) 
b.p. FI. Jurcuță (UM Tim), C. 
Buzduceanu (Steaua) b.p. N. 
Roman (St. roșu) ; cat. ușoară : 
Gh. Simion (Dinamo) b.p. G 
Găvan (Farul). Ad. Guțu (BC 
Galați) b.p. M. Grigore (Met. 
Borșa), P. Anton (URBIS Buc) 
b.ab. 3 C. Burchi (Met. Tîrgo- 
viște). E. Stoica (BC Brăila) 
b.ab. 1 C. Tișcă (Met. Bîrlad) : 
cat. mijlocie mică : G Muraru 
(St. roșu) b.p (!) V. Filip (Fa
rul), D Bubă (Rapid) b.p. V. 
Firea (CSM Reșița), Al. Tîrboi 
(Farul) b.p. I. Butnaru (Unirea 
Focșani), G. Agapșa (Farul) 
b.p. P. Sere (Dinamo), I. Miron 
(CSM Cluj-Napoca) b.ab. 3 I. 
Dimache (Lit. Mang).

Gr. RIZU — coresp.

DUPĂ CEA MAI 
A GRUPEI B A

Deciziile în seriile „mici" ale 
campionatului mondial de ho
chei sînt, în acest moment, cu
noscute. Anul viitor, în grupa 
A a C.M. va evolua selecționata 
R.D. Germane, urmînd ca gru
pa B să cuprindă 8 selecționa
te, cele ale Poloniei, Japoniei, 
Norvegiei, Elveției, Ungariei, 
Iugoslaviei, Italiei (proaspăt 
promovată din grupa C) și for
mația care va retrograda după 
întrecerile de la Stadhalle din 
Viena. (Este vorba de jocurile 
grupei A a C.M. la care va 
participa și reprezentativa țării 
noastre).

In grupa secundă, încheiată 
zilele trecute la piscina olimpi
că (transformată în patinoar 
artificial, cu 10.000 locuri !) din 
Tokio, victoria a revenit, așa 
cum se prevăzuse, reprezenta
tivei R.D. Germane, care, ma- 
nifestînd o superioritate eviden
tă, a terminat pe primul loc, 
fără sâ cunoască înfrângerea. 
In felul acesta, hocheiștii din

sate pe primele patru locuri. 
A cîștigat Gaby Hauser ur
mată de Christine Loike și 
Gerlinda Stixner.

★
La Cortina d’Ampezzo a 

început un concurs rezervat 
studenților. Slalomul uriaș a 
fost cîștigat la masculin de 
Harald Steiner (Austria), iar 
la feminin de Gabi Weber 
(Austria). Proba feminină de 
4 km fond s-a încheiat cu 
victoria lui Eva Maier (Aus
tria) cu timpul de 18:38,91, iar 
la masculin, cursa de 6 km a 
revenit finlandezului Timo 
Viinikke, cu 81:45,05.

INGEMAR STENMARK- 
VIRTUAL CÎȘTIGĂTOR 

AL „CUPEI MONDIALE"
LA SCHI

STOCKHOLM (Agerpres) — 
în urma rezultatelor înregistra
te în concursul internațional de 
la Aare (Suedia), în care In- 
gemar Stenmark a terminat în
vingător în ambele probe de 
slalom disputate, campionul 
suedez conduce detașat în cla
samentul general al „Cupei 
Mondiale” la schi alpin. Sten
mark, virtual cîștigător al com
petiției, totalizează acum 314 p 
și este urmat de Klaus Heideg
ger (Austria) — 248 p, Franz 
Klammer (Austria) — 203 p, 
Piero Gros (Italia) — 165 p, 
Gustavo Thoeni (Italia) — 146 p 
și Bernhard Russi (Elveția) — 
137 p.

în clasamentul general pe 
națiuni conduce Austria — 
1 748 p, urmată de Elveția — 
997 p și Italia — 669 p. ’

TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • In „Cursa de 12 ore” 

de la Sebring (Florida), echipa
jul George Dler-Brad Frisselle 
(S.U.A.). pe „Porsche”, a reali
za» o medie orară de 162,540 km. 
Prezent la start, actorul ameri
can Paul Newman („Porsche”) a 
ocupat locul 30

CĂLĂRIE • Ultima probă de 
obstacole de la Dortmund 
(R.F.G.) a revenit australianului 
Kevin Bacon, urmat de James 
Kernan (Irlanda) șl Fritz Ligges 
(R.F.G.). Proba precedentă de 
obstacole fusese cîștigată de cu
noscutul campion vest-german 
Paul Schockemoehle. care l-a În
trecut în baraj pe englezul Da
vid Broome.

CICLISM • După două etape 
în competiția organizată pe șo
selele din Spania conduce bel
gianul Bruyere. urmat de co
echipierii săi Maertens și Merckx.

HANDBAL • tn meci amical 
feminin la Gerona (Spania) : 
Spania — Franța 13—14 (6—6).

HOCHEI • La Fukuoka (Japo
nia) s-a disputat miercuri Intîl- 
nlrea dintre echipele R. D Ger
mane și Iugoslaviei. Hocheiștii 
din R. D. Germană au obtlnut

PUTERNICĂ EDIȚIE 
C.M. DE HOCHEI

R.D. Germană revin pe „prima 
scenă" a hocheiului mondial, 
după numai un singur an de 
absență'.

Ce au mai arătat, însă, parti
dele de la Tokio 7 în primul 
rînd este de consemnat reviri
mentul selecționatei maghiare 
care, după ce de cîțiva ani nu 
putea depăși „bariera" grupei 
C, în acest sezon a promovat 
în „B“, unde s-a clasat pe locul 
6, reușind să se mențină în 
acest eșalon. în schimb, forma
țiile Iugoslaviei și Poloniei (a- 
nul trecut și ea în grupa A, cu 
o senzațională victorie asupra 
echipei U.R.S.S. !) au manifes
tat o evidentă scădere valorică. 
Prima a evitat de puțin retro
gradarea în grupa C, iar secun
da nu a reușit revenirea în 
primul eșalon. O confirmare : 
prestația constant bună a ho- 
cheiștilor niponi, aflați anul 
trecut pe locul 3, la fel ca și 
în acest sezon.

în schimb (ținînd seama de 
condițiile materiale de care dis
pun) echipele Austriei (0 punc
te !) și Olandei s-au clasat me
diocru, retrogradînd în grupa 
C. Dar, dacă avem în vedere 
compania în care s-au realizat 
rezultatele acestor două forma
ții, atunci clasarea lor pe ulti
mele două locuri nu mai este 
chiar atît de surprinzătoare. 
Pentru că, la Tokio, s-a desfă
șurat, poate, cea mai echilibra
tă și mai puternică ediție a 
grupei B a C.M. de hochei.

Să mai notăm că începînd 
din sezonul viitor totul reintră 
în normal: din fiecare grupă 
promovînd sau retrogradînd 
doar cîte o formație (c. a.)

a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w^^^

La Belgrad :

IUGOSLAVIA-U.R.S.S.
2 — 4

Aseară, la Belgrad, s-a des
fășurat meciul amical . dintre 
reprezentativele Iugoslaviei și 
U.R.S.S. Intîlnirea s-a încheiat 
cu rezultatul de 4—2 (1—1) în 
favoarea fotbaliștilor sovietici. 
Golurile au fost marcate de 
Bajevici (min. 26) și Jerkovici 
(min. 85) pentru gazde, respec
tiv Blohin (min. 42 și 61), Ki
piani (min. 54) și Buriak (min. 
88).

La Praga :

CEHOSLOVACIA -
GRECIA 4 — 0

Tot în meci amical, aseară, 
la Praga, prima reprezentativă 
a Cehoslovaciei a dispus cu un 
scor categoric de selecționata 
Greciei : 4—0 (3—0). Golurile 
au fost marcate de Panenka 
(min. 8), Nehoda (min. 18), 
Gogh (min. 19) și Masny (min. 
55). Au asistat 20 000 de spec
tatori.

victoria cu scorul de 6—5 (2—2,' 
3—2, 1—1).

natație • La Rostock, în 
ultima zl a campionatelor de înot 
ale R.D.G. (bazin de 25 m) : fe
minin ; 100 m liber Barbara 
Krause 56,38 ; 200 m delfin An
drea Pollack 2:12,66 ; 100 m spa
te Ulrlke Richter 1:03,02 ; 400 m 
liber Barbara Krause 4:10.86 ; 400 
m mixt Ulrlke Tauber 4:49,35. 
Masculin: 100 m spate Lutz Wan- 
ja 57,27 ; 200 m liber Tauber 
1:52,33 : 100 m bras Arnicke
1:04,0 ; 1 500 m liber Pfutze
15:47,47 • In concursul de la Los 
Angeles (California) : Linda Je- 
zek a stabilit cea mal bună per
formanță mondială in proba de 
200 yarzl spate, reallzînd 2:01,63. 
Ea a cîștigat șl proba de 100 yarzi 
spate tn 57,29. In întrecerea mas
culină recordmanul mondial 
Brian Goodell a cîștigat 1650 
yarzi liber în 15:13,92.

PENTATLON MODERN • După 
patru probe, tn concursul de la 
Paris pe primul loc în clasa
mentul general Individual se a- 
flă Italianul Masalla cu 4124 p. 
urmat de francezul Cortes, cu 
4 076 o ș! sovieticul Lednev, cu 
4 015 p. în clasamentul general

BOXERI DIN 20 DE ȚĂRI 

U „CENTURA DE AUR"
Pînă în prezent, la tradițio

nala competiție pugilistică in
ternațională „Centura de aur”, 
care se va desfășura în Capi
tală, între 18 și 24 aprilie, șl-au 
anunțat participarea boxeri din 
20 de țări : R.D. Germană, Un
garia, Iugoslavia, Polonia, 
Cehoslovacia, Bulgaria, U.R.S.S., 
R.P. Mongolă, Cuba, R.P.D. Co- 
reană, R.F. Germania, Turcia, 
Venezuela, Iran, Pakistan, Ma
roc, Algeria, Tunisia, Republi
ca Arabă Egipt și România.

Se studiază posibilitatea or
ganizării galelor pe ringul pa
tinoarului artificial „23 Au
gust", ale cărui tribune pot a- 
dăposti la finale peste 10 000 
de spectatori.

PILOȚII SOVIETICI 
DE RALIU ȘI-AU ÎNCEPUT 

PREGĂTIRILE
MOSCOVA (Agerpres). — 

Automobiliștii sovietici Kestu
tis Girdauskas și Stasis Brund- 
za, specialiști în raliuri, și-au 
început antrenamentele pentru 
noul sezon, avînd înscrise în 
program participări la curse cla
sice de lung kilometraj, cum 
sînt „Raliul Acropole", „Turul 
Poloniei", „Raliul Nisipurilor de 
Aur", „Raliul Dunării”, „Raliul 
celor 1000 de lacuri" din Fin
landa și altele.

„GHEATA DE AUR“
După etapele de duminică; 

în campionatele europene, cla
samentul „GHETEI DE AUR” 
se prezintă astfel : 1. Gels
(Ajax) 27 goluri (26 meciuri) ; 
2. Dudu Georgescu (Dinamo 
București) 23 g (18 m) ; 3—4. 
Dieter Muller (F. C. Koln) și 
Bianchi (Reims) cu cîte 23 g 
(ambii 26 m) ; 5. Kist (AZ. 67 
Alkmaar) 22 g (27 m) etc.

IPSWICH A TRECUT
ÎN FRUNTE

In campionatul englez s-au 
disputat alte partide restanță : 
Liverpool — Everton 0—0 ; 
Middlesbrough — Birmingham 
2—2 : Ipswich — West Ham 
4—1 ; Queens Park Rangers — 
Manchester City 0—0. Primele 
clasate :

1. Ipswich 31 18 7 6 56—35 43
2. Liverpool 32 18 7 7 56—27 43
3. Man. City 31 14 12 5 42—23 40

★
în meci amical al echipelor 

de tineret, la Karlovo : Bulga
ria — R. D. Germană 0—1 
(0—1). A marcat Kiihn (min. 
45).

pe echipe conduce Italia — 11 663 
p, urmată de U.R.S.S. — 11598 
p și Franța — 11 504 p. Proba de 
tir a fost cîștigată de Masalla — 
1 100 p, iar în cea de natație 
victoria a revenit sportivului 
vest-german Bauhaus. .

SCRIMĂ • Proba masculină de 
floretă pe echipe de la Magde- 
buirg (R.D.G.) a fost cîștigată 
de formația Cubei, urmată de e- 
chipele R.D. Germane și Poloniei. 
La feminin a terminat învingă
toare selecționata Poloniei, ur
mată de cele ale R.D. Germane. 
Ungariei și R.F. Germania.

TENIS a Turneul W.C.T. de la 
Rotterdam a început cu parti
dele Fibak — Dibbs 6—2. 4—6, 
6—4 și Cox — Okker 6—3 4—6.
6—3. • In turneul de la La Costa 
(California), tînărul jucător ame
rican B. Teacher l-a eliminat 
surprinzător pe R. Ramirez, cu 
3—6, 6—4. 7—5. Alte rezultate :
Smith — Dibley 6—2. 7—5 : Gor
man — Scanlon 6—4. 6—2 : Tan
ner — Alvarez 6—4. 6—3 : Krule- 
witz — Pasarell 6—3. 3—6. 7—5.
• La Cairo: Letscher — El Shaf- 
fei 3—6 7—5. 6—4 : Gebert —
Proisy 6—2. 3—6, 7—6 : Spear — 
Bartlett 6—3 6—4.
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