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și modernizarea unor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de tovarășii Manea 
Mănescu și Ion Dincă, au vi
zitat, vineri la amiază, mai 
multe zone ale Capitalei pentru 
a discuta Ia fața locului aspec
te legate de reconstrucția, siste
matizarea și modernizarea Bucu- 
reștiului.

Aflat din nou pe șantierele 
refacerii și renașterii Capitalei, 
ca in atitea alte rînduri in pe
rioada de grele încercări prin 
care a trecut poporul nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
urmărit, și de această dată, 
mersul lucrărilor de demolare 
a clădirilor grav avariate, de 
consolidare a celor care pot fi 
salvate, analizînd, împreună cu 
specialiștii, modalitățile de re
zolvare optimă a unor proble
me pe care le ridică sistema
tizarea 
puncte centrale ale Capitalei.

în spiritul concluziilor recen
tei Consfătuiri de lucru de la 
C.C. al P.C.R. cu specialiștii 
din domeniile arhitecturii și 
construcțiilor, secretarul general 
al partidului a stabilit, in baza 
constatărilor făcute la l'ața lo
cului și a discuțiilor cu edilii 
și specialiștii, o serie de obiec
tive concrete ce vor trebui 
realizate în cadrul cuprinzăto
rului program de reconstrucție 
și sistematizare a Bucureștiului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a străbătut, in cursul acestei 
vizite. Calea Victoriei, Piața 
Unirii. Bulevardul 1848, Piața 
Sf. Gheorghe, Calea Moșilor. 
Bulevardul Ștefan cel Mare, o- 
prindu-se la numeroase puncte 
de lucru, inspectind mersul lu
crărilor, urmărind progresele 
realizate, stabilind, de fiecare 
dată, prioritățile și direcțiile de 
acțiune ce se cer urmate în 
continuare.

De-a lungul întregului traseu 
al vizitei, locuitorii Capitalei 
l-au salutat pe secretarul gene
ral al partidului cu sentimente 
de adîncă dragoste, de aleasă 
stimă și prețuire. Exprimîndu-și 
bucuria de a-1 vedea din nou 
în mijlocul lor pe secretarul 
general al partidului, bucurește- 
nii aflați la numeroasele puncte 
de popas ale acestei vizite au 
dat glas, în cuvinte pline de 
căldură, recunoștinței lor profun
de față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru tot ce a făcut 
în vederea salvării oamenilor 
și ocrotirii sinistraților, a refa
cerii cit mai grabnice a Capita
lei și a țării, față de întreaga, 
neistovita sa activitate, plină de 
energie și pilduitoare dăruire 
patriotică, închiriată binelui 
poporului și a țării, progresului 
ei neîntrerupt pe calea socia
lismului și bunăstării.

Ideea dominantă a discuției 
purtate in această zi de secreta
rul general al partidului cu 
specialiștii și edilii Capitalei s-a 
axat ne necesitatea îmbinării 
activității de refacere și conso
lidare a clădirilor avariate de 
cutremur cu aceea de sistema
tizare a ansamblurilor și trase
elor rutiere, in așa fel incit a- 
cestea să devină mai frumoase, 
să asigure în 
bune funcțiile 
care trebuie să

Inscriindu-se 
în șirul de acțiuni energice în
treprinse de secretarul general 
al partidului pentru refacerea 
cit mai rapidă a zonelor afec
tate de cutremur, pentru siste
matizarea Capitalei, această 
nouă vizită a conturat, totodată, 
prin concluziile care s-au dega
jat în cursul discuțiilor, un 
program concret de lucru a că
rui înfăptuire va conduce la 
modernizarea și înfrumusețarea 
întregii Capitale a României 
socialiste.

condițiuni mai 
urbanistice pe 
le îndeplinească.

în mod firesc
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Miine, a 20-a etapă a Diviziei A de fotbal

STEAUA 
CU MARE

DINAMO, UN DERBY AȘTEPTAT
INTERES

După debutul victorios al re
prezentativei naționale în „Cupa 
Balcanică", iubitorii fotbalului 
iși îndreaptă din nou atenția 
spre campionatul primei di
vizii. Etapa a 20-a, ale cărei 
9 meciuri se vor disputa mîine, 
este așteptată cu un major in
teres. în mod firesc, deoarece 
ea cuprinde în program primul 
cuplaj interbucureștean din 
acest sezon și — în cadrul lui 
— derbyul Steaua—Dinamo.

PROGRAM POLISPORTIV
PE STADIONUL METALUL

Clubul bucureștean „Metalul” 
organizează miine, la baza spor
tivă din șos. Pantelimon, un 
program de întreceri la mai 
multe discipline. încasările ur- 
mînd a fi depuse în „Contul 
1977”. Astfel, în deschiderea du
minicii sportive, de la ora 9, va 
avea loc un meci de handbal 
dotat cd „Cupa Independenței”, 
după care se va desfășura un 
concurs de dirt-track. în conti
nuare, de Ia ora 11. se vor dis
puta două întilnîri de fotbal : 
Metalul — Chimia Km. Vilcea 
(în cadrul Diviziei B) Me
talul — F. C. Constanța (cam
pionatul republican de juniori).
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și orice 
cu ea

se întil- 
bucu-

Această confruntare directă 
dintre primele două clasate pre
zintă o importanță cu totul de
osebită pentru viitoarea desfă
șurate a întrecerii, ea puțind 
influența în mare măsură lupta 
care se dă în actualul campio
nat pentru titlu. Disputa de 
miine a celor două fruntașe se 
anunță ca echilibrată 
pronostic în legătură 
este posibil.

Ca întotdeauna cînd 
nesc între ele echipele 
reștene, și partida din deschi
derea cuplajului (Progresul — 
Sportul studențesc) se anunță 
echilibrată și deschisă oricărui 
rezultat.

In rest, programul etapei — 
pe care îl publicăm mai jos — 
pare să fie favorabil echipelor 
gazdă, care au șanse reale de 
victorie și, implicit, de îmbu
nătățire a pozițiilor din clasa
ment.

Este de dorit și de așteptat 
ca toate aceste partide — și
îndeosebi derbyul Steaua—Di- campionatului mondial.

PROGRAMUL MPflIJPil HPpltLIUnlLvIx

București PROGRESUL - SPORTUL STUDENȚESC
(stadionul ,,23 August", ora 15,45)

București STEAUA - DINAMO
(stadionul ,,23 August" ora 17.30, meci televizat)

Reșița : F.C.M. - CORVINUL
Tg. Mares A.S.A. - F. C. BIHOR
Galați : F.C.M. - S. C. BACĂU
Petroșani JIUL - RAPID
Craiova : UNIVERSITATEA - POLITEHNICA TIM.
Arad : U.T.A. - F. C. CONSTANTA
Pitești : F. C. ARGEȘ - POLITEHNICA IAȘI

Cu excepția meciurilor din București celelalte vor începe la ora 15.30.

Sîmbătă 26 martie 1977

CLASAMENTUL
1. DINAMO 16 10 5 3 41-20 25
2. Steaua 19 11 2 6 36-23 24
3. Jiul 19 10 3 6 30-24 23
4. Urtiv. Craiova 19 9 4 6 36-22 22
5. Politehnica Tim. 18 10 1 7 24-19 21
6. A.S.A. Tg. M. 19 9 3 7 18-15 21
7. U.T.A. 19 7 6 6 26-36 20
8. Sportul stud. 18 7 5 6 20-15 19
9. F.C. Argeș 19 7 5 7 25-31 19

10. Progresul 19 7 5 7 26-37 19
11. F.C. Bihor .19 6 6 7 26-26 18
12. F.C.M. Reșița 19 7 4 8 26-29 18
13. ..Poli" lași 19 6 5 8 25-19 17
14. S.C. Bacâu 19 6 4 9 21-23 16
15. Rapid 19 6 4 9 22-27 16
16. F.C. Corvinul 18 5 6 7 18-25 16
17. F.C. Corvstanța 19 6 2 11 20-26 14
18. F.C.M. Galați 19 3 4 12 19-42 10

namo, în care vor evolua marea 
majoritate a componenților lo
tului reprezentativ — să ofere 
jocuri de bună calitate și de 
o perfectă sportivitate, evitîn- 
du-se astfel accidentările, care 
ar putea deveni foarte neplă
cute în perspectiva apropiatu
lui meci oficial cu reprezenta
tiva Spaniei, din preliminariile

STEAUA INCEARCA ASTAZI CALIFICAREA
IN FINALA C.C.E. LA HANDBAL MASCULIN SE REIA CAMPIONATUL DE RUGBY

Partida-tur a semifinalei cu KFUM Fredericia se dispută la Brașov
Echipa noastră campioană la 

handbal masculin, STEAUA, 
susține astăzi — în Sala spor
turilor din Brașov, la ora 18 — 
un meci decisiv pentru califica
rea în finala Cupei campioni
lor europeni. Deși semifinala 
Steaua — KFUM Fredericia (ca

Gummersbach 
progra- 

întilniri, pentru

și cealaltă, VfL
— Ț.S.K.A. Moscova) 
mează două 
handbaliștii noștri hotărîtor este, 
firește, rezultatul de „acasă". 
Dacă formația pregătită de Cor
nel Oțelea și Otto Telman, in 
componența căreia se află mari

Începind dc miine, in întreaga țară

PRIMELE ÎNTRECERI ALE
„CROSULUI TINERETULUI"
începind de mîine, mii 

de tineri din întreaga țară 
pășesc într-o mare com
petiție de masă cu carac
ter republican : „Crosul ti
neretului". în această în
trecere, aflată la cea de a 
X-a ediție, și care se va 
desfășura între 27 martie 
și 2 mai, participă tineri — 
elevi, studenți, muncitori, 
intelectuali, țărani, mili
tari — la diferite categorii 
de vîrstă.

Evident, pretutindeni 
țară, în toate sectoarele 
activitate, s-au făcut în
ceastă săptămînă pregătiri 
pentru a se asigură reușita 
primelor întreceri care vor 
avea loc duminică diminea
ță, în școli, facultăți, între
prinderi și instituții — un
de se organizează etapa de 
masă.

Despre asemenea între
ceri am primit vești din 
București (unde au loc 
crosuri în cele 8 sectoare) 

i. din județe. Iată, de pil-

in 
de 
a-

a-

vedete ale handbalului interna
țional (Birtalan, Voina, Gațu, 
Stockl, Tudosie) va juca la va
loarea ei realăv va putea reali
za desprinderea încă din aceas
ta primă manșă. Nutrim spe
ranța că pregătirile efectuate și 
cunoscuta mobilizare a jucăto
rilor în fața marilor examene 
vor forma suportul unei victorii 
categorice în meciul cu cam
pioana Danemarcei, recunoscută 
și ea prin vigoarea jocurilor pe 
teren propriu, grație căreia și-a 
asigurat calificarea 
în finala C.C.E. și 
în semifinale.

Partida de astăzi __ _
de cuplul iugoslav Milan Valcici 
— Miodrag Stanoevici — va fi 
transmisă în întregime, 
rect, de studioul nostru 
leviziune. De asemenea, 
transmise în direct, la 
în cadrul programului 
serii”, aspecte din desfășurarea 
acestei importante partide.

anul trecut 
anul acesta

— arbitrată

în di- 
de te- 
vOr fi 
radio, 
„Orele

UN MECI AL MARILOR AMBIȚII: 
FARUL STEA UA
Mîine se va disputa la Con

stanța (ora 10, pe terenul Fa
rul) unul dintre cele mai im
portante meciuri ale campiona
tului. De altfel, în ultimii ani 
întîlnirile Farul — Steaua s-au 
transformat de fiecare dată în 
adevărate derbyuri rugbystice, 
rezultatele lor devenind precum
pănitoare în stabilirea clasa
mentului final al campionatu
lui. Se știe, în ultimii doi ani 
formația de pe Litoral a domi
nat întrecerea destul de auto
ritar, impunîndu-se în fața ri
valelor ei bucureștene, ceea ce 
a determinat un transfer de in
teres către Dobrogea. Care este 
situația în acest an ? Acum. în 
frunte se. află XV-le militar, 
neînvins în toamna trecută, ta- 
lonat însă îndeaproape de echi
pa constănțeană, care, în cele 
patru etape ale turneului final,

dă, în județul Arad vor 
vea loc, duminică, crosuri 
în toate școlile din muni
cipiu precum și în cele din 
Chișineu Criș și Ineu. La 
fel, în județul Maramureș, 
primele întreceri în cadrul 
„Crosului tineretului"
anunțate la Sighetu Mar- 
mației, Tg. Lăpuș, 
Sprie, Vișeu, în comunele 
Șomcuța Mare, Seimi, Mi- 
reșul Mare, Leordina. Și 
în județul Argeș se vor 
desfășura întreceri în me
diul rural, la Stîlpeni, 
Domnești și Vedea. Alte 
două județe în care sînt 
asemenea concursuri : Ialo
mița (la Slobozia, Țăndă- 
rei, Lehliu, în întreprinderi 
și instituții) și Hunedoara 
(în municipiile Deva, Hu
nedoara, la Brad, Orăștie și 
în toate localitățile 
Valea Jiului).

Categoriile de vîrstă : 
15—16 ani, 17—19 ani, pes
te 19 ani (băieți și fete).

Baia

sînt

Incepînd de mîine iubitorii sportului cu balonul oval reiau con
tactul cu rugbyul. Iată o fază spectaculoasă din trecutul sezon 
in care se vede cum constănțeanul -Bucos (in centru) iși des

chide un coechipier...

nu a înregistrat decît o sin
gură infrîngere (0—6 la Petro
șani). Este drept, Farul pare a 
nu mai avea forța de joc din 
trecutele sezoane, ea întimpi- 
nînd destule greutăți în a se 
impune (vezi și partida cu Di
namo : 13—12, acasă!). Dar să 
nu uităm că mănunchiul de 
rugbyști de care dispune Con-

■ stanță este valoros și capabil de 
comportări superioare. Mîine se 
preconizează a se trimite în te
ren următoarea echipă : Cristea
— Dinu, Motrescu, Varga, Ia- 
nusevici — Bucos, Ion Vasile — 
Podaru, Nache, Petre Dorobanțu
— Borșaru, Daraban — Celea, 
Grigore, Băcioiu. Așadar, în a- 
fară de Mușat și Ioniță, o gar
nitură completă. De cealaltă 
parte. Steaua a făcut pregătiri 
speciale spre a se prezenta la 
joc în cea mai bună formă și 
a-și păstra neîntinat palmare
sul. Iată formația anunțată :

Ale- 
Murariu. M.

Iată _____  . .
Durbac — R. Ionescu, Zafiescu, 
Enache, Fuicu (Braga) 
xandru,
Ionescu, Achim — Pintea, Pos- 
tolachi — Cioarec, Munteanu, 
Cornelia. Arbitrul Th. Witting 
va conduce un meci care se a- 
nunță sub cele mai frumoase 
auspicii.

Celelalte partide ale etapei i- 
naugurale a sezonului: Grivița 
Roșie — Știința Petroșani; Rul
mentul Birlad — Politehnica 
Iași ; Dinamo — C.S.M. Sibiu 
(turneul 1—4) ; Minerul G. Hu
morului — Sportul studențesc ; 
Agronomia Clu.j-Napoca — Uni
versitatea Timișoara ; Gloria 
București — Gloria Buzău; O- 
limpia — Rapid (turneul 9—16).

în clasament, 1. STEAUA 12 
p, 2. Farul 10 p. 3. Poli Iași 
9 p, 4. Știința 8 p, 5. Dinamo 
8 p, 6. Grivița Roșie 7 p. 7. 
Rulmentul 6 p, 8. C.S.M. Sibiu 
4 p.

Suciu



UN REUȘIT EXPERIMENT 
PRIVIND EDUCAȚIA FIZICĂ 

A PREȘCOLARILOR

CAMPIONATE © COMPETITIII

Organizația „Șoimii patriei" 
ași face cunoscută prezența in
tr-un mod tot mai convingător 
și jn sfera activităților care ur
măresc formarea deprinderilor 
motrice la cei mai mici cetă
țeni ai țării. Multiplelor iniția
tive semnalate le mai adăugăm 
una. Ea aparține unui județ 
(Bistrița-Năsaud) cu oameni re
ceptivi la cerința de a sprijini 
Ițemijlocit acțiunea de formare a 
unor generații robuste, de edu
care a lor în spiritul dragostei 
față de partid, față de popor.

Inițiativa a însemnat, în fapt, 
un experiment. El a fost ema
nația Consiliului județean al or
ganizației pionierilor, a Inspec
toratului școlar județean și a 
Casei corpului didactic. Un ex
periment destinat să reflecte 
modul cum este înțeleasă pre
darea educației fizice la copii, 
la preșcolari, cei din grădinițele 
Cu orar normal sau prelungit.

Efectuat cu grupa mare a 
Grădiniței nr. 11 din orașul Bis
trița, experimentul a fost ur
mărit de peste 200 de partici
pante, educatoare delegate din 
județul gazdă precum și din al
tele limitrofe, de reprezentanți 
ai unor instituții . centrale. Cu 
acest prilej au fost prezentate 
lecții-model susținute de qolec- 
tive cu cite 10 subiecți, o re
prezentare sintetică a muncii ce 
o desfășoară zi de zi cadrele 
didactice din învățămîntu] pre
școlar, sub îndrumarea metodi
că a prof. Maria Moldovan, a 
celorlalte cadre didactice de spe
cialitate sau cu responsabilități 
în formarea și educarea copi
ilor.

Un element esențial relevat 
de acest experiment : in gră
dinițele de copii ale județului 
Bistrița-Năsăud se muncește 
responsabil și mai ales in per
spectivă și in domeniul educa
ției fizice a preșcolarilor, linia 
directoare a intregii activități 
fiind legată de formarea deprin
derilor de mișcare prin exerci
ții cit mai dinamice și mai va
riate, armonizate cu cintece și 
învățarea unor poezii. Observa
ția privește marea majoritate a 
grădinițelor din acest județ.

Pe planul cunoașterii muncii 
de educație fizică cu preșcolarii, 
al documentării celor care au 
urmărit experimentul trebuie 
amintit faptul că au fost pre- -

zentate filme din patrimoniul 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, ima
gini care au surprins pe pelicu
lă unele momente inedite din 
viața copiilor, de o mare forță 
și valoare educativă, modul cum 
se muncește în aceste instituții. 
A fost o idee fericită. Și, cu 
acest prilej, ne manifestăm con
vingerea că factorii de resort 
vor fi preocupați și in viitor 
de popularizarea, și prin film, 
a activității sportive a preșco
larilor, mai concret, mai direct, 
a copiilor ce fac parte din or
ganizația „Șoimii patriei". în a- 
cest fel frumoasele inițiative 
care vin in sprijinul ilustrării 
activității celei mai tinere or
ganizații de la noi vor ciștiga 
in valoare și eficiență.

Experimentul, fiind și un pri
lej de schimb de experiență, a 
scos in relief activitatea rodni
că a unor cadre didactice din 
rețeaua învățămintului preșco
lar bistrițean, ca în cazul tova
rășelor Victoria Satmari, direc
toarea Casei de copii din co
muna Prundu Bîrgăului, Paras- 
chiva Arcălean, directoarea gră
diniței din comuna Teaca, a 
unor conducătoare de unități 
similare din Beclean pe Someș 
(Elena Rusu), Năsăud (Maria 
Casapu) etc.

Experimentul a depășit insă 
zona geografică în care s-a 
desfășurat. într-adevăr, în lu
mina Programului 
activității sportive 
Comitetul Politic 
C.C. al P.C.R., in 
trița-Năsăud ca și în toate ce
lelalte județe ale țării există — 
pe cale de cristalizare — un 
adevărat sistem de activități de 
educație fizică și sport pentru 
copiii din grădinițe și din șco
lile generale (cei din clasele I) 
care se cere aplicat într-o a- 
semenea manieră incit el să 
poată veni în sprijinul creării 
unor deprinderi de mișcare la 
preșcolari, încă de la cea mai 
fragedă vîrstă. Este un element 
definitoriu în reușita acțiunii 
ample de atragere a copiilor în 
practicarea cotidiană a exerci
țiului fizic și a dezvoltării gus
tului lor pentru o ramură de 
sport, după preferințe și, fi
rește, după aptitudini.

Tiberiu STAMA

dezvoltării 
aprobat de 

Executiv al 
județul Bis-

„TURNEUL PRIMĂVERil" 
LA BOX

Sălile de sport din Galați 
Brăila au cunoscut din nou 
mosfera caracteristică marilor 
competiții pugilistice, semifinalele 
„TURNEULUI PRIMĂVERII", fiind 
urmărite de numeroși spectatori 
care au avut satisfacția să asiste 
la gale reușite, de un nivel teh
nic și spectacular evident supe
rior celor de pînă acum.

BRAlLA, Dacă avem în vedere 
că printre boxerii eliminați pînă 
la această fază se află și cam
pionul penelor" Gheorghe cio
chină (Steaua), precum și puter
nicul sportiv Mihai Ploieșteanu 
(Metalul Buc.) putem aprecia că 
partidele au fost extrem de 
interesante. Una dintre sem;fina- 
lele categoriei muscă a pus față 
în față pe rutinatul boxer Niță 
Robu (B.C. Brăila) și tînărul 
Dumitru Cipere (C.S. Drobeta 
Tr. Severin) Brăileanul a atacat 
din start, dar mobilitatea adver
sarului a făcut ca majoritatea 
loviturilor să nu-și atingă ținta. 
Boxul în defensivă practicat de 
severinean i-a adus un avertis
ment nejustificat din partea arbi
trului de ring Victor Șchiopu. 
Pînă la urmă experiența lui 
Robu a triumfat și a obținut de
cizia de învingător la puncte. 

‘ Cat. muscă : F. Constantinescu 
(A.S.A. Cluj-Napoca) b.p. D. 
Barbu (Cimentul Medgidia) ; 
Robu (B. C. Brăila) b.p. 
pere (C, S. * 
pană : M. 
y. Dughin 
Buzduceanu 
dor (Farul) 
ușoară ; A
b.p. I. Cojocaru (Metalul Tgv), 
E. Stoica (B. C. Brăila) b.p. P. 
Anton (Urbis Buc) ; mijlocie 
mică : A. Tîrboi (Farul) b.p. Gh. 
Muraru (St. R. Brașov), I. Miron 
(C.S.M. - ----------
(Farul) 
(B. C. 
namo) 
Gyorffi 
(B. C.
18,30. finalele.

Și 
at-

N. 
D. Ci- 

Drobeta T. Sev) ; 
Iuseim (Farul). b.p. 

(Spartac Buc), C. 
(Steaua) b.p. T. Tu- 
— decizie eronată ; 
Guțu (B.C. .Galați)

Cluj-Nap) b.p. G. Agapșa 
: semigrea : D. Micu
Galați) b.p. T. Pîrjol (Di-

— decizie eronată ; I. 
(Dinamo) b.p. M. Turcu

Brăila). Azi, de la orele

Paul IOVAN
GALAȚI. Reuniunea a fost des

chisă de „semimuștele" I. Mol
dovan (I.S. Cîmpia Turzii) și 
V. Voicilă (C. S. Muscelul Cîm- 
pulung) — doi reprezentanți ai 
noului val Moldovan a reușit 
să-și valorifice alonja și să ob
țină un infim avantaj necesar 
victoriei la puncte. Dar, apre
ciem că tînărul din Cîmpulung 
— plin de voință și vitalitate — 
nu și-a spus încă ultimul cuvînt. 
In cea de-a doua semifinală a 
categoriei, constănțeanul A. Săli 
a reușit o victorie surprinzătoare 
asupra lui R. Cozma (Dinamo). 
Săli dovedit în progres față 
de evoluțiile trecute și cu o mai 
mare precizie în lovituri (Cozma 
a fost numărat în prima repriză) 
a primit decizia.

La categoria cocoș, St. Dumi
necă (B. C. Galați) a depășit la 
puncte pe fostul său coleg de

POLOIȘTII ROMÂNI PE LOCUL 2 ÎN TURNEUL DIN BRAZILIA
V ~ ~~

Echipa pe polo a României a 
participat zilele trecute la pri
mul turneu internațional al 
Braziliei, găzduit de piscina 
Fluminense din Rio de Janeiro. 
La întreceri au mai 
zente reprezentativa 
actuala campioană 
precum și formațiile 
și Braziliei. Sportivii 
avut o comportare bună, cla- 
8îndu-se pe locul secund.

Peste 3000 de spectatori au 
umplut pînă la refuz tribunele 
piscinei Fluminense la meciul 
de debut al turneului, care a 
opus echipele României și Bra
ziliei, aflate pentru prima oară 
față în față într-o competiție 
internațională. A fost un joc 
(Spectaculos, cu multe goluri, 
încheiat cu victoria românilor 
la scorul de 9—7 (3—1, 2—2,

fost pre- 
Ungariei, 
olimpică, 

Mexicului 
români au

1—1. 3—3). Autorii golurilor : 
I. Slavei 4, CI. Rusu 2, Popes
cu, Nastasiu și Schervan. Și în 
partida următoare, în care au 
întilnit pe poloiștii mexicani, 
cîștigători ai ultimului campio
nat panamerican, sportivii ro
mâni au 
jocul lor 
Partida a 
discreția
a cîștigat cu 7—4 (1—0, 3—3, 
1—0, 2—l)._prin punctele înscri
se de C.
Rusu, I. 
Schervan.

Partida 
opus formațiile Ungariei (8—2 
cu Mexic și 10—3 cu Brazilia) 
și României. A fost un joc de 
foarte bună valoare, încheiat cu 
victoria campionilor olimpici la 
scorul de 9—5 (0—1, 3—1. 3—2,

fost aplaudați pentru 
tehnic și spectaculos, 
fost în permanență la 
echipei noastre, care

Rusu 2, 
Slavei,

decisivă

Nastasiu, CI. 
Răducanu și

a turneului a

SIMBATA
teren

3—1). Autorii celor 14 goluri : 
Farago 2, Somossy 3, Csapo, 
Szivos, Horkay și Gerendas de 
la învingători, respectiv V. Rus 
2, Răducanu, C. Rusu și I. Sla
vei. Au arbitrat C. Mărculescu 
(România) și Konig (Ungaria). 
Trofeul oferit de organizatori a 
revenit selecționatei ungare. 
Presa locală de specialitate a 
apreciat în egală măsură evo
luțiile reprezentativei române. 
Iar forurile sportive din Sao 
Paulo, prețuind valoarea ridi
cată a celor două echipe, au 
mai organizat un joc România 
— Ungaria. Meciul, încheiat cu 
un rezultat de egalitate (7—7), 
a entuziasmat cele cîteva mii 
de spectatori. Jucătorii maghiari 
au condus cu 2—0. apoi românii 
cu 4—3. în ultima repriză cam
pionii olimpici au avut din nou 
avantaj (6—5 și 7—6), dar de 
fiecare dată poloiștii români au 
reușit să echilibreze situația, 
obținînd un rezultat prețios 
pentru palmaresul lor. Presa 
locală a scris după această în- 
tîlnire că a fost cel mai frumos 
joc de polo văzut vreodată în 
Brazilia.

sală M. Sloenescu (A.S.A. Cluj- 
Napoca) datorită insistenței în 
acțiunile ofensive, tn cealaltă se
mifinală a categoriei F. Ibrahim 
(Farul) a întîmpinat o dirză re
zistență din partea lui M. Popa 
(Metalul Buc.) recunoscut pentru 
forța loviturilor sale. Cu depla
sări derutante șl lovituri surprln- 

eampionul „muștelor" a 
se impună și la cat.

zătoare, 
reușit să 
cocoș.

In locul 
semifinale 
spectatorii 
teva momente 
neuitat. Urmau să sex întîlnească 
doi bo’xeri mușceleni G. Vlad 
și P. Leoveanu, pugiliștj califi
cați în această etapă în urma 
unor frumoase victorii. Dar, G. 
Vlad este... instructorul lui P. Le
oveanu și i-a cedat fără luptă, 
oferindu-i prilejul să evolueze în 
finală. în cealaltă semifinală o 
flagrantă eroare de arbitraj — 
comisă de arbitrul Șerban Piroiu 
— a făcut ca N. Buteseacă (B. C. 
Galațf) să fie declarat învingător 
prin k.o. în fața craioveanului 
P. Căpriceanu, deși situația din 
ring impunea o altă decizie. Cat. 
semimijlocie : C. Hoduț (Rapid) 
b.p. M. Ungureanu (St. R. Bra
șov) ; C. Hajnal (Steaua) b.p. 
V. Cicu (Dinamo) ; mijlocie : S. 
Tîrîlă (B. C. Galați) b. dese. 3 
M. Ouatu (C.S.M. Borzești), V. 
Silaghi (Dinamo) b.p. Â. Stana 
(C.F.R. Țim.) ; grea : C. Văran 
(C.S.M. Reșița) b.p. V. Lehăduș 
(B. C. Galați), Gh. Donici (Dună
rea Galați) b.k.o.2 v. Croitoru 
(Steaua). Azi, finalele.

Mihai TRANCA

uneia dintre partidele 
la cat. semiușoară, 
gălățeni au trăit cî- 

emoționante. de

PROGRAMUL „CUPEI 
FEDERAȚIEI" LA HOCHEI

Continuindu-și pregătirile, lo
tul reprezentativ de hochei e- 
fectueazâ zilnic 2—3 antrena
mente pe patinoarul artificial 
,.23 August“ din Capitală. Con
ducătorul tehnic, prof. Ștefan 
Ionescu, ne-a spus că nu are în 
lot indisponibilități și că inten
sitatea efortului a crescut se
rios, urmînd să se vadă roa
dele acestei activități cu prile
jul partidelor din cadrul „Cu
pei Federației".

în legătură cu această com
petiție internațională, F.R. Ho
chei a definitivat programul, 
fiind în posesia confirmărilor 
de participare. în acest sens, 
doar o singură modificare : în 
locul echipei Traktor Celiabinsk 
va fi prezentă la București for
mația S. K. Urițki 
alături de care, la 
derației". vor mai 
Ingstav Brno și
R. F. Germania.

Iată acum și programul. 31 
martie : R. F. Germania — S.K. 
Urițki Kazan ; România — 
Ingstav Brnq ; 1 aprilie : R.F. 
Germania — Ingstav Brno ; 
România — S.K. Urițki Kazan ; 
2 aprilie — pauză ; 3 aprilie :
S. K. Urițki Kazan — Ingstav 
Brno ; România — R.F. Germa
nia.
• Rezultate din competiția a- 

micală de la Miercurea Ciuc : 
Unirea Sf. Gheorghe — Tîrnava 
Odorhei 15—3 (5—2. 5—0, 5—1), 
Steaua — Dunărea Galați 6—3 
(1—0,3—2, 2—1), S.C. Miercurea 
Ciuc — Avîntul Gheorghieni 
10—5 (2—2. 4—1, 4—2), Avîntul 
Gheorghieni — Dunărea Galați 
6—2 (1—2. 2—0. 3—0). întrece
rea se încheie miine. cînd este 
programat meciul Steaua — 
S.C. Miercurea Ciuc. (V. PAȘ- 
CANU — coresp.).

NOI RECORDURI IN 
BAZINUL DIN PLOIEȘTI 
în ultimul concurs desfășurat 

la Ploiești (bazin de 50 m) 
Irinel Pănulescu a stabilit două 
noi recorduri naționale pentru 
fete categ. A : 100 m spate în 
1:12,1 și 400 m liber tn 4:49,8.

ÎNCEPE SEZONUL DE 
MOTOCROS Șl CICLISM

Sezonul de motocros se 
inaugura mîine cu întrecerile 
„Cupei F.R.M.". Spre deosebire 
de anii trecuți, tradiționala com
petiție se va desfășura pe echi
pe, în patru., etape. Fiecare club

din Kazan, 
„Cupa Fe
ti prezente 
selecționata

. va

FOTBAL. Stadionul Steaua, ora
16 : Șoimii -
(Div. C)

HANDBAL.
Vasile Pirvan,
— Rapid și 
Progresul 
cadrul , *

POPICE.
15 : Voința 
(Div. A, f).
JIR. Poligonul DinamOt 

primăverii" (arme 
poliqonul Tunați, ora 

primăverii" (talere).

DUMINICĂ

..Cupa 
glonț) ; 
..Cupa

TAROM I.O.R.

str.Terenul din
ora 15,45 : I.E.F.S. 
Universitatea — 

meciuri feminine în 
„Cup^i Independenței".

Arena Voința.
Metrom

ora 
Brașov

ora 9: 
cu 
9:

ATLETISM Stadionul tinerelului, 
ora 9 etapa de zâne (muni
cipiul București) a campionatelor 
republicane de cros.

CICLISM. Sos. Bucuresti-Pitești 
(Chitila) km 10, ora 9,3© : ,.Cu
pa Bucjrești".

FOTBAL. Stadionul 
ora 15 45 : 
studențesc, 
Dinamo ( 
Steâua 
namo 
greșul, __  . _ . .
Sportul studențesc (juniori) ; te
ren Metalul, ora 11 : Metalul —

Progresul 
ora 17,30 : 

(Div. A) ; 
ora 10 • Steaua 

(juniori) ; 
ora 10 :

„23 August",
- Sportul 
Steaua — 
stadionul 

01- 
stadionul Pro- 
Progresul —

Chimia Vîlcea
B) ; teren Electronica, c 
Electronica — Sirena ; 
C.P.B., ora 11 : Automatica — 
Olimpia Giurgiu ; teren T.M.B., 
ora 11 : T.M.B. — Avîntul Urzi- 
cen* ; teren Triumf, ora 11 : A- 
utomecanica — Flacâra roșie ; 
teren Flacâra, ora 11 : Abatorul 
— I.C.S.I.M. (Divizia C).

HANDBAL. Terenul din str. Va
sile Pirvan, de la ora 10: „Cupa 
Independenței" (finale).

POPICE. Arena Voința, ora 8 : 
Voința — Olimpia (Div. A, mas
culin).

RUGBY. Stadionul Olimpia, o- 
ra 9 : Dinamo — C.S.M. Sibiu, 
ora 10,30 : Olimpia — Rapid ; 
stadionul Parcul Copilului, ora 
10 : Grivița Roșie — Știința Pe
troșani • Stadionul tineretului |V, 
ora 10 : Gloria Buc. — Gloria 
Buzâu (Div. A) ; teren Vulcan, 
ora 10,30 : Vulcan — A.S.E.
(Div. B)

TIR. Poligonul Dinamo, de la 
ora 9 : ,,Cupa primăverii" (arme 
cu glonț) ; poligonul Tunari, o- 
ra 9 : "* ........
Iere).

VOLEI, 
ora 10 : 
Craiova 
(A. m) ; ------- -------------, ___ ._
Dinamo — C.S.M. Sibiu (A, f).

Poligonul Dinamo,
„Cupa primăverii1
) ; poligonul iun
„Cupa primăverii" (ta-

Sala Giuleștî, de la
Rapid — Universitatea 

(A, f), Rapid — Steaua 
sala Dinamo, ora 10 :

a
și asociație sportivă poate în
scrie in concurs un număr ne
limitat de alergători, clasamen
tele la cele trei probe (clasa 
pînă la 500 cmc seniori, clasa 
pînă la 400 cmc juniori și clasa 
motoretelor ,.Mobra“) alcătuin- 
du-se prin cumularea punctelor 
realizate de sportivi.

Prima etapă a „Cupei F.R.M.* 
va avea loc mîine pe traseul de 
pe Dealul Muscelului, de lingă 
Cîmpina

Inaugurarea sezonului compe- 
tițional pentru cicliștii bucureș- 
teni va avea loc mîine dimi
neață. odată cu disputarea „Cu
pei București", competiție ce 
se va desfășura pe vechea șo
sea București-Pitești (prin Chi
tită). Primul start va avea loc 
la ora 9.30, de la km 10 (ca
pătul liniei de tramvai 10-ben- 
zinărie), întrecerile fiind des
chise seniorilor (90 km), junio
rilor mari (60 km), juniorilor 
mici (30 km), cat. semicurse 
(20 km), cat. turism (10 km).

PRIMELE JOCURI DE 
CAMPIONAT LA POPICE 

PE ARENE DE PLASTIC
Azi și mîine în Divizia A la 

popice au loc jocurile etapei a 
14-a, unele pentru prima oară 
pe piste de plastic. La arena 
Voința din Capitală cele șase 
piste au fost acoperite cu ma
terial plastic (sadurit), fiind 
astfel prima popicărie de a- 
cest gen din țară' în această 
etapă vor juca pe arena Vo
ința, pe lingă cele două echipe 
ale clubului gazdă, formațiile 
Metrom Brașoy (f) și Olimpia 
București (m).

Alte jocuri interesante : Ce
tatea Giurgiu 
rești, Voința Galați 
met București, 
Brașov 
Voința Oradea _____ ____
mișoara — la fete ; Unio Satu 
Mare — Voința Cluj-Napoca, 
Voința Tg. Mureș — Metalul 
Hunedoara și Aurul Baia Mare
— Progresul Oradea — la bă
ieți.

DIVIZIA A LA VOLEI
Miine, echipele feminine din 

Divizia A reiau 
natul, cu etapa 
sînt programate 
interes. Astfel, 
formația locală 
întîlnește pc lidera campionatu
lui Penicilina Iași, iar ia Bucu
rești Rapid (locul 6) primește 
replica Universității Craiova 
(locul 3). Importante sînt și 
partidele : Universitatea Timi
șoara (8) — C.S.U. Galați (5), 
Maratex B. Mare (10) — Știința 
Bacău (9) și Ceahlăul P. Neamț 
(11) — I.E.F.S. (7). Interesul 
pentru toate cele 5 meciuri de 
mai sus este susținut și de 
faptul că echipele care vor juca 
în deplasare se prezintă în a- 
ceastă ediție a campionatului la 
un nivel superior gazdelor lor. 
Celălalt meci : Dinamo — C.S.M. 
Sibiu.

La masculin, întrecerea con
tinuă cu etapa a 20-a, în care 
trei partide rețin în mod deo
sebit atenția : C.S.M. Delta 
Tuleea — Constructorul Brăila, 
Viitorul Bacău — Explorări B. 
Mare și Tractorul Brașov — Uni
versitatea Craiova. Ele pot avea 
implicații importante în ’ stabi
lirea participantelor la turneul 
final pentru locurile 1—6. Ce
lelalte întîlniri : C.S.U. Galați
— Dinamo, 
Politehnica 
trolul.

Rapid Bucu- 
Laro- 

. . Hidromecanica 
Voința Tg. Mureș, 

Textila Ti-

și ele campio- 
a 18-a, în care 
partide de real 
la Constanța 

Farul (locul 4)

C.S.U. Galați 
Rapid — Steaua și 
Timișoara — Pe-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1. DINAMO 18 18 0 54: 6 36
2. Explorări 19 16 3 53:18 35
3. Steaua 19 15 4 49:19 34 1
4. Viitorul 19 10 9 40 :37 29 .
5. Constructorul 19 10 9 36:39 29
6. Politehnica 19 10 9 34:42 29
7. Tractorul 19 9 10 35:34 28
8. Universitatea 19 8 H 32:40 27 |
9. C.S.M. Delta 19 7 12 29:43 26

10. Rapid 18 7 11 31:38 25 |
11. C.S.U. Galați 19 a 17 21:53 21
12. Petrolul PI. 19 1 18 10:55 20 |

Divizia A la baschet feminin I
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PUNCT DE INTERES, EVITAREA
din fruntașele clasamentului. 
Baschetbalistele de la Mobila 
și-au ales ca tactică de bază, 
împotriva apărării în zonă prac
ticate de clujence, aruncările la 
coș de la semidistanță și dis
tanță. ..Șuturile" lor s-au dove
dit însă imprecise și nici nu 
au avut „acoperire", adică nu 
s-a asigurat recuperarea în ipo
teza nereușitei.. Evident supe
rioare sub panouri, studentele 
au dominat majoritatea timpu
lui și au obținut victoria cu 
75—53 (32—22), într-o întrecere 
în care adversarele au avut 
inițiativa doar între min. 14—18.

O desfășurare asemănătoare 
a avut și meciul dintre Voința 
Brașov și Sănătatea Ploiești, 
cîștigat de prima formație cu 
scorul de 60—52 (36—29). Bra
șovencele, bazindu-se pe Elena

ORADEA, 25 (prin telefon). 
După numai două zile de răgaz 
(marți s-a încheiat turneul de 
la Cluj-Napoca), cele 12 par
ticipante la campionatul repu
blican de baschet feminin și-au 
reluat întrecerea la Oradea, în 
sala A. S. Armata. Aici divi
zionarele A susțin pînă dumi
nică, ultimele 3 etape ale în
trecerii care mai are de cla
rificat doar problema celei de 
a doua echipe care va retro
grada (una fiind Voința Bucu
rești). Intenția de a evita acest 
lucru o au 4 echipe : C.S.U. 
Galați, Mobila Satu Mare, Să
nătatea Ploiești și Voința Bra
șov.

Dintre acestea, tînăra forma
ție din Satu Mare și-a încer
cat vineri șansa în partida cu 
Universitatea Cluj-Napoca, una

RETROGRADĂRII
Opriciu și Cornelia Petrie — 
doi pivoți în vervă de joc — 
au presărat acțiunile pozițio
nale. Ploieștencele, în lipsa u- 
nor jucătoare înalte, capabile 
să marcheze . cu strictețe prin
cipalele realizatoare ale adver
sarelor. au ripostat prin apăra
re agresivă, contraatacuri și 
aruncări de la distanță, dar 
atacurile echipei Voința s-au 
dovedit mai consistente și drept 
urmare brașovencele au cucerit 
o victorie prețioasă în lupta 
pentru evitarea retrogradării.

Alte rezultate : Rapid —
C.S.U. Galați 68—53 (34—29), 
Politehnica Buc. — Olimpia 
Buc. 70—50 (22—30), Crișul Ora
dea — Universitatea Timișoara 
72—70 (35—33).

D. STANCULESCU
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înaintea etapei de mâine

DE LA CELE 18 DIVIZIONARE A
I i s-a antrenat- - - -

Vi.
-a.

pe zi, în tot 
\ Miercuri a 

i -ORT Sirena, 
cu scorul de 

agu au lipsit 
există posi- 

lor. în dimi- 
? zi. „alb-albaș- 
■ectua un an- 

. 'tadionul „23 
UL STUDEN- 

’I'au vizat men- 
■ lor fizici, cît 

tehnico-tac- 
ațăciriLdina- 

-ieasta. pentru 
. zeze o evolu- 

mai bună de-

ARBITRUL PARTIDEI: M. 
Bezea (București).

• F.C.M. GALAȚI. Pentru 
cîtcva zile, echipa antrenată 
de V. Tilmaciu și-a stabilit 
sediul pregătirilor la Gîrboa- 
vele. in apropiere de Galați. La 
antrenamente a participat în
tregul lot de jucători. Din e- 
chipa de mîine vor lipsi însă 
D. Radu și 
acumulat . 
galbene. • 
trenamente, 
familie" și

ARBITRUL PARTIDEI : Gh. 
Vasilescu I (București)

ARGEȘ, fortificată 
punctul obținut du- 
București, a pregătit 

meciul de miine. In

O'vizia de Juniori

S-A DISTANȚAT
Turneului u. E. F. A. DIN NOU

F. C. CONSTANTA

Miine, la Timișoara, in

# .Iași. Studenții
J 'A.
X.’-'

• x» t ■ - S-

iu , X'

un meci cu 
urești (1—2). 
rtavian Iones- 
jută locul 
<în linia 
).
RTIDEI : 
Iești).
.'efectuat

po- 
me-

C.

I. Nicu, care au 
cîte trei cartonașe 

BACĂU. An- 
joeuri-școală „în 

o stare de spirit 
bună la S.C. Bacău. Tînărul 
Șoșu, unul din cei mai în for
mă jucători ai echipei antrena
tă de D. Nicolae-Nicușor, ne 
spunea că băcăuanii vor mer
ge la Galați să cîștige. Toți 
componenții lotului sînt apți de 
joc, ceea ce înseamnă că Pană 
și Cărpuci sînt și ei complet 
refăcuti.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Balanovici (Iași).

s.c.

T.

joi
■ iar vineri a 
^îță de pregă- 

*’ost prezenți 
□tului (jucă- 
n lotul de ti- 
j după-amiază 

-je semnalează 
. \ % jitate, în afa- 

Ș£»i veche — a 
esta a reluat 
Me. • DINA- 
iregul efectiv 

pentru un 
dinamoviștii 

elecționafi în 
E probabilă

Moldovan, 
sus-

I.
Zapa de

ÂTIDEI : Fr.

. .F ■

A și-a 
de-a

con- 
lungul 

punîndu-se
• pe acțiunile 

reșițenii au 
Pentru me

se știe dacă 
it Gabel, ac- 

CORVINUL 
mpină greu- 
celui mai 

ii Șurenghin 
t accidentați 
șa și Petcu 
<1 republican 
etuș, promo- 
năvară de la 
fost și el u- 
partida sus- 

- le tineret la

Gh.

s-a 
ve- 
do- 
ne- 
cu

1TIDEI :
).
IUREȘ
grijă în 
nîine, în 
impresia 
ă meciul
întreg efec- 
apt de joc. 

aii, forma- 
T. Bone a 

Ie verificare, 
ă echipa de 
IHOR a so- 
i Tg. Mureș, 
a efectuat o 
ce cu carac- 

ț >i, orădenii
cu Armătura 
care urmea- 

iine va lipsi 
at în meciul 
Turcia (tine- 
îtrebării este 
tom.

INFORMEAZĂ
JICA, 27 MAR- 

EXCEPȚIO- 
ES. Lista de 
• Autotu- 
și „Skoda S

U.R.S.S., R.D.
— Grecia și 

se premii în 
ariabile. Se 

/a. premii și 
imere cîștigă- 

- cele 8 extra-

aală Prono- 
că 27 martie 
t sediul Cen- 
ort din Caiea 
pra 17,00.

«CJI« — emi- 
LIMITATA.

>rt a pus în 
(nțiile sale și 
jmi; „LOZUL 
neră : Auto- 

408/412“ și 
e 800.000 pre
țuri suplimen- 
» SPECIAL — 
.000 lei.
ASE LA TRA- 
l 25 MARTIE 
-AL DE CÎȘ- 
EȚ din care : 
Extragerea I : 

. 45 25 ; extra-
9 16 46 31 52

• JIUL. A disputat joi un 
meci de verificare în compania 
divizionarei B Victoria Călan. 
Scorul 
3—2.
Ene
probleme în privința alcătuirii 
formației, avînd în vedere că 
Augustin nu va juca, fiind sus
pendat o etapă, iar Homan, Ru- 
su, Stoica și Mulțescu, acciden
tat'■ nu se refăcuseră pînă ieri. 
• RAPID. Marți a disputat un 
joc-școală cu selecționata Li
ceului 
o altă 
teneră 
rești 
feroviarilor fiind înscrise 
Rontea, care în meciul de la 
Petroșani își va relua locul în 
linia de atac). Un semn de 
trebare: Pop, care acuză o 
tindere musculară.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Rainea (Bîrlad).

• F.C. 
moral de 
minică la 
optimistă 
cadrul programului de pregă
tire intensă a figurat și un „a- 
mical", joi, cu Dinamo Slatina 
(scor 2—2). în care a fost rulat 
întreg lotul, mai puțin Stancu 
și Radu II, care au fost la 
Samsun cu reprezentativa de 
tineret. • POLITEHNICA IAȘI 
va efectua și astăzi un antre
nament la... Pitești, acolo unde 
Ilie Oană speră să repete cel 
puțin rezultatul din ultima de
plasare (1—1 la Reșița), chiar 
dacă are două semne de între
bare în echipă : Romilă II și 
Sofian, accidentați duminică. 
Joi, ieșenii au susținut un „ 
mical" cu selecționata județului 
lor (scor : 1—0). Se anunță re
intrarea lui Cioeirlw.

ARBITRUL PARTIDEI : Gh. 
lonescu (Brașov).

ROMÂHI* IUGOSLAVIA (juniori)

,a-

Echipa națională de juniori 
va susține miine, la Timișoara, 
primul meci din cadrul preli
minariilor Turneului U.E.F.A. 
in compania formației similare 
a Iugoslaviei, returul urmînd să 
se dispute la 10 aprilie, la 
Kikinda. Juniorii noștri, care 
se află în orașul de pe Bega, 
au efectuat mai multe antrena
mente și au întilnit in această 
săptămînă formația Unirea 
Tomnatic și echipa de juniori 
U.M.T. In cursul zilei de as
tăzi, lotul va efectua un ultim 
antrenament. Antrenorii C. Ar- 
deleanu și E. Banciu, care au 
condus pregătirile, vor fo
losi miine următorii jucători :

Mîndrilă (Lascu) — Ioniță, 
Hirmler, Crăeiun, Gal — Petcu 
(Solomon), Orac, Popa (Coman) 
— Nicșa, Ignat, Ciobanu.

Reprezentativa Iugoslaviei va 
sosi azi la amiază la Timișoa
ra. După toate probabilitățile, 
oaspeții vor începe partida cu 
următorul „unsprezece” : Ivco- 
vici — Vasovici, Așdar, Petro- 
vici, Jivkovici, Ciosici, Z. Vuio- 
vici, Samardjia, Maranda, Todo- 
rovici, Krmpotici. Meciul va 
avea loc pe stadionul U.M.T. și 
va începe la ora 11,30, fiind 
condus de arbitrul Imre Nagy 
(Ungaria), ajutat la linie de 
Ioan Rus și Ioan Igna.

i-a fost favorabil cu 
Antrenorul Gheorghe 

ne-a spus că are unele

Li- 
de fotbal „Pajura". Joi, 
întilnire, avînd ca par- 

pe Tehnometal Bucu- 
(rezultat : 2—2, golurile 

de

în- 
în-

N.

O UNIVERSITATEA CRA
IOVA a efectuat ciclul obiș
nuit, antrenîndu-se intens în 
tot cursul săptămînii. Joi s-a 
reintegrat lotului și Bălăci, 
care, în paralel cu ședințele de 
pregătire, efectuează și un pro
gram special de recuperare to
tală. Nu se anunță nici o in
disponibilitate în „U“-le de 
bază. • POLITEHNICA TIMI
ȘOARA a susținut, la mijloc 
de săptămînă. un joc-școală în 
compania divizionarei B U.M. 
Timișoara. Nu vor juca la 
Craiova Păltinișan și Roșea 
(ambii accidentați). Sub sem
nul întrebării stă și folosirea 
lui Floareș, care acuză o en
torsă. Fotbaliștii timișoreni so
sesc la Craiova astăzi la amia
ză, cu autocarul.

ARBITRUL FARTIDEI: Olio 
Anderco (Satu Mare).

• U.T.A. speră să obțină am
bele puncte puse în joc, deși 
majoritatea jucătorilor arădeni 
sînt convinși că meciul nu va 
fi deloc ușor. Joi, U.T.A. a a- 
vut înscris în programul de 
pregătire un joc-școală cu for
mația de juniori. Tisa este ușor 
accidentat, dar. probabil. va 
juca mîine. • F.C. CONSTAN
ȚA a jucat, joi, la Medgidia 
cu divizionara C Cimentul. 
Constănțenii 
1—0, prin 
Mărculescu. 
este refăcut, 
deci apt dc joc. Echipa de pe 
Litoral a făcut ieri deplasarea, 
cu avionul, la Arad.

au cîștigat 
golul marcat

Și Hoffmeister 
întregul lot fiind

cu 
de

REPREZENTATIVA DE TINERET 
ÎNTRE „CUPA BALCANICĂ

Șl CAMPIONATUL EUROPEAN
La Samsun au marcat mijlocașii... ® cit de ciicacc

vor ii atacanții in
Partida reprezentativei de ti

neret, susținută miercuri pe 
stadionul „19 Mai" din Samsun, 
în compania echipei similare a 
Turciei, ne-a satisfăcut, desi
gur, prin rezultat. Pentru an
trenorul Octavian Popescu, a- 
cest 2—0 a însemnat o mulțu
mire și din punctul de vedere 
al evoluției ca atare : „Echipa 
a avut ritm, a alergat foarte 
mult, a gindit și a reușit pe
rioade de joc excelent în com
pania unui adversar foarte te
nace, ambițios, care n-a cedat 
lupta pînă in ultimul minut”. 
GOLURILE marcate în prima 
repriză au avut următoarea „is
torie" : în min. 36 Lupău a fost 
faultat la 20 m, lateral (el s-a 
si accidentat la această fază, 
fiind schimbat după pauză) ; Ti
lihoi a executat inspirat lovi
tura liberă, lateral, și Custov 
a reluat puternic, din voleu. în 
plasă. Al doilea gol a interve
nit după o acțiune colectivă, în 
urma căreia Radu II s-a de- 
marcat pe stingă și, la capătul 
unei serii de fente, a „aruncat" 
mingea peste apărătorii turci, 
în careu, unde de la 13—14 m

ACTUALITĂȚI
• ȘEDINȚA COLEGIULUI DI

VIZIONAR A. In ziua de marți 
29 martie, la ora 9,30, va avea 
loc. la sediul F.K.F., o ședință 
a Colegiului divizionar A.
• SELECȚIE ORGANIZATA DE 

SPORTUL STUDENȚESC. Clubul 
de fotbal Sportul studențesc or
ganizează o mare acțiune de se
lecție pentru copiii născuți intre 
anii 1961—1969 inclusiv. Verifica
rea tinerilor fotbaliști se face 
zilnic, între orele 9—11 și 15—17, 
pe cele două baze sportive 
clubului. Politehnlca-Regle 
Complexul studențesc-Tei.

ECHIPA CAMPIONATULUI

ale 
§i

Alcătuită pe baza adiționării notelor jucătorilor, echipa campio
natului Diviziei A, după 19 etape, se prezintă astfel :

IONIȚA (135)
BIGAN (130) ANTONESCU (139) ISPIR (135)

ANGELESCU (131)
ATODIRESEI (118)

BOLONÎ (130)
TANASE (124)

VIGU (139)
MULȚESCU (132) 

I. FLOREA (130)

ELIMINAT PENTRU „TRAGERE DE TIMP“ !
ședința Comisiei

Luînd în discuție unele ma
nifestări condamnabile ale unor 
spectatori din Tecuci, la meciul 
de duminica trecută cu Unirea 
Focșani, precum și insuficien
tele măsuri organizatorice luate 
cu acest prilej de echipa lo
cală, Victoria, Comisia de dis
ciplină, în ședința de joi seara, 
i-a ridicat acestei formații 
dreptul de organizare pe teren 
propriu pe trei etape. (De no
tat că' nu este multă vreme de 
cînd terenul din Tecuci a mai 
fost suspendat pentru aceleași 
motive).

Pentru bruscarea arbitrului,

de disciplină
jucătorul Albotă (C.S.U. Bra
șov) a fost suspendat pc un an. 
Alți doi jucători ai acestei echi
pe, Porumbiță și Staicu, au fost 
suspendați pe cîte 6 etape.

Tot joi a fost analizat și ca
zul jucătorului Șchiopu (Mure
șul Deva), eliminat de arbitru 
pentru trageri repetate de timp. 
El a fost sancționat cu mustra
re. Ceea ce trebuie să rețină 
alți jucători este posibilitatea 
de a fi nu numai avertizați, dar 
chiar eliminați de pe teren 
pentru „trageri de timp”.

Pentru proteste! Augustin
(Jiul) a fost suspendat o etapă.

Șoșu a înscris, cu un șut pu
ternic, Ia semiinălțimc. OCAZII 
DE GOL au mai existat de 
ambele părți. Gazdeie au avut 
o marc ocazie chiar în primul 
minut, dar Windt s-a opus ex
celent, cum avea să o facă și 
în min. 14. Echipa noastră a 
avut și ea alte multe ocazii, 
pe fondul unui joc alert, fru
mos, spectaculos. Cea mai ma
re ocazie a fost 
după pauză, cînd 
trimis balonul spre 
lă, dar, involuntar! 
Vrînccanu. TOATE 
LE DUC SPRE 
TUL EUROPEAN. După 
succes în deplasare în 
Balcanică", atenția lotului 
dreaptă spre partida din 
prilie, cu reprezentativa 
Iară a Spaniei. în cadrul cam
pionatului european de tineret. 
In acest sens, antrenorul Oc
tavian Popescu, mulțumit de 
partida de la Samsun, a decla
rat : „Atacul trebuie să fie mai 
agresiv, mai combativ. La Sam
sun, golurile au fost inscrise de 
mijlocași, ceea ce spune destul 
de mult. Aștept în viitorul a- 
propiat mai mult de la Radu 
II și Vrînccanu, jucători dotați. 
Aștept, de asemenea, mai mul
te șuturi la poartă". COMPOR-

mcdul cu spania ?

ȘOȘU

Etapa a doua 
adus modificări 
clasamentul Diviziei de juniori. 
F. C. Constanța a cîștigat me
ciul de .la București cu Progre
sul și — profitind de înfrînge- 
rea juniorilor băcăuani la Tg. 
Mureș și de faptul că celălalt 
adversar cu pretenții la primul 
loc. Universitatea Craiova, nu a 
reușit decît un draw în partida 
cu Steaua — s-a distanțat din 
nou cu două puncte. Aceste trei 
echipe, cărora s-ar putea să li 
se alăture și F. C. Corvinul, 
sînt principalele candidate la 
titlul de campioană, ele de- 
monstrînd, pe parcursul celor 
19 etape consumate pînă acum, 
regularitate, joc bun și dorință 
de afirmare a unor foarte ti
nere talente. Făcînd această 
constatare, interesant de sub
liniat ni se pare și faptul că 
tocmai aceste patru echipe sînt 
și cele din rindul cărora au 
debutat cei mai multi jucători 
în Divizia A (Ignat, D. Zamfir, 
Irimescu, Geolgău, Ciobanu, A- 
gachi, Antohi, Nicșa), cele care 
contribuie la alcătuirea lotului 
reprezentativ, angajat în preli
minariile Turneului U.E.F.A. 
(Tararache, Solomon, Mîndrilă, 
Petcu, plus, Ignat, Ciobanu si 
Nicșa). Deși etape la rind an
trenorii respectivelor echipe nu 
i-au putut utiliza pe acești ju
niori, cei mai buni, iată că F.C. 
Constanta. Universitatea Craio
va, S.C. Bacău și F.C. Corvinul 
continuă să se mențină pe pri
mul plan al întrecerii. Este o 
dovadă elocventă că la aceste 
cluburi există o preocupare se
rioasă pentru depistarea și pro
movarea unor 
spectivă.

a returului nu a 
spectaculoase în

consemnată
Radu II a 
poarta goa- 
a respins...
G1NDURI-

CAMPIONA- 
.acest 

„Cupa 
se în- 
17 a- 
simi-

TAREA JUCĂTORILOR, 
Samsun, după opinia antrenoru
lui lotului de tineret : VVindt 
9+ — Tilihoi 9, Stancu 9+, 
Zahiu 8, Lucuță 8 — Șoșu 9. A. 
Florea 7, Custov 8 — Lupău 8 
(min. 50 Văetuș 7), Radu II 7, 
Vrînccanu 7. CLASAMENTUL 
GRUPEI, după jocul de 
miercuri: 1—2. România și Bul
garia 3 p (golaveraj +2), 3. 
Turcia 0 p. Reprezentativa noas
tră are șansa de a susține ul
timele două partide ale grupei 
pe teren propriu. în schimb, se
lecționata Bulgariei (3—1 cu 
Turcia, la Iambol) va juca am
bele meciuri. în deplasare.

Să sperăm că cele 3 puncte 
obținute de formația noastră in 
cele două deplasări vor repre
zenta suportul moral pentru un 
debut favorabil și în campio
natul european rezervat echipe
lor de tineret.

Mircea M. IONESCU

jucători de per-

1. F.C. C-ța 19 12 4 3 40—17 28
2. Univ. Cv. 19 11 4 4 37—16 26
3. S.C. Bacău 19 11 3 5 34—11 25
4. F.C. Corvinul 18 9 6 3 38—22 24
5. A.S.A. Tg. M. 19 10 3 6 26—19 23
6. steaua 19 8 6 5 26—^20 22
7. „Poli“ Tim. 18 9 4 5 22—18 22
8. „Poli“ Iași 19 9 4 6 32—30 22
9. Dinamo 18 8 5 5 18—13 21

10. Rapid 19 7 7 5 23—24 21
11. F.C. Bihor 19 8 3 8 28—27 19
12. F.C. Argeș 19 6 6 7 24—24 18
13. U.T.A. 19 6 4 9 21—21 16
14. F.C.M. Reșița 19 4 7 8 11—19 15
15. F.C.M. Galați 19 5 5 9 9—21 15
16. Progresul 19 4 4 11 15—32 12
17. Sportul stud. 18 2 4 12 20—37 8
18. Jiul 19 0 1 18 8—61 1

'„TROFEUL PETSCHOVSCHI-
Situația în „Trofeul Petschov- 

schi“, după 19 etape, este urmă
toarea : 1. ARAD 9,20 ; 2—3.
București și Constanța 8,80 ; 4.
Craiova 8,66 ; 5. Timișoara 8,66 ; 
6. Tg. Mureș 8,55 ; 7. Hunedoara 
8,40 ; 8—10. iași. Bacău și Reșița 
8,33 ; 11. Pitești 8,20 ; 12—13. Ga
lați și Oradea 8,11 ; 14. Petroșani 
8,10.

Divizia B MAI MULTA ATENȚIE DISCIPLINEI Șl SPORTIVITĂȚII!
menționează că la sfîrșitul în-' 
tîlnirii președintele secției de 
fotbal l-a insultat grav.

Duminică se va desfășura 
etapa a 20-a a diviziei secunde. 
Ținînd seama de configurația 
clasamentelor, mai ales în par
tea lor inferioară, meciurile 
au o mare importanță. Se re
marcă îndeosebi partidele Celu
loza Călărași — Petrolul Plo
iești. Prahova Ploiești — Relo- 
nul Săvinești, Nitramonia Făgă
raș — Steagul roșu Brașov, Me
talul București — Chimia Rm. 
Vîlcea, F.C. Baia Mare — C.F.R. 
Timișoara. Armătura Zalău — 
„U” Cluj-Napoca, Gloria Bistri
ța — Olimpia Satu Mare.

z
Prin victoria obținută asupra 

echipei C.S.U. Galați sau prin 
cele două rezultate de egalitate 
realizate la Alexandria și Brad, 
cei trei lideri. Petrolul Ploiești, 
C.S. Tirgoviște și, respectiv, 
Olimpia Satu Mare, se mențin 
în fruntea clasamentelor, la a- 
celeași distanțe apreciabile, și 
după etapa a 19-a. Așadar, pro
blema locului I este limpede în 
fiecare serie, dar de la locul 
doi în jos, -cu puține excepții 
(Olimpia Rm. Sărat, Tehnome- 
tal București); lupta este echi
librată și, uneori, parcă prea 
încleștată. în multe cazuri 
și-au făcut loc duritățile și pro
testele, ceea ce a dus la cuve
nitele avertismente și chiar eli
minări de jucători. Regretabil 
este faptul că pe cîteva stadioa
ne (Rm. Vîlcea, Alexandria) o 
parte din public a avut o ati
tudine nesportivă față de echi
pele oaspete și de arbitri. Cele 
maj neplăcute fapte s-au pe
trecut, se pare, la Rm.’ Vîlcea, 
la meciul Chimia — Flacăra 
Automecanica Moreni, ciștigat 
de gazde cu 3—1. în raportul 
său, arbitrul M. Popescu (Bucu
rești) consemnează că o parte 
din spectatori au avut o atitu
dine huliganică in tot timpul 
partidei și la sfirsitul ei. M. 
Popescu condamnă atitudinea 
președintelui clubului Chimia, 
care i-a insultat pe arbitri. La 
rindul său, clubul din Rm. Vîl
cea a înaintat federației un me
moriu prin care contestă calita
tea arbitrajului. Este cazul, 
deci, ca organele F.R.F. să a- 
nalizeze temeinic situația și să 
ia măsurile care se impun, mai

•>
în-ales că ne aflăm abia la 

ceputul returului.
Cită diferență între cele 

latate mai sus și atitudinea , .. 
blicului din Oltenița și Brad. 
Cu toate că Ș.N. Oltenița a fost 
învinsă de Nitramonia Făgăraș 
pe teren propriu, sau că Aurul 
Brad a realizat doar un rezul
tat de egalitate cu Olimpia 
Satu Mare, spectatorii localnici 
s-au comportat cu adevărat 
sportiv. Nu același lucru fac, 
din păcate, unii conducători. La 
Cugir, unde' Metalul București 
a ciștigat cu 1—0, arbitrul I. 
Igna (Arad) consemnează ati
tudinea corectă a antrenorului 
echipei locale, R. Catană, dar

re- 
pu-

ETAPEI DE MIINE
Plopeni : C. Niculescu (Buc.)

PROGRAMUL Șl ARBITRII
SERIA | : Unirea Focșani — Metalul ... _. _______  ____ ,

Celuloza Călărași — Petrolul Ploiești : R. Șerbon (Craiova) ; Ceahlăul 
Pt. Neamț — Portul C-ța : N. Georgescu (Buc.) ; Prahova Ploiești — 
Relonul Săvinești : C. Braun (Brașov) ; Oltul St. Gheorghe — 
G. Humorului : T. Andrei (Sibiu) ; C.S.U. Galați — Victoria 
Al. Teciu (Buc.) ; C.F.R. Pașcani — C.S.M. Suceava : T. 
(Cluj-Napoca) ; Gloria Buzău — C.S.M. Borzești : C. Petrea 
F.C. Brăila — Olimpia Rm. Sărat : N. Lambru (Rm. Vilcea).

SERIA a il-a. Nitramonia Făgăraș — St. roșu Brașov : I. 
(Pitești) ; F.C.M. Giurgiu — Chimia Tr. Măgurele : V. 
(Ploiești) ; Flacăra Moreni — Tehnometal Buc.
C.S. Ttrgovișle — Șoimii Sibiu : 1. Ciolan (lași) .
Rm. Vilcea : Gh. Ispas (C-ța) : Chimica Tîrnăveni — Ș.N. Oltenița : 
I. Boroș (Timișoara) ; Tractorul Brașov — “
Turzii) ; Eîectroputere Craiova — Dinamo 
iești) ; Unirea Alexandria — Metalurgistul

SERIA a lll-a. F.C. Baia Mare — C.F.R.
Rapid Arad — C.I.L. Sighet : P. Banciu
Dacia Orâștie : A. Boceanu (Drobeta Tr. ____ . . ..
Minerul Lupeni : Gh. Racz (Brașov) ; Mureșul Deva — Aurul Brad : 
M. Popescu (Buc.) ; Armătura Zalău — Universitatea Cluj-Napoca : 
M. Fediuc (Suceava) ; Gloria Bistrița — Olimpia Satu Mare : I..
Urdea (Buc.) ; U.M. Timișoara — Victoria Călan : V. Ciocilteu 
(Craiovaj ; C.F.R. Cluj-Napoca —- |nd. Șirmei C. Turzii : O. Streng 
(Oradea).

Minerul 
Tecuci :

Ga*boș 
(Buc.) ;

Chilibar 
Gligorescu 

Gh. Manele (C-ța) ; 
Metalul Buc. — Chimia

Voința Buc. : N. Raab (C. 
Slatina : M. Moraru (PIo- 
Cugir : R. Stîncan (Buc). 
Timișoara : I. Puia (Buc.) ; 

(Sibiu) ; Minerul Cavnic — 
Severin) ; Sticla Turda —



e

Interviu cu Guillermo Lopez Portillo, directorul general al i.N.S. Jin Mexic

CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASADelegația Institutului Național 
al Sportului din Mexic, condusă 
de Guillermo Lopez Portillo, 
directorul general al acestui for, 
s-a aflat recent într-o vizită în 
țara noastră, la invitația Con
siliului Național pentru Edu- 

• cație Fizică și Sport. Cu acest 
prilej a avut loc o întrevedere 
cu președintele C.N.E.F.S., ge- 
neral-locotenent Marin Dragnea, 
în cursul căreia s-a făcut un 
larg schimb de informații cu 
privire la activitatea sportivă 
din cele două țări. Oaspeții au 
vizitat complexul sportiv „23 
August", clubul Dinamo, alte 
baze și instalații sportive.

Profitînd de prezența oaspe
ților mexicani la București, am 
solicitat un interviu directoru
lui general al I.N.S., Guillermo 
Lopez Portillo, doctor în drept, 
distins gazetar sportiv, fost crai
nic olimpic în 1968, practicant 
activ al luptelor, baschetului și 
fotbalului american.

— Care este principala 
preocupare a organismului 
pe care-l conduceți ?

— Institutul Național al Spor
tului a fost creat, anul trecut, 
cu intenția declarată de a slu
ji interesele poporului mexican. 
Sarcina sa este să impulsioneze 
pe multiple planuri și să pro
moveze activitatea sportivă în 
Mexic. Instituit de președintele 
țării, organismul nostru are me
nirea de a coordona diversele 
manifestări sportiv?, de a în
curaja construcția de baze și 
producția de materiale sportive. 
Afluxul spre sport — ca urma
re a Jocurilor Olimpice sau a 
campionatului mondial .de fot
bal — avea nevoie in Mexic de 
îndrumare, de un cadru orga
nizatoric. Iată ce a justificat 
înființarea instituției noastre.

— Cum apreciați schimbul 
de vederi avut cu condu
cerea sportului românesc ?

— Consider această întîlnire 
drept foarte fructuoasă. Schim
bul nostru de experiență este 
util 
tele 
cern 
rește, cu deosebirile pe care le 
impun condițiile geografice di-

și pentru că pe coordona- 
planului și al soluțiilor du- 

o activitate similară. Fi-

ferite între o țară europeană 
și una nord-americană obligată 
să-și răsfire eforturile pe mari 
întinderi teritoriale. Pentru noi, 
înaintea relațiilor internaționale 
imediate — limitate la doar 
două țări (S.U.A. și Cuba) — 
important este să dezvoltăm 
competițiile naționale, pe mii 
de kilometri, din California pî- 
nă în Yukatan.

— Ce perspective întreve
deți relațiilor sportive ro- 
mâno-mexicane ?

— Colaborarea noastră nu e 
do dată recentă. Mi-amintesc de 
antrenorii români de volei, ca- 
iac-canoe sau lupte, veniți să 
ne ajute în pregătirea sportivi
lor de performanță. în planuri
le noastre de dezvoltare ne-am 
propus să profităm de expe
riența prietenilor români, prin 
largi schimburi de antrenori, 
mai ales pentru gimnastică, 
scrimă, caiac-canoe, volei, lup
te. Ne gîndim și la schimburi 
de bursieri — studenți, sportivi, 
tehnicieni. Ne-ar interesa, de 
asemenea, un intens schimb de 
materiale sportive cu România.

— Care sînt impresiile cu 
care plecați din București ?

— împrejurarea a făcut să fiu 
martorul cataclismului, la Bucu
rești. Am trăit aici noaptea cu
tremurului și odată cu compa
siunea mea, trtftuie să exprim 
admirația pentru splendidul *e- 
fort al poporului român care 
n-a pregetat nici o clipă să se 
opună dezastrului natural. 
Cunosc acum mai bine 
cui României în lume și tre
buie să mărturisesc cît de sur
prins sînt de exemplul pe care 
această țară îl dă în domeniul 
dezvoltării. Ceea ce am 
pe plan sportiv mi s-a 
de utilitate maximă, 
căutarea luxului, ci cu 
ționalitate. Am mult 
pect pentru realizările 
nești și vă declar că am des
chis bine ochii. Dorim să luăm 
exemplul Românhsi. Se vede că 
aveți o țară care-și folosește 
resursele așa cum trebuie !

Echipele românești in prima categoric valorică
Azi, pe cele 20 de mese in

stalate în incinta sălii expozi
ției din Birmingham (Anglia) 
încep întrecerile celei de-a 34-a 
ediții a campionatelor mondiale 
de tenis de masă. Pentru cele 
7 titluri de campioni ai lumii 
candidează sportivi și sportive 
din 60 de țări.

Sportivii noștri participă și 
la probleme feminine 
masculine. Echipele 
fac parte din prima 
valorică a ierarhiei 
Băieții sînt în grupa 
de Iugoslavia, Suedia, Japonia, 
U.R.S.S., Coreea de Sud, Da
nemarca și Polonia, cealaltă 
grupă fiind alcătuită din R.P. 
Chineză, Cehoslovacia, Ungaria. 
R.F. Germania, Franța, Anglia, 
Indonezia și Australia. Fetele 
joacă în grupa A, alături de 
echipele din R.P. Chineză, Un
garia, Anglia, Cehoslovacia, Sue
dia, Bulgaria, Belgia și R.P.D. 
Coreeană, în grupa B figurînd 
Coreea de Sud, Japonia, 
U.R.S.S., Iugoslavia, R.F. Ger
mania, Franța, Polonia, Hong 
Kong și Indonezia.

și la cele 
României 
categorie 

mondiale. 
B. alături

Reamintim că la ediția tre
cută a C.M. (Calcutta, 1975) 
echipele noastre au ocupat lo
cul 9 (feminin) și, respectiv, 11 
(masculin), iar cel mai bun re
zultat a fost obținut de Maria 
Alexandru — medalie de aur 
la dublu-feminin, cu japoneza 
Shoko Takahashi.
feminină prezentă la Birmin
gham, numai Maria Alexandru 
a mai evoluat la C.M. (cu de
plin succes, de trei ori cam
pioană la dublu-feminin). Ea 
este în momentul de față a 15-a 
în ierarhia mondială (prin în
sumarea rezultatelor obținute în 
diverse competiții internaționa
le). Liana Mihuț — 19 ani și 
Eva Ferenczi — 15 sînt pentru 
prima dată la ,,mondiale", cea 
mai mare competiție la care au 
jucat fiind campionatele euro
pene — Praga, 1976. Fetele 
noastre vor concura în proba pe 
echipe și, firește, în cele indi
viduale. Cu excepția Evei Fe
renczi, care face dublu cu olan
deza Bettine Vriesekoop (15 
ani), Maria Alexandru și Liana 
Mihuț vor avea ca partenere ju
cătoare din Cehoslovacia : Ma
ria — pe Ilona Uhlikova-Vosto-

Din echipa

va (23 dg ani, campioană euro
peană la senioare in 1968 și La 
junioare în 1970 și 1971), iar 
Liana — pe Miloslava Zizkova 
(26 de ani în noiembrie, cam
pioană a țării sale în 1974 și cam
pioană internațională a Polo
niei în 1975). Dintre băieți, nu
mai Stefan Moraru debutează 
la campionatul mondial. Teodor 
Gheorghe și Marin Firănescu 
participînd și la ediția prece
dentă, din India.

Campionatele, care vor avea 
loc cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a Federației interna
ționale de tenis de masă, vor 
debuta cu meciurile pe echipe 
pentru cupele „Corbillon" la 
feminin și ,.Swaythling“ la mas
culin, (M. C.)

Fotbal
ImeHctioMe

riECllRILE (AND1DAȚIT0R

IA TULII MONDIAL DE ȘAH
Cea de-a 9-a partidă a me

ciului candidaților la titlul mon
dial de șah dintre marii maestri 
Tigran Petrosian și Viktor Kor- 
cinoi s-a terminat remiză după 
efectuarea a 43 de mutări. Sco
rul în acest meci, care se desfă
șoară la Castelvecchio “ 
(Italia) este favorabil lui 
cinoi cu 5—4.

★
La Rotterdam, marii 

Lajos Portisch și Bent 
au încheiat 
mutări, cea u—<* c____ __
jos Portisch conduce cu scorul 
de 57?—3V2.

Pascoli 
Kor-

maeștri
Larsen

remiză, după 63 de 
cea de-a 9-a partidă. La-

Io-

văzut 
părut 

fără 
func- 

res- 
româ-

Victor BĂNCIULESCU

NASTASE învinge

PE KODES LA ROTTERDAM
ROTTERDAM, 25 (Agerpres).

— In cadrul turneului interna
țional de tenis de la Rotter
dam, contînd pentru „Circuitul 
W,C.T.“, jucătorul român Ilie 
Năstase l-a întrecut, în două 
seturi, cu 6—4, 6—4, pe cam
pionul cehoslovac Jan Kodes. 
Alte rezultate : 
mon 6—3, 6—4 ;
run 7—6, 7—6 ; 
natta 6—2, 1—0

Stockton—Solo- 
Drysdale—Pa- 

Alexander—Pa- 
(la acest scor 

tenismanul italian a abandonat, 
fiind suferind).

BOXERI ROMANI LA MINSK, SOFIA Șl ULAN BATOR
grupuri de boxeri români 
prezenta la startul unor 
internaționale în prime- 
ale lunii aprilie. La tra

Trei 
se vor 
turnee 
le zile 
diționalul turneu de la Minsk 
(5—10 aprilie), vor participa : 
Dumitru ‘ , ,,
Constantin Buzduceanu (pană), 
Gh. Vlad (semiușoară) și Da
mian Cimpoicșu (mijlocie mi
că), sub conducerea lui Nicolae 
Linca ; la turneul „Strandjata” 
de la Sofia (4—10 aprilie) vor

Burdihoi (muscă),

lua parte : Nicolae Șeitan (se
mimuscă), - •
Gh. Oțclea (pană), Valentin Si- 
laghi (mijlocie) 
Micu (semigrea), 
antrenorul Iosif 
turneul 
aprilie) 
Dragu 
(cocoș), 
Nicolae 
țiți de 
Ciucă.

Mi hai Donciu (cocoș),

și Dumitru 
conduși de 
Mihalik ; la 

de la Ulan Bator (1—4 
vor fi prezenți : Paul 

(muscă), Mihai I vanei u 
Gh. Bacriș (ușoară) și 
Vișan (mijlocie), înso- 
antrenorul Constantin

PUTERNICA ECHIPA CUBANEZA IA „CLNTURA DE AUR“
Potrivit unei comunicări a a- 

genției Prensa Latina, Federa
ția de box din Cuba a hotărît 
să participe, . ...
tradiționalul turneu internațio
nal „Centura 
București (18—24 aprilie) 
echipă puternică. Printre 
boxeri anunțați se află 
campionul olimpic la cat.
ră Andres Aldama (trecut a- 
cum la semimijlocie), precum 
si alți doi olimpici cubanezi : 
Reinaldo Valiente (semiușoară) 
și Luis Felipe Martinez (mijlo
cie). în afara acestora, ne vom 
reîntîlni. sub cupola Palatului 
sporturilor din București, cu 
participanții de anul trecut la

ca de obicei, la

de aur“ de la 
cu o 

cei 11 
vice- 
ușojr

competiție : Adolfo Horta (fi
nalist la cat. cocoș), Genovevo 
Grinan (senzaționalul învingă
tor prin k.o. la cat. pană) și 
Angel Milian (învinsul din fi
nala palpitantă cu Mircea Si
mon. la cat. grea). Ceilalți mem
bri ai lotului cubanez sînt : Sa
muel Bedford (semimuscă), 
Hector Ramirez (muscă). Duke 
Stable (cîștigătorul turneului 
„Cordova Cardin” în 1973 la cat. 
ușoară), Jorge Gomez (mijlocie 
mică) și Giraldo Despaignc (se
migrea).

• Reprezentativa Spaniei sus
ține miine, la Alicante, un meci 
de verificare cu reprezentativa 
Ungariei. Antrenorul Ladislao 
Kubala a anunțat că va alinia 
cea mai bună formație, în timp 
ce din echipa Ungariei vor lipsi 
Tdrdcsik și Ebedli — excluși din 
lot din motive disciplinare.

• Turneul organizat cu prile
jul aniversării a 75 de ani de la 
înființarea clubului Real Madrid 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Real Madrid, care a învins în 
finșlă, cu 1—0 (1—0), selecționata 
Argentinei! A marcat: Del Bosque 
(min. 83). Pentru locurile 3—4 : 
Iran — Mouloudia (Algeria) 5—3 
(după loviturile de la 11 m). La 
cuplaj au asistat 60 000 de spec
tatori.
• In preliminariile Turneului

U.E.F.A. (juniori), la Murcia : 
Spania — Elveția 4—1 (1—0).

• în meci anjical, la Sanger
hausen (în apropiere de Erfurt), 
selecționata secundă a R.D. Ger
mane a întrecut cu 1—0 (1—0) 
formația similară a Bulgariei. A 
marcat : Moldt (min. 28).

• La Wellington, în prelimi
nariile C.M. (zona Asiei și O- 
ceaniei) : Noua Zeelandă —
Taiwan 12—0 (2—0).
• Echipa americană „Cosmos" 

din New York a jucat la Roma 
cu formația locală Lazio, pe 
care a în /ins-o cu 2—1.
• O selecționată britanică, al

cătuită din foști ' internaționali 
(printre care frații Charlton, 
Bremner. Macari), va întreprin
de, de la 31 mai. un turneu in 
Danemarca, Australia și Mexic.
• Fostul internațional englez 

Bobby Moore. în vîrstă de 36 
ani. a anunțat că va deveni an
trenorul echipei Fulham (din 
liga secundă), la care joacă încă.

• Azi. în grupa a 4-a a pre
liminariilor C.M. (zona europea
nă). un meci important, la An
vers : Belgia — Olanda.

UN NOU PREMIU PENTRU 
NADIA COMANECI

Potrivit unei știri recente difuzata de agenția de 
presă U.P.I.. cu prilejul tradiționalei anchete inter
naționale ..Haig and Haig" din S.U.A., titlul de 
..cea mai bună sportivă a anului 1976" a fost acor
dat gimnastei românce Nadia Comâneci. Premiul 
constă intr-o cupă de argint

Candidate la titlul acordat au mai fost tenisma- 
na Chris Evert (S.U A.), patinatoarea Sheila Young 
(S.U.A.) șl înotătoarea Kom-elia Ender (R.D.G.).

SÂNII CU PÎNZE

$i pe timp de iarnă se 
dispută întrecerile velisti- 
lor Campionatul euro
pean de yachtina pe 
qheatâ. desfășurat la 
Krynica Morska (în nordul 
Poloniei), s-a încheiat cu 
victoria polonezului Piotr 
Burczynski, învinqător în 
4 din cele 5 reqate dis
putate a 6-a fiind anula
tă din cauza une> outer- 
nice furtuni de zăpadă. 
Pe locul 2 s-a ciasat 
yacht mânui sovietic E. Vo- 
orema. wUnul dintre favo- 
"itii competiției, vest-ae— 
mânu! Robert Ertl. s-a 
clasat abia oe locul 10

fața de cei pre2enți oe 
malurile uriașului 
pe timp de vară. Astfel 
numai în sectorul dintre 
orașul Kalinin si lacul de 
barai Ualiscî ou fost

fluviu

km/h). Cifră destul de ri
dicată. dacă avem in 
vedere că S.M.I. ..Motiva
tor" — mașina în cauză 
— nu și-a utilizat decît 
două treimi din capacita
tea de propulsie. Dotată 
cu două motoare reactoa- 

aceasta este capabilă 
depășească bar'era 

ceea ce a- 
is- 

cu motor, 
pare că 
nu-șî va 

Tribunalul 
folosirea

re. 
să 
sunetului, 
fi fără precedent în 
tori-a sportului

$' totuși, se 
intrepida Kathy 
realiza visul, 
local a interzis 
pistei din Alvord, motivînd 
că zqomotul tulbură fauna 
’ocală >ar qazele deao-

CALEIDOSCOP
numărați intr-o sinqură 
duminică de iarnă, 3 590 
de pescari, față de 1 400 
cîți erau în vara trecută.

MULT ZGOMOT...

PESCARII DE PE 
VOLGA

în-

TELEX • TELEX
ria a reven.it suedezei 
Marina Bogstad. Pe echi
pe, la masculin a cîștiqat 
Suedia, urmată de Bulga
ria și Cehoslovacia, iar 
la ferAinin primul loc a 
fost cucerit de selecțio
nata Finlandei.

PERSEVERENȚĂ

Americanul Carl Thomas 
stabilit un oriqinal re- 

efectuînd o călăto-

Pescuitul „în copcă", 
deletnicire cu vechi Ira- 
ditri in ținuturile din 
nord ale Uniunii Sovietice 
se bucură si azi de o 
deosebită popularitate 
Este preocuparea prefe-oto 
a pescarilor sportivi de 
pe Volga, în timpul iernii. 
O statistica recentă o 
constatat creșterea sens’- 
bilă a celor care practico 
pescuitul în sezonul -ece.

In deșertul Alvord 
statul 
există 
uscat, 
mari, 
uriașă, 
mult a 
automobil, a făcut 
curse de încercare, 
plasîndu-se cu o 
fantastică, 
femeie... . . 
(1,51 m înălțime, 40 
qreutate) încearcă 
bată recordul mondial 
solut de viteză la 
Media atinsa de ea oînă 
acum este de 512,71 mile 
oe oră (aproximativ 825

d:r 
(S.U.A.) 

de niso 
vitezelor 

mașină 
ma' 

cu un 
cîteva 

de- 
iuțeală 

La volan e 
Kathy O’Neill 
................... kq 

«o 
ab- 
sol.

Oreqon 
o oistâ 

propice 
Aici o 

semânînd 
avion decît

iote de bolid poluează 
atmosfera. De unde se 
poate vedea că nici în- 
tr-un deșert nu se mai pot 
realiza recorduri ce încal
că leqile de protecție a 
mediului ambiant. Iar „zi
dul sunetului" nu Doate fi 
învins decît cu foarte 
mult zqomot...

a 
cord, _ .
rîe în balon, de-a lungul 
coastelor S.U.A. în 13 
zile. Zborul său a fost cu 
16 zile mai raoid decît al 
lui Malcolm Forbes. ca-e 
a parcurs anterior această 
distantă în 34 de zile, in 
1973. In 1976. Thomas s-a 
prăbușit în apele Oceanu
lui Atlantic, în vreme 
încerca să aiunqă 
aîutorui unui balon 
cărcat cu heliul în 
ropa. Accidentat, ei

ca 
cu 

fîn- 
Eu-

<3 
plutit pe ape’e oceanului 
mai 
a

BASCHET • S-a încheiat tur
neul final al C.C.E. (masculin) ; 
clasament : 1. Mobilgirgi Varese 
17 p, 2. Maccabi Tel Aviv 16 p, 
3. Real Madrid 16 p. 4. Ț.S.K.A. 
Moscova 16 p, 5.x Racing Malines 
15 p, 6. Zbrojovka Bmo 10 p. 
Ultimele rezultate : Ț.S.K.A. Mos
cova — Mobilgirgi Varese 104—76 
(48—41), Zbrojovka Brno — Racing 
Malines 83—89 (43—46). Echipele 
Mobilgirgi Varese și Maccabi Tel 
Aviv își vor disputa finala.

CICLISM • Cursa de 
tead (Anglia) a revenit 
lui Graham Jones (146 
3 h 31:14.0). • A patra 
competiției de pe șoselele 
Spania a fost cîștigată la sprint 
de belgianul Freddy Maertens. 
Lider al clasamentului general 
este belgianul Joseph Bruyere.

HANDBAL • Rezultate din 
două meciuri-tur ale semifinale
lor ..Cupei cupelor" (masculin) : 
I.A. Moscova — Atletico Madrid 
28—21 (15—11) și S.C. Magdeburg
— Partizan Bjelovar 20—16 (10—5).

la Hals- 
englezu- 
km în 
etapă a 

dirt

yarzi liber — Joe Bottom 19,75 
(în serii 19,70) — primul înotă
tor din lume care parcurge dis
tanța în mai puțin de 20 sec (v.r. 
20,6 — John Trembley, în 1974).

SCHI • La Cortina d’Ampezzo, 
în concursul studențesc, slalomul 
special feminin a revenit fran
cezei Reya. iar proba masculină 
de ștafetă 4X3 km — echipei 
Finlandei cu 53:48.20. • în ,,Cupa 
Aleko“ la slalom special Petar 
Popanghelov (Bulgaria) a ocupat 
primul loc. urmat de Alfred Ste
ger (Austria) și Gheorghi Koclov 
(Bulgaria). • Campionatul Nor
vegiei pe 50 km a fost cîștigat de 
tînărul Per Knut Aaland în 
2 h 35:57. urmat de favoriții cursei 
Ivar Formo — 2 h 36:17 și Odd 
Martinsen — 2 h 37:14.

fi
multe zile. înainte de 
pescuit de o navă.

ESTIVALE

SUEDEZII IN FRUNTE

Desfășurat in Bulgaria, 
pe pantele Muntitor Ro- 
dope. al doilea camoio- 
not mondial de orientare 
turistică pe schiuri a fost 
cîștigat la individual mas
culin de suedezul Sven 
Jordan, cronometrat pe 
distanta de 30 km (cu 18 
puncte de control) în 
2 h 17:54. Pe locul 2 s-a 
clasat finlandezul Pekka 
Pekola. La feminin, vîc’o-

In _
tentativă efectuata j 

Hamilton

plină vară aust-aiă
“ . oe 
(Noua

O
lacul
Zeelandă) de către snor- 
tivul neozeelandez 
Couqhley, în vîrstă 
de ani, a avut ca 
tat stabilirea unui 
record de durată la 
le de sthi nautic 
acoperit în 30 h 34 
de 1 126 mile . ... . _

_km). Vechiul record men
ționat în statisticile inter
naționale era de ’ 060 
mile (1 600 km) si a fos* 
stabilit în anul 1958 
americanul Rav de

-.VII' 
de 2» 
<-ezu’- 

?ou 
curse- 

E! o 
distanta 

(1 802 800

de 
F:~

HOCHEI • După 40 de etape 
în campionatul Cehoslovaciei 
conduce echipa Sonp Kladno, cu 
63 p (golaveraj 196—101), urmată 
de formația Dukla Jihlâva — 
63 p (171—83). în partida derby, 
Sonp Kladno a învins pe teren 
propriu, cu 5—2 (2—0. 0—2. 3—0), 
pe Dukla Jihlava. Alte rezultate: 
T. J. Gotwaldow — V.S.S. Kosice 
4—4 ; z.K.L. Brno — Slovan Bra
tislava 4—1 ; Tesla Pardubice — 
Skoda Plsen 2—1.

SCRIMA • Proba feminină de 
floretă de la Magdeburg a fost 
cîștigată de Mandy Dick (R.D.G.) 
• în turneul de sabie de la 
Varșovia : Cuba — U.R.S.S. 9—7!, 
Ungaria — Anglia 13—3. Italia — 
Bulgaria 11—5, Polonia A — Po
lonia B 13—3.

ȘAH * După 8 
turneul de 
conduce 
mat de 
cu cîte 5

runde. în 
la Vrn.iacka Bania. 

Marianovici cu 6 p, ur- 
Taimanov și Ernienkov 
P-
• în 

turneului

NATAȚIE • La Leningrad. în 
cadrul „Marelui premiu al zia
rului Komsomolskaia Pravda“ : 
masculin, 100 m liber — Krîlov 
(U.R.S.S.) 52.33 : 100 m delfin - 
Seredin (U.R.S.S.) 57.45 ; 200 m
bras — Tarasov (U.R.S.S.) 2:2° Pî* 
feminin. 100 m liber — Utta 
Weber (R.F.G.) 58.92 ; 100 m del
fin — Tamara 
(U.R.S.S.) 1:05.08 ; 200 m spate — 
Nadejda Stavko (U.R.S.S.) 2:21.78 
• La campionatele universitara 
ale S.U.A. (Cleveland) : 50

Selofasfova

TENIS
ale
(California) :
Wiak 6—7. 6—3, 6—2 ; Riesen — 
Gullikson 6—3. 6—2: Gottfried — 
Van Dillen 6—3, • Sferturi
de finală, la Cairo : Jauffret — 
Spear 7—5. 7—1 ; Gebert — Faer- 
lie 6—2. 0—6. 6—4 : Fletcher — 
Lewis 6—2. 3—6. 6—4 « în turneul 

•feminin ..Virginia Slims" : Rose
marie Casals — Virginia Wade
4—6. 6—4. 6—4 : Sue Barker — 
Betty Stove 6—0. 6—1 :
Evert —. Mima
6—3 : Martina 1
Kristien Shaw 6— 
..Marele premiu F.I.L.T,
Vilas cu 587 p. urmat de Gottfried 
517 p. Tanner 318 o. Bore 310 n. 
Mayer 182 p etc.

oplimlle de finală 
de la La Costa 
Gorman — Boro- 

6—2 ;
6—2:

I, •
liro : Jau

6—0. 6—1 : Chr’s
Tausovec 6—0.

i Navratilova — 
-3. 6—1 •» în 

" conduce
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