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ȘEDINȚA COMUNĂ A COMITETULUI CENTRAL AL P. C. R 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE, CONSILIULUI SUPREM 

AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE SI SOCIALE

•1 UN fRUMOS Șl APLAUDAT SUCCES 
AL ATLEJILOR ROMÂNI

Șl ACTIVULUI CENTRAL DE PARTID SI DE STAT
de tovarășul Ștefan 
membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al 
vicepreședinte al Con
de Stat,

1
Sub 

Nicolae 
neral ; 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, luni, 28 
martie, a început ședința co
mună a Comitetului Central al 
P.C.R., Marii Adunări Naționa
le, Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale și 
activului central de partid și de 
stat.

Ședința, care are loc în sala 
Palatului Republicii, este con
sacrată dezbaterii activității 
partidului și întregului popor 
pentru inlăturarea urmărilor 
cutremurului catastrofal din 4 
martie, a problemelor dezvoltă
rii cconomico-sociale actuale a 
țării, ale activității internațio
nale a partidului și statului, 
precum și ale situației politice 
mondiale.

Ora 9. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
sosesc _ în sală, întimpinați cu 
puternice aplauze, cu ovații în
delungate. Cei prezenți aclamă 
cu însuflețire „Ceaușescu— 
P.C.R.".

împreună cu secretarul 
neral al partidului. în 

tovarășul 
tovarășa 
tovarășii 

Emil Bobu,

președinția tovarășului 
! Ceaușescu, secretar ge- 
al Partidului Comunist

Dumitru Popescu,
Radulescu, Leonte ______,
Virgil Trofin, Iosif Uglar, Die 

Ștefan Andrei, 
Ion Coman, 

Mihai Dalea, 
Ludovic 

Nicolae 
Ștefan

Gheorghe 
Răutu,

LA AL XXII-lea CROS BALCANIC

se- 
prezidiu 

Manea 
Elena 

Ștefan 
Cornel

iau loc 
Mănescu, 
Ceaușescu, 
Voitcc, T___  _______ , ______
Burtică, Gheorghe Cioară. Lina 
Ciobanu, Ion Dincă, Emil 

Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Paul 
Gheorghe Oprea, 

Pană, Ion Pățan,

Ciobanu, 
Drăgăneseu, 
Ion Ioniță, 
Niculescu, 
Gheorghe

Verdeț, 
Banc, 
Coman, 
Dobrescu, 
Mihai Gere, 
Ion Iliescu, 
Vasile Patilineț, Mihai 
Ion Ursu, Richard 
Constantin Dăscălescu, 
Duma și Ion Stănescu, Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Gheorghe 
Pușcaș, Aneta Spornic și Virgil 
Teodorescu, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, Mihai 
Marinescu și Angelo Miculescu, 
viceprim-miniștri ai guvernului.

La lucrări participă ca invi
tați activiști de partid și de 
stat din aparatul Comitetului 
Central al partidului, din mi
nistere și alte organe centrale, 
reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, activiști de 
partid și de stat din municipiul 
București și din județe, militari 
ai forțelor armate, ai Ministe
rului de Interne, luptători din 
gărzile patriotice, cadre din 
domeniul științei, culturii și ar
tei, din presă și radioteleviziu- 
ne.

La ședința inaugurală sint de 
față, de asemenea, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
în țara noastră, precum și co
respondenți ai presei străine.

Din însărcinarea secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, lucrările ședinței sint des-

Iosif 
Teodor 

Miu 
Fazekas, 
Giosan, 
Mocuța, 
Telescu, 
Winter, 

, Aurel

chise 
Voitec, 
Politic 
P.C.R., 
siliului_ _____ ,

In continuare a fost aprobată 
în unanimitate ordinea de zi a 
ședinței comune și programul 
ei de

In 
pline 
celor 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

La propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, participanții 
au păstrat un moment de re
culegere in memoria celor dis
păruți in urma dramaticului cu
tremur din 4 martie.

Ampla expunere a secretaru
lui general al partidului a fost 
urmărită cu viu interes, cu 
deosebită atenție și deplină 
aprobare, fiind subliniată, în 
repetate rinduri, cu puternice 
aplauze.

La încheierea expunerii, în 
sală domnește o atmosferă 
înălțătoare, de adîncă vibra
ție patriotică. Participanții 
ovaționează cu înflăcărare, 
aclamind, minute in șir, 
„Ceaușescu — P.C.R.". Sînt mo
mente dominate de simțămin
tele pe care Ie reafirmă cu pu
tere, in această zi deosebită, 
reprezentanții națiunii, care

desfășurare.
ovațiile îndelungate, 
de căldură ale 

prezenți, a luat cuvintul

(Continuare in pag. a 4-a)

La încheierea campionatului national de baschet feminin

EFORTUL COLECTIV A DETERMINAT 
VICTORIA FINALĂ A ECHIPEI I.E.F.S.
în mod cert, campioana de 

baschet feminin a României — 
echipa I.E.F.S. — a demonstrat 
mai pregnant decît la prece
dentele două ediții cîștigate că 
și-a însușit teoretic și aplică 
cu convingere concepția moder
nă de joc bazată pe împletirea 
armonioasă a calităților tehni
ce, fizice și tactice. Concret, e- 
levele prof. Ioan Nicolau au a- 
rătat pe parcursul celor 37 de 
etape cît de utilă devine apăra
rea agresivă (indiferent de sis
temul folosit) atunci cînd prac

ticantele ei au o bază bună de 
pregătire fizică ; au dovedit că, 
pornind de la o astfel de apă
rare, intercepțiile și contra
atacurile capătă frecvență și 
regularitate și însăși acțiunile 
poziționale au un spor de rapi
ditate și vitalitate. Aceste cali
tăți, completate cu un plus de 
disciplină tactică față de trecut 
și cu competența antrenorului, 
au determinat succesul studen
telor de la I.E.F.S., conturat 
încă de la începutul returului 
campionatului. Subliniind că

victoria s-a datorat în principal 
efortului colectiv, apreciem, 
totuși, că se cuvin cîteva evi
dențieri, și anume Maria Si- 
mionescu. Ștefania Giurea, Dia
na Mihalik, Liliana Rădulescu- 
Duțu, Ștefania Basarabia, 
Viorica Balai, acesteia din ur-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Maria Radu — campioană bal
canică la junioare

TRIPOLIS, 28 (prin telefon). 
Continuând șirul frumoaselor e- 
voluții in cadrul tradiționalului 
Cros Balcanic, alergătorii ro
mâni au repurtat duminică, la 
cea de a XXII-a ediție a com
petiției, aici la Tripolis, un 
frumos succes, aplaudat căldu
ros de un mare număr de 
spectatori, evidențiat și subli
niat de diverși specialiști, de 
presa greacă. Delegatul comi
siei de cros, din cadrul Fede
rației internaționale de atle
tism, belgianul Emile Declerq, 
a adresat felicitări sportivilor 
noștri pentru cele șase titluri 
balcanice cucerite de ei și pen

tru modul cu totul remarcabil 
în care s-au comportat. Aseme
nea felicitări le-au fost adre
sate alergătorilor români, an
trenorilor lor, de multe alte 
persoane oficiale, delegația țării 
noastre, fiind, dealtfel, în cen
trul atenției generale.

Ne folosim și de acest pri
lej pentru a sublinia cele trei 
victorii individuale realizate de 
Maria Radu, Natalia Mărășescu 
și Ilie Floroiu, ca și de echi
pele noastre de junioare, seni
oare și seniori. La junioare, 
cele două victorii repurtate de 
alergătoarele românce sînt, de 
fapt, o completare a celor în
registrate din 1973 și pînă as
tăzi, succesele fiind, invariabil, 
de partea tinerelor noastre 
sportive. Noua campioană Mă
ria Radu este o mare speranță 
a atletismului nostru. Cu 500 
de metri înaintea sosirii ca s-a 
desprins autoritar și a cîștigat 
detașat în fața iugoslavei Ma
ximovich Bune, de asemenea, 
comportările avute de Felicia 
Antoniac și Viorica Boluțan, 
hotărâtoare pentru victoria netă 
(diferență de 11 p) a formației 
României.

La senioare am urmărit cu 
mult interes disputa dintre cro- 
sistele românce și cele bulgare. 
Rumiana Ceavdarova-Onbacie- 
va a pornit decisă să facă

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 4-a)

Min. 67 : Țevi înscrie fără dificultate unicul gol al partidei Pro
gresul — Sportul studențesc Foto : S. BAKCSY

în pag. 2—3, comentarii din actualitatea fotbalistică, rezul
tatele etapei a 17-a din Divizia C, știri din activitatea la zi.

Echipa campioană (de la stingă la dreapta, rlndul de sus) : dr. 
Marilena Iota — medicul echipei, Victoria Fluture, Liliana Rădu- 
lescu-Duțu, Rodica Capotă, Ștefania Giurea — căpitana echipei, 
Ileana Porțile, Ștefania Basarabia, prof. Ioan Nicolau — antrenorul 
echipei; rindul de jos: Ecaterina Dumitru, Diana Mihalik, Laura 
Steinberg, Maria Simionescu, Carmen Rășcănescu, Viorica Balai.

„CUPA FEDERAȚIEI“ UN ULTIM Șl IMPORTANT 
TEST PENTRU HOCHEIȘTII ROMÂNI

Azi, meciul amical România — Ingstav Brno (17,30)

Una dintre cele mai vechi și 
mai populare competiții inter
naționale care se desfășoară in 
țara noastră este, fără îndoială, 
„Cupa Federației" la hochei, 
dispută care a adus, mereu, în 
fața amatorilor de sport din 
Capitală formații prestigioase. 
Ele au furnizat, de regulă, par
tide dinamice și spectaculoase, 
în acest sezon, „Cupa Federa
ției” la hochei, care va începe 
peste cîteva zile (31 III—3 IV) 
pe patinoarul acoperit „23 Au
gust", se bucură de participarea 
selecționatei R.F. Germania, a 
echipei Ingstav Brno (fruntașă 
a Ligii B din Cehoslovacia) și 
a echipei S.K.A. Urițki Kazan, 
una din pepinierele redutabilei 
campioane a Uniunii Sovietice, 
T.S.K.A. Moscova

Deci, formații puternice care 
vor satisface, prin prestațiile 
lor, nu numai exigentele publi
cului, ci și dorința de a veri
fica potențialul, forma și, prin 
aceasta, perspectivele selecțio
natei noastre pentru dificilul 
examen al grupei A a C.M. de 
la Viena. Avem convingerea că 
hocheiștii români vor fi supuși 
unui test edificator, peea ce 
face să crească și maimult im
portanța „Cupei Federației".

Din U.R.S.S. vor face depla
sarea ca arbitri Kuznețov și 
Osepciuk, iar din țara noastră 
au fost delegați : M. Presneanu, 
Gh. Mureșan, C. Sgincă și 
A. Biro ; în prima zi meciurile 
încep Ia ora 17 și Ia 19,30, în 
rest fiind programate Ia orele 
16 și 18,30 ; zilele de competiție

Primii oaspeți sint ho
cheiștii de la Ingstav 
Brno. care vor susține as
tăzi de la ora 17.30 un 
meci amical cu selecțio
nata țării noastre.

sînt joi, vineri și duminică, 
cînd este programat meciul 
România — R.F.G. ; meciurile 
vor fi conduse de cite 3 arbi
tri.

Vești din tabăra echipei ro
mâne : este indisponibil Tu- 
reanu, vor reintra Varga, Io- 
niță și, probabil, Pisaru.



AGENDA COMPETIȚIILOR DE MASA
0 L/unilillCci, 111 jJii”

Uj au avut loc ample compe
tiții sportive de masă la cros, 
tenis de masă, gimnastică rit
mică și sportivă, Ia care au fost 
prezenți peste 2.000 de tineri și 
tinere.

Astfel, la Zalău, la Liceul nr. 
1 s-a desfășurat etapa de ma
să a „Crosului tineretului" 
participarea a aproape 1600 
elevi. De asemenea, a avut 
etapa județeană la tenis 
masă în cadrul „Cupei Indepen
denței" pentru elevi (14—19 ani) 
și tineri din mediul rural, pre
cum și „Festivalul ansambluri
lor șeolare de gimnastică ritmi- 
că-modernă“ cu participarea a 
160 de concurente.

cu 
de 
loc
de

• Timp de două zile, vineri șl 
sîmbătă. în sectorul 5 din Capi
tală s-au desfășurat întreceri de 
cros dotate cu „Cupa Indepen
denței-. partleipanții, circa 500, 
au fost elevi din școlile generale 
și liceele sectorului. Ei s-au în
trecut pe aleile parcului Tinere
tului, evidențllndu-se, prin par
ticipare și rezultate, școlile nr. 
98, 99 șl 190. liceele industrial 9, 
Ion Creangă și real-umanist 8.

• în comuna Pantelîmon din 
Sectorul 3 al Capitalei, consi-

PARTICIPANT!PESTE 5000 DE
LA „FESTIVALUL SPORTIV BIHOREAN"

din 
din

MARGHITA (prin telefon). 
După ediția de toamnă a 
„Festivalului sportiv bihorean", 
în această primăvară — mai 
precis cu două zile în urmă — 
orașul Marghita a fost gazda 
unei noi competiții sportive de 
masă, la startul căreia au fost 
prezenți tineri și tinere 
întreprinderi și instituții, 
cooperația meșteșugărească și 
din școli din întregul județ Bi
hor. Manifestarea — organizată 
de C.J.E.F.S. Bihor și Consiliul 
județean al sindicatelor — a 
fost dedicată sărbătoririi Cente
narului Independenței de stat a 
României.

Debutul acestui nou festival 
sportiv a fost marcat prin defi
larea, în centrul orașului Mar
ghita, a peste 5 000 de tineri 
din 31 de asociații sportive. 
Apoi, pe stadionul orășenesc, 
pe alte baze sportive din Mar
ghita și din municipiul Oradea, 
au avut loc întreceri la 17 dis-

Azi, în sala Dinamo

MECIUL DE VOLEI 
DINAMO - EXPLORĂRI 

BAIA MARE (m) 
__în avanpremiera etapei-------------------- —— a 

XXI-a a campionatului mascu
lin de volei, va avea loc, azi de 
la ora 18, in sala Dinamo, o 
atractivă partidă, în care vor 
evolua echipele clasate pe pri
mele două locuri : Dinamo și 
Explorări B. Mare. Avînd în 
vedere valoarea multora din 
componenții celor două forma
ții, este de așteptat ca meciul 
să ofere un spectacol voleiba- 
listic de calitate, desfășurat la 
un bun nivel din toate punctele 
de vedere. Partida va fi con
dusă de V. Ranghel și A. Di- 
nicu. 

EXCURSIONIȘTI!
Filialele întreprinderii de turism, hoteluri și res

taurante București vă oferă posibilitatea petrece
rii unui sfîrșit de săptămină reconfortant, prin 
excursii de o zi, o zi și jumătate și două zile, in 
stațiunile Poiana Brașov, Predeal, Curtea de Argeș, 
Cheia și altele.

TURIȘTI!
Zilnic, intre orele 8,00—20,00 vă puteți procura 

bilete de odihnă în stațiunea dorită.

LA MUNTE!
peireceți cel mai frumos concediu

LA MARE!
Filialele de turism din Bd. Republicii nr. 4 și 68,

Bd. N. Bălcescu nr. 35 și Cal. Griviței nr. 140

VA AȘTEAPTA

liul comunal pentru educație 
fizică și sport a organizat două 
frumoase acțiuni sportive. Este 
vorba despre „Crosul Primăve
rii" la startul căruia s-au pre
zentat circa 650 de tineri din 
comună, și de „Cupa Peneș 
Curcanul" — la tir, cu 60 de 
participanți.

Octavian GUȚU, coresp.

• în județul Caraș-Severin au 
avut loc la sfîrșitul săptămînii
trecute mai multe competiții
sportive de masă. Din rîndul a- 
cestora, amintim ca mai impor
tante, două crosuri. Primul, deo
sebit de reușit, în organizarea 
consiliului comunal pentru edu
cație fizică Bozovici, a reunit la 
start circa 800 de elevi din co
mună și satele învecinate : Bă
nia, Lăpușnic, 
Rudăria, Prigor.
Anina. A fost o întrecere fru
moasă, desfășurată pe o vreme 
excelentă. O reușită care s-a 
datorat în mare parte și profe
sorilor de educație fizică din șco
lile generale respective.

Alt cros, rezervat elevilor din 
școlile generale, s-a disputat la 
Reșița, 300 de elevi au fost pre
zenți la startul acestei întreceri 
care a purtat numele de „Crosul 
Independenței “.

Doru GLAVAN, coresp.

Ettimie Murgu, 
precum și din

cîpline sportive, printre care a- 
tletism, fotbal, volei, handbal, 
lupte, judo, tenis de cîmp, te
nis de masă și altele. O bună 
mobilizare la această reușită 
manifestare a sportului de ma
să au realizat întreprinderile 
Metalul Salonta, Crinul și în
frățirea din Oradea, precum și 
asociația Știința Marghita.

Organele locale de partid și 
de stat din Marghita, întreprin
derile din această localitate au 
sprijinit efectiv această acțiune.

Ilie GHIȘA — coresp.

„CUPA SCHIULUI ROMÂNESC"

a deveni, sperăm, tradi- 
și în care toți concu- 

vor evolua numai pe 
de producție autohtonă 
cei mai buni dintre ei 
răsplătiți — ca premii

Duminică, pe o vreme căl
duroasă, în Valea Dorului din 
Bucegi, s-a disputat un concurs 
de slalom special dotat cu 
„Cupa schiului românesc". A- 
ceastă întrecere este prima e- 
diție a unei competiții ce ur
mează 
țională 
renții 
schiuri
— iar
vor fi . .
— cu schiuri fabricate la I.P.L. 
Reghin. Cursa de duminică a 
fost o- reușită atît prin prezen
ța celor mai buni schiori alpini

S-/I INAUGURAT SEZONUL DE MOTOCROS
Traseul de pe Dealul Musce

lului. de lingă Cîmpina, a găz
duit duminică, in prezenta a a- 
proape 10 000 de spectatori, pri
mul concurs de motocros al 
anului 1977. Etapa I a competiției 
de deschidere a sezonului ne-a 
prilejuit cîteva constatări îmbu
curătoare. Am notat, mal Intîl, 
participarea numeroasă — la cele 
3 categorii — (70 de sportivi din 
U orașe). Pregătindu-se temeinic 
în tot cursul iernii alergătorii 
consacrațl au furnizat dispute

„TURNEUL PRIMĂVERII" LA BOX
• Doi tineri învingători la Galați: A. Soliși P. Leoveanu • La Brăila: revine I. Gyorffi?

• '
Sîmbătă seara, spectatorii din Galați și Brăila au fost 

număr foarte mare Ia reuniunile finale ale „TURNEULUI. .. ............. cei maiRII“, competiție care i-a reunit pe 
liști ai țării.

Adem 
(Farul Constanța), ștefan Du- 

(B.C. Galați), petre Leo- 
(Muscelul Cîmpulung), 

Hoduț (Rapid), Sandu 
(B.C. Galați), Constantin 
(C.S.M. Reșița).

GALAȚI. Aici au fost progra
mate întreceri la categoriile se- 
mimuscă, cocoș, semiușoară, se- 
mimijlocie, mijlocie șl grea. După 
5 zile de concurs (cîțiva dintre 
finaliști susținînd cîte cinci me
ciuri) au terminat învingători. în 
ordinea celor 6 categorii : Săli — ---- . . .
mlnlcă 
veanu 
Cornel 
Tîrîlă 
Văran

Disputele din cadrul celei mai 
mici categorii evldențiaseră ta
lentul deosebit al tânărului luliu 
Moldovan (I.S. Cîmpia Turzil), 
boxer cu garda inversă, foarte 
înalt pentru această categorie și 
cu un apreciabil simț ai distan
ței. Dar, în partida finală cu 
constănțeanul Adem Săli am 
putut constata la Moldovan și o 
slabă rezistență specifică. El s-a 
dovedit „fragil", acuzînd loviturile 
primite, atît la corp, cît și la cap 
(a fost de două ori numărat). Nu 
este mai puțin adevărat că ele
vul antrenorului A. Teodorescu 
(Farul) s-a prezentat, la Galați, 
intr-un mare progres tehnic și 
astfel șl-a putut valorifica mai 
bine forța de lovire (Săli șl-a 
trimis la podea aproape toți ad
versarii, inclusiv pe internațio
nalul R. Cozma).

întrecerile „cocoșilor" s-au în
cheiat cu victoria surprinzătoare 
(dar meritată) a gălățeanulul Șt. 
Duminică, Învingător în fața mul
tiplului campion al categoriei 
muscă. Faredin Ibrahim. Apllcînd 
o tactică de așteptare, Duminică 
șl-a obligat adversarul să atace, 
1ar el a folosit arma contraatacu
lui. Or, este cunoscut faptul că 
Ibrahim nu excelează în lupta 
ofensivă I...

O frumoasă surpriză a realizat 
tînărul Petre Leoveanu, elev al 
instructorului Gh. Vlad (Muscelul 
Cîmpulung). După o suită de vic- 

ai țării, cit și prin disputa e- 
chilibrată a curselor. REZUL
TATE • TEHNICE : seniori: 1. 
Gheorghe Vulpe (Telefericul)
74.8, 2. loan Cavași (Dinamo)
74.9, 3. Dan Cristea (Dinamo) 
75,2 ; senioare : Juja Raț (L.S.) 
93,2, 2. Ane Marie Werhaszi 
(St. roșu) 95,3, 3. Maria Crișan 
(Telefericul) 98,0; juniori: Au
rel Albert (Șt. roșu) 74,2, 2. 
Arpad Peter (M. Ciuc) 75,5, 3. 
Dorin Dinu (L.S.) 77,2; juni
oare : 1. Daniela Uncrop (Di
namo) 79,9, 2. Mariana Axinte 
(L.S.) 83,3, 3. Maria Balasz (M. 
Ciuc) 87,8.

la 
au

mult gustate de public, dar tine
rii motocrosiștl, unii aflati 
prima lor evoluție oficială, 
satisfăcut așteptările. Organiza
rea întrecerilor a fost bine asi
gurata de asociația Energia Cîm
pina. iar corpul de cronometrori 
și calculatori, condus de N. Ma- 
nesia (Buc.), a funcționat destul 
de operativ

Conform noii formule de des
fășurare a competiției, juniorii 
șl seniorii au luat startul împre
ună, alcătuindu-se însă clasa
mente separate. Faptul că s-au 
aflat în luptă directă un număr 
mare de motocrosiștl (peste 50), 
de nivel tehnic diferențiat, a ce
rut concurenților eforturi supli
mentare In luarea startului, ale
gerea traseului șl, mai ales, la 
depășiri, confruntare din care a 
avut de cîștigat „toată lumea". 
Principalii animatori au fost cu- 
noscuții sportivi Mihai Banu, ma
estrul sportului Aurel Ionescu, 
Traian Moașa și campionul tării, 
Ernest Miilner, aflat încă la 
vîrsta junioratului. In final, plu
sul de experiență și-a spus cu-

REUNIUNE FRUMOASA
HIPISM

Luațl prin surprindere de un atît 
de timpuriu demaraj de acțiune, 
pasionați, turfukd au răspuns cu 
generozitate și înțelegere programu
lui bogat asigurat de organizatori 
astfel incit am înregistrat pe hipo
drom o asistență deosebit de nume
roasă ți ‘— ca de obicei — foarte 
activă în fața coselor de joc. E 
drept că-n fața celor plătitoare, si
tuația nu mai era aceeași...

Esențial, apreciem faptul că între 
animația din incintă și evoluția de 
pe pistă a existat un bun echilibru, 
oferindu-ni-se posibilitatea de a ur
mări curse spectaculoase, sosiri 
strinse ți primul deat-heot ol sta
giunii, chior dacă a fost dictat 
,,ochiometric“ fiindcă aparatul fo
tografic nu s-a încadrat în ambianța 
plăcută a reuniunii., și a rămas — 
tot timpul — „rece“...

REZULTATE TEHNICE. Cursa | — 
lalta (Gh. Tânase) 42.9 și Melodic 
(N. Gheorghe) 38,3, simplu 1,70 — 
4,80, ordine 8—19 ; cursa II — Arvi- 
cuîa (V. Moise) 31,8, Diascop, sim-

multi dintre

prezenți in 
PRIMĂ VE- 
buni pugi-

care șl
(Ion

torii, printre 
campionului _
Mantu), juniorul de anul trecut 
l-a depășit și pe localnicul Ni- 
coîae Buteseacă, anunțîndu-se ca 
un serios pretendent la titlul de 
campion al țării

cea asupra 
categoriei

Petre Leoveanu (stingă) — revelația întrecerilor de la Galați — 
străpunge cu o directă de stingă garda lui N. Buteseacă și in 

final, va obține victoria la puncte. Foto : D. ALDEA — Galați

După 4 partide în care a fost 
Intens solicitat, dar a făcut față 
cu succes, C. Hoduț a găsit re
surse pentru a-1 învinge prin k.o. 
2 (în urma unei puternice directe 
la bărbie) și pe C. Hajnal — care 
manifestase o bună formă spor
tivă. Sandu Tîrîiă a cîștlgat la 
categoria mijlocie disputa eu Va
lentin Silaghi (Dinamo). 
mențiune specială merită 
sul — tînăr curajos, bine 
tit, cu reale calități.

Rănit la arcadă talentatul Gh 
Donici (Dunărea Galați) i-a ce
dat, fără luptă, 
stantin Văran, 
ximă.

dar o 
învin- 
pregă-

reșlțeanului Con- 
la categoria ma

Mihai TRANCA
.muscă" au fostbrAila. La

înscriși 14 boxeri. Finala s-a dis
putat între Niță Robu (B.C. Bră
ila) și tînărul Florin Constanti
nescu (A.S.A. Cluj-Napoca). Ele
vul lui Iosif Mijialik a început 
meciul cu arcada spartă din par
tidele anterioare și antrenorul 
clujean a cerut abandonul după 
două minute de luptă care, evi
dent, era favorabilă brăileanului, 
aflat la această competiție în 
foarte bună formă sportivă. La 
„pană" Constantin Buzduceanu 

vîntul, Mihai Banu cîștigînd clar 
primul loc intr-un pasionant duel 
cu tînărul campion. S-au mai 
remarcat C. Băjan (o simplă de
fecțiune mecanică i-a răpit vic
toria la juniori), R. Diaconu, Gh. 
Oproiu. E. Laub, N. Arabadgl, 
Gh. Voicu, I. Piugaru (manșa a 
doua), Al. Enceanu și V. Gavrilă 
iar N. Murgoci, T. Bălănoiu și P. 
Lucaci. deși au concurat pe ma
șini uzate, recondiționate de ei. 
au reușit să termine această di
ficilă cursă

CLASAMENTELE : seniori —
1. M. Banu fPoiana Cîmpina).
2. E. Miilner (Torpedo Zărneștl),
3. Al. Ionescu (Energia Cîmpina): 
juniori — 1. R. Diaconu (Flacăra- 
Automecanlca Moreni), 2. C. Bă
jan (Muscelul-C. Lung). 3. Al. 
Enceanu (St. r. Bv.) ; motoreta 
„Mobra" — 1. Al. Ilieș (Torpedo 
Zărneștl). 2. I. Schmidt 
Cîmpina), 3. S. Manya 
Sf. Gheorghe) ; echipe — 
pedo Zărneștl 36 p, 2. 
Cîmpina 32 p. 3. St. r. 
— 26 p.

(Energ. 
(Electro 
1. Tor- 
Poiana 
Brașov

Traian IOANIȚESCU

piu 1.30, event 6—27, ordine 7 ; 
cursa ll| — Helis (M. Șlefânescu) 
34,3 Dinara, simplu 4,20. event 8, 
ordine 9, triplu cîștlgător 54—360 ; 
cursa |V — Plenițo (Tr. Dinu) 33,2. 
Ripon, Diatom, simplu 3,60. event 
1'5, ordine 7, ordine triplă 62 ; 
cursa V — Macrou (G. Solean) 34,7, 
Janulia. simplu 5,70, event 11, ordine 
36 ; cursa V| — Hoya (N. Sandu) 
31.2, Epilog, Pasarela, simplu 5.70, 
event 23, ordine 34, ordine tripla 
125 ; cursa V/l — Artizan (Tr. Ma
rinescu) 28,5 Rulaj, simplu 3,50. 
event 21, ordine 7, triplu ciștiqâtor 
178 , cursa VIII — Heliodor (A 
Brallovschi) 29,4, Amazon. Rondo, 
simplu 17, event 36. ordine 62, 
ordine triplă 289 ; cursa IX 
— Lavanda (Gh. Tânase) 31,8, Sa- 
latiera, simplu 1,30 event 22, ordine 
6, triplu cîstigâtor 88 ; cursa X — 
Ruja (Tr. Marinescu) 39.2, Santol, 
simplu 5,60, event 6 ordine 12. Pa
riul austriac, ridicat la suma de lei 
66 944, a fost cîștigat de 1 buletin 
cu 7 coi a 33 473 lei și de 23 com
binații cu 6 cai, a Iei 1 455 fiecare. 
Retrageri : Strugurel, Marțian, Ra- 
fon.

Niddy DUMITRESCU

in 
Spre

(Steaua) a evoluai excelent 
ultimul meci al turneului 
deosebire de partida semifinală, 
stel’stul și-a etalat întreaga ca
pacitate tehnico-tactlcă șl prin- 
tr-un excelent joc de picioare, 
precum și prin lovituri precise, 
din mișcare, l-a întrecut clar la 
puncte pe Iuseim Memet (Farul), 
care râmîne redutabil doar în 
cadrul categoriei cocoș, al cărei 
campion este.

LA
In eta 

natului 
s-au E î 
rezuHlftV 

FEMI 
giu — R< 
p d (4- 
Laromet 
(2—4) • 
Arad 25' 
Ploiești 
2372 (4- 
— Meti 
(5-1) < 
Voința 
(fZ>3) x

Finala „ușorilor1* nu a avut is
toric. Eugen stoica (B.C. Brăila) 
a obținut decizia la puncte în 
fața lui Adrian Guțu (B.C. Ga
lați). Absența din competiție a 
lui Calistrat Cuțov, Paul Do- 
brescu, Ion Budușan ș.a. s-a re
simțit din plin. Meciul „mijlocii
lor mici" Ion Miron — Alexan
dru Tîrboi a ținut încordată a- 
tenția spectatorilor pînă în ul
tima clipă. Ambii pugillști, bine 
pregătiți, au oferit o dispută fru
moasă, eu schimburi de lovituri 
clare, cu procedee de apărare 
eficace. Victoria a fost acordată 
cu 3—2 lui Mlron. dar tot atît 
de bine putea fi atribuită și con- 
-**'--* . _ „semigrea", Ion

București) a 
cel mal bun om 
a demonstrat că 
boxer tehnic, 
rezultate. In se- 
depășit categoric 

(B.C. Brăila),

stănțeanulul. La 
Gyorffi (Dinamo 
fost, de departe, 
al categoriei. El 
rămîne același 
eficace, cu bune 
mifinală, el I-a 
pe Mihai Turcu 
pentru ca în ultimul meci să-1 
surclaseze șl pe Dumitru Micu 
(B.c. Galați) șl să-și depună, cu 
bune șanse, candidatura la șefia 
acestei categorii.

• Voinf 
mișoara 
C.S.M. 
Tg. Mu 

MAS( 
rești 
4783—50 
rul I 
Galați 
Baia M 
5484—5C 
Mare - 
4966—5( 
iești — 
iești 51 
Cîmpin 
5118—5( 
Tg. IV 
5417—5: 
Mureș 
5126—51 
biu — O 
(2-4)
— Glc 
(3-3).

„CI
Prim 

la arn 
în Cap 
Primai 
cîteva 
fi de n 
un v 
(596 p : 
Feodot 
pușcă 
mițăta 
de sez- 
cifrele ' 
zate le 
niori, 
respec 
panți, 
melorPaul IOVAN

LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI I
(Urmare din pag. 1)

în- 
cre- 

baschet a 
să acorde un 
antrenorului 
pentru ca a- 
echlpă redu
și pe plan 

a fost 
înde-

mă reproșîndu-i, însă, prea de
sele fluctuații.

Ca și anul trecut, locul se
cund a fost ocupat de Rapid, 
mulțumită în mare măsură ex
celentei evoluții a Ninei Chira- 
Ieu și sporirii eficacității Ma
rianei Andreescu. Jucătoare de 
bază au fost și Gabriela Bosco. 
Stela. Cernat, Eugenia Nicolau 
și Irina Vasilescu (ultima, re- 
trăgîndu-se însă din activitatea 
competițională în returul 
trecerii), dar, în general, 
dem că secția de 
clubului va trebui 
sprijin mai mare 
Sigismund Ferencz 
cesta să creeze o 
tabilă, competitivă 
internațional, așa cum 
intr-un trecut nu prea 
părtat.

La Politehnica București, a 
treia clasată, am remarcat con
cretizarea intenției de întinerire 
a formației prin folosirea. . mai 
intensă a Cameliei Filip și 
Cristinei Mareș. Avem con
vingerea că acesta nu este de- 
cît un început și că, poate 
chiar din toamnă, vom vedea 
în echipa antrenorului Grigore 
Costescu, alături de jucătoare 
experimentate (dintre care 
subliniere deosebită 
Suzana Pîrșu), baschetbaliste 
tinere cu perspective.

Locurile 4 și 5 au fost ocu
pate de Olimpia București (an
trenor Gheorghe Lăzărescu) și 
Universitatea Cluj-Napoca (an
trenor Nicolae Martin), echipe 
combative, formate aproape în 
exclusivitate din baschetbaliste 
tinere. Unele indisponibilități 
apărute pe parcursul campio
natului le-au provocat oscilații 
în comportare, cu efecte asupra 
rezultatelor. Crișul Oradea (an
trenor Traian Constantinescu), 
cu un lot fără „stele", a ocupat 
un meritoriu loc 6 datorită pu
terii de luptă și 
disciplinei tactice 
două jucătoare cu 
sebite : Magdalena 
Adriana Constantinescu.
versitatea Timișoara (antrenor

o 
merită

respectării 
și a lansat 
calități deo- 
Szekely și 

Uni-

Ladisl 
ție vă 
re cai 
și au 
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următoarele I

DISCIPLINA, CORECTITUDINE

, Cetatea Giur- 
Urești 2477—2402 
•oința Galați — 
ești 2571—2598 
Craiova — U.T. 
(4—2) • Voința 
ina Iași 2437 — 
oința București 
ișov 2426—2313 
i Timișoara — 
loca 2378—2408 
tpcp ca Brașov 

1567—2610 
fttmioi — Glo- 

559—2566 (4—2). 
i — Textila Ti- 

4,^72398 (4—2). •
j- Electromureș 
-2453 (2—4).
• Voința Bucu- 

Jpia București
1—4) • Rafino- 
- Constructorul 

(2—4) • Aurul 
•ogresul Oradea 

• ' • Unio Satu
1 Cluj-Napoca

• Dacia Plo- 
■ Teleajen Plo- 
a—2) • Flacăra 
mentul Brașov
• Electromureș 

Jiul Petrila
• Voința Tg. 

.iul Hunedoara
• Electrica Si- 
șița 5002—4926 
tilaj Odorhei

I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I

tilaj
iești 5192—5272 I

OBSERVAȚII LA „ETERNUL DERBY“

Șl SPORTIVITATE 
ÎN CAMPIONAT!

Subliniam in cronica noastră 
de ieri că, față de ultimele 
două întîiniri Steaua — Dinamo 
(din campionat și cupă), care 
s-au terminat cu victoria netă 
a fiecăreia dintre combatante 
(5—2. în campionat, pentru Di
namo, 4—1, în cupă, pentru 
Steaua), jocul din returul în
trecerii divizionare nu s-a mai 
„rupt" ea scor. Egalitatea fi
nală de pe tabela de marcaj 
Credem că este justă, pentru 
considerentele pe care, de ase
menea. le-am prezentat în rîn- 
durile dedicate partidei. Pen
tru astăzi, în completare, cîte- 
va observații determinate de 
pasionanta întîlnire de dumini
că seara, care s-a ridicat la un 
bun nivel, menținînd faima a- 
cestei tradiționale partide.

Interesant de observat că, în 
obișnuita „împerechere" a ju
cătorilor, au intervenit cîteva 
noutăți. Cea mai notabilă ni 
se pare trecerea lui Cheran pe 
partea laterală stingă a apără
rii dinamoviste, în scopul de a 
i se opune lui Troi, un jucă
tor rapid. O manevră reușită 
față de rezultatele pe care le-a 
dat. Celelalte perechi la mar
caj s-au constituit astfel : Al. 
Moldovan la Dumitru ; Custov 
la Stoica ; Sătmârcanu II Ia 
Năstase ; Dinu la lordăncscu ; 
Lucuță la Zamfir. Dincolo, Sa-

meș l-a marcat pe 
gescu, Anghelini 
Vigu pe Lucescu ; 
„perechile" de care 
Se poate spune că__________
fensivă a reușit în general, că 
chiar dintr-un duel în care se 
presupune că trebuie să existe 
un învingător și un învins, 
cum a fost acela dintre Luces
cu și Vigu, am avut doi exem
plari cîștigători, cei doi experi
mentați fotbaliști fiind cei mai 
buni de pe teren. Rolurile de 
„libero", distribuite pentru Do- 
brău și FI, Marin, s-au bucu
rat de o bună interpretare ; un 
semn încurajator în această 
direcție, știut fiind că avem pu
țini jucători capabili să evo
lueze în acest post care presu
pune un deosebit simț al anti
cipării, un plasament fără gre
șeală și sesizarea celui mai po
trivit moment pentru apariția 
în atac. Menționăm că Dobrău 
a fost titularizat în ultimul mo
ment pe acest post, ceea ce 
denotă binefacerile inspirației 
de dinaintea partidei.

Referitor la gestul nesportiv 
al lui Iordache față de arbitrul 
Coloși, determinat și de starea 
de nervozitate în care se afla

Dudu Geor- 
pe Roznai, 
Ia mijloc, 

am amintit, 
schema de-

portarul formației Steaua încă 
după deschiderea scorului de 
către Dinamo, să subliniem de
cizia conducerii tehnice de a-1 
înlocui la pauză, tocmai pentru 
că Iordache se afla într-o situa
ție psihică grea. Ca să termi
năm cu un aspect frumos și 
demn de a fi semnalat, să no
tam ca antrenorii principali ai 
formațiilor Steaua și Dinamo
— Em. Jenei și I. Nunweiller
— și-au strîns miinile după 
meci în mod sportiv, așa cum 
le sta bine unor foști coechi
pieri de echipă națională.

Golul doi al echipei Dinamo, 
înscris de Lucescu din lovitură 
libera (min. 45), a dat naștere 
ia unele discuții. Iată ce ne-a 
declarat arbitrul partidei Fr 
Coloși, despre faza respectivă: 
„In momentul cînd Lucescu a 
șutat, deci MOMENTUL CARE 
DECIDE POZIȚIA DE OFSAID 
Dumitru, care se retrăsese a- 
proape de linia propriei porii, 
se afla în spatele jucătorului 
Satmareanu H, astfel că nu 
P“‘®a 51. vorl)‘‘ de o poziție de 
afara dm joc a acestuia, acu
zata de unu dintre jucătorii de 
la Steaua”. (Ef. I.)

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUAUTAȚI

PRIMĂVERII" LA TIR
1

■
eri ale anului, 
nț. desfășurate 
jtate cu „Cupa 
iu soldat cu 
emarcabile. Ar 
în primul rînd, 
pord personal 

de Mariana 
, în proba de 
.enioare. Pro- 

acest început 
liber sînt și 
592 p), totali- 

eră 60 f c, se- 
E. Satală și, 

Zasilescu. ocu- 
ordine, ai pri- 

iri. In același

)E BASCHET
), cu o forma- 
îîteva jucătoa- 
cheiat studiile 
rașcle de baș- 
t decît locui 7. 

reintrat pro- 
a A (locul 8) 
:rea că, foarte 
i completat cu 
faleniate. cres- 
ra” harnicului 
e Roșu, C.S.U. 
ntrenor Con- 
u s-a ridicat 
i din anii tre- 
u Mare (locul 
Gabriela Both) 
ești (locul 11 
el Năstase) au 

lansat cîteva 
e au și intrat 
norilor lotului 
tiare. Ultima

- :ța București 
Strugaru) — 

valoare mo- 
icul pe care-1

timp „Cupa Primăverii" a pri
lejuit și juniorilor bucureșteni 
obținerea unor performanțe care 
pot fi cotate ca bune. M. Dumi
trescu (Dinamo, antrenor Viorel 
Manciu) și E. Solti (I.E.F.S., 
antrenor Olimpiu Galea) au 
reușit, ambii, 592 p la pușcă 
standard. Semnalăm ca pozitiv 
și faptul că la probele de pușcă 
rezervate junioarelor și juniori
lor au fost inscrișl, pe foile de 
concurs, un mare număr de 
sportivi. O asemenea realizare 
este salutară într-o fază pe 
municipiu, avînd în vedere că 
astfel de concursuri au drept 
scop și acomodarea tinerilor 
trăgători cu atmosfera de între
cere. Mai puțin îmbucurătoare 
a fost însă prezența la startul 
probei de pistol viteză a doar 
8 juniori, mai ales dacă avem 
în vedere că în București ac
tivează 7 secții de tir.

REZULTATE TEHNICE: 
pușcă standard, 60 f c senioare: 
1. Mariana Feodot 596 p, 2. Ni- 
culina 
juniori 
592 p, 
Roman 
ni oare

• PRIMA MANȘA A FINALEI 
CUPEI BALCANICE (ediția 1975- 
76) LA 14 APRILIE? După cum 
se știe, finala „Cupei balcanice" 
(ediția 1975-76), care urma să se 
desfășoare in toamna trecută în
tre Sportul studențesc și echipa 
iugoslavă Dynamo Zagreb, a 
fost amînată pentru primăvara 
acestui an. Din cite sîntem in
formați, clubul bucureștean a 
dus tratative cu formația iu
goslavă, propunînd data de 14 
aprilie pentru primul joc (tur), 
care urmează să se dispute Ia 
Zagreb. Se pare că această da
tă este convenabilă și echipei 
Dynamo, urmind ca data retu
rului să fie hotărită, de comun 
acord, Ia Zagreb.

■ PROGRAMUL ECHIPEI PO
LITEHNICA TIMIȘOARA IN 
„CUPA BALCANICA" INTER- 
CLUBURI. După cum se știe,

echipa Politehnica Timișoara mai 
are de susținut trei jocuri în ca
drul „Cupei Balcanice" interclu- 
burl, în grupa din care mai fac 
parte Slavia Sofia și Altai Izmir 
(Turcia). La 16 sau 17 aprilie, 
timișorenii întîlnesc pe teren 
propriu pe Altai Izmir, returul 
acestui meci urmind să aibă loc 
la 4 mai, la Izmir. Ultimul joc 
din grupă, returul cu Slavia 
Sofia, se va disputa, după toate 
probabilitățile, la 31 iulie, la Ti
mișoara.
• CLUBUL RAPID organizează 

joi 31 martie, la ora 18, In sala 
Regionalei C.F.R. (din clădirea 
Gării de Nord), o întîlnire cu 
membrii susținători. Vor fi pre- 
zențl, cu acest prilej, reprezen
tanți ai conducerii clubului, ai 
birourilor de secții, sportivi 
fruntași.DIVIZIA C

SERIA I

Foresta 
Foresta 
Roman

SERIA A IV-A

Iosif (I.E.F.S.) 588 p ;
1: 1. M. Dumitrescu

2. E. Solti 592 p, 3. C. 
(C.S.M.B.) 583 p ; ju-

1: 1. Angela Luțescu
(Dinanăo) 586 p ; juniori II :
1. V. Tătaru (Cutezătorii) 583 
p ; junioare II : I. Raluca Zam- 
firescu (Dinamo) 580 p ; pușcă 
liberă, 60 f c, seniori : 1. E. Sa- 
tală (Dinamo) 593 p, 2. Gh. Va- 
silescu (Olimpia) 592 p, 3. N. 
Rotaru (I.E.F.S.) 590 p: pistol 
sport, 
banu
șoara 
pistol

liberă, 3X40 f, seniori : 1. N. 
Rotaru
2. E. Satală 1142 p, 3. Gh. Va- 
silescu 1133 p.

Radu TIMOFTE

Ana Cio-
2. Ani-
572 p;
1. T.

senioare : 1. 
(Dinamo) 577 p. 
Matei (Dinamo) 
viteză, juniori : 
(Dinamo) 580 p ; pușcă

1144 p (393. 366, 385),

RONOSPORT INFORMEAZĂ
1977 se orga- 

s Pronosport 
impionatul Dl- 

iar duminică,

3 aprilie, un alt concurs Prono
sport eu meciuri din campiona
tul italian de fotbal. Vă 
tăm meciurile etapei din 
lie.

prezen-
2 apri-

— Jiul
— A.S.A. Tg. Mures
— F.C.M Galați
— F. C. Argeș
— F.C.M. Reșița
— Progresul (pauză)
— Progresul (final)
— ,.U“ Craiova (pauză)
— „V Craiova (final)
— Steaua (pauză)
— Steaua (final)
— U. T. Arad (pauză)
— U. T. Arad (final) 

il martie, este ultima zi pentru depunerea 
rsul din 2 aprilie.
tAGERII PRONOEXPRES DIN 23 MARTIE
Cat. 1 : 1 variantă 10% = autoturism „Dacia 1300' ; 
50% a 11.398 lei, 2 variante 25% a 5.699 lei șl 4 va- 
el ; Cat. 3 : 8.70 a 4.979 lei ; Cat. 4 : 46,50 a 932 lei ; 
lei ; Cat. 6 : 3 269.40 a 40 lei.
1ORIA 1 : 68.605 lei.
-a : Cat. B : 6,65 variante a 6.482 lei ; Cat. C : 46,75 

1.705 a 60 lei ; Cat. E : 106,30 a 200 lei ; Cat. F :
JORIA A : 43.105 lei.
□acta 1300“ a fost eiștlgat de OLGA KARDOS, din 
i.

a

(a 
ițesc

iși 
jși

buletl-

1977 :

Dorna Vatra Dornei - 
Moldovița 2—1 (2—0),
Fălticeni — Danubiana 
1—0 (0—0), Avîntul T.C.M.M. Fra
sin — A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc 1—1 (0—1), Laminorul Ro
man — C.S. Botoșani 1—0 (0—0), 
Cimentul Bicaz — Metalul Ră
dăuți 0—0, Metalul Botoșani — 
Bradul Roznov 1—0 (0—0). I.T.A. 
Piatra Neamț — Progresul Făl
ticeni 2—0 (1—0). Cristalul Doro- 
hol — Cetatea Tg. Neamț 4—1 
(0-1).

Pe primele locuri tn clasament, 
după etapa a 17-a: 1. C.S. BOTO
ȘANI 26 p (48—11), 2. Laminorul 
Roman 24 P (23—13), 3. Metalul 
Botoșani 21 p (19—14)... pe ulti
mele : 15. Progresul Fălticeni 13 
p (16—21), 16. Foresta Moldovița 
8 p (13—43).

SERIA A II-A
Partizanul Bacău — Rulmentul 

Bîrlad 1—0 (0—0), Nlcollna lași
— Letea Bacău 1—0 (1—0), Petro
lul Moineștl — Hușana Huși 1—2 
(0—2). Constructorul Vaslui — 
Constructorul 
Textila Buhuși 
șeștl 0—0, Energia Gh. 
ghiu-Dej — TEPRO Iași 
(2—0), Minerul Comănești 
Itorul Vaslui 0—1 (0—0),
Tg. Ocna — Petrolistul 
neștl 5—0 (4—0).

Pe primele locuri : 1. 
RUL VASLUI 27 p

iași 2—0 (2—0),
— Chimia Mără- 

Gheor- 
5—0 

- VI- 
Oituz 

Dărmă-

VTITO- 
____ ___ . (31—12), 2. 
Chimia Mărășești 26 p (32—11), 
3—4. Constructorul Iași 23 p (33— 
15), Energia Gh. Gheorghiu-DeJ 
23 p (27—9)... pe ultimele 
Hușana 
Textila

Hușl 10 p (16—41), 
Buhuși 5 p (10—32).

SERIA A III-A

15.
16.

Cîmpina — Petrolistul 
Boldești 5—0 (3—0), Petrolul Te- 
leajen Ploiești — Dlnamo Foc
șani 2—1 (0—1). Luceafărul Foc
șani — Poiana Cîmpina 
(0—0), Metalosport Galați ■ 
toria Floreștl 0—2 (0—1). Carpați 
Sinaia — Ancora Galați 2—0 
(0—0), Caraimanul Bușteni — 
Chimia Buzău 2—2 (1—1). Avîn
tul Mîneciu — Foresta Gugești 
3—0 (2—0) Recolta săhăteni —
Chimia Brazi 1—o (0—0).

Pe primele locuri : L I.R.A. 
CÎMPINA 25 p (33—13), 2. Chimia 
Buzău 24 p (44—13). 3. Carpați 
Sinaia 24
mele : 15. Recolta Săhăteni 10 p 
(11—36), 16. Metalosport Galați
6 p (7—40).

I.R.A.

1—1
Vie-

p (37—15)... pe ulti-

Victoria Țăndărel — Cimentul 
Medgidia 1-0 (1—0). Dacia Uni
rea Brăila — S.C. Tulcea 0—1 
(0—0), Dunărea Tulcea — Electri
ca Constanța 2—1 (1—1), Marina 
Mangalia — Dunărea Cernavodă 
3—1 (0—0). Unirea Tricolor Bră
ila — Minerul Măcin 5—0 (1—0), 
Unirea Eforie — Gloria Poarta 
Albă 1—0 (0—0), I.M.U. Medgidia 
— Progresul Brăila 1—1 (1—1) — 
s-a jucat Ia Negru Vodă, Ș. N. 
Constanța — Autobuzul Făurei 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. S.C. TUL
CEA 24 p (32—12), 2. Progresul 
Brăila 24 p (31—15), 3. Unirea 
Tricolor Brăila 23 p (28—13)... pe 
ultimele : 14. Electrica Constanța 
11 p (14—21), 15. Autobuzul Făurei 
11 p (20—30), 16. Gloria Poarta 
Albă 7 P (14—38).

SERIA A V-A

Electronica București — Sirena 
București 1—0 (0—0). Viitorul
Chlrnogi — Autobuzul București 
1—1 (0—1). Automatica București
— Olimpia Giurgiu 2—0 (1—0),
Azotul Slobozia — Unirea Tri
color București 1—2 (1—1). 
T. M. București — Avîntul Urzl- 
ceni 2—1 ......................
București 
reștl 4—1 
București 
0—1 (0—0) 
I.C.S.I.M

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
TRICOLOR BUCUREȘTI 26 p 
(38—20), 2. Autobuzul București 
25 p (41—7). 3. T.M.B. 24 p
(23—6) 4. Automeeanica Bucu
rești 24 p (27—13)... pe ultimele :
15. Avîntul Urzicenl 12 p (14—27),
16. Olimpia Giurgiu 3 p (10—51).

(1—0), Automeeanica 
— Flacăra roșie Bucu- 

(2—1), Șoimii TAROM 
— I.O.R. București 
Abatorul București — 

București 0—0.
‘ ‘ ‘ L

BUCUREȘTI
Autobuzul

SERIA A VI-A

Oțelul Ttrgoviște — Muscelul 
Ctmpulung 1—2 (0—1), Recolta
stoicănești — Cetatea Tr. Măgu
rele 0—0, Petrolul Videle — Ci
mentul Fleni 2—0 (0—0). Dacia 
Pitești — Viitorul Scornlceștl 
2—0 (2—0). Răsăritul Caraca] —
Metalul Mija 0—0. Chimia Găești
— Petrolul Ttrgoviște o—0. ROVA
Roșiori — Constructorul " "
1—1 (1—1). Progresul
— Progresul Corabia

Pe primele locuri : 
LUL CTMPULUNG 27 
2. Metalul Mija 25 p 
Petrolul Tlrgoviste 25 
pe ultimele : 15. Progresul 
cioasa 11 p (19—32). 16. Oțelul
Tîrgovlște 6 p (18—41).

Pitești 
Pucioasa 

2—0 (0—0). 
L MUSCE- 
p (42—12), 
(32—13). 3. 

p (26—131...
Pu-

"ampionatul divizionar A și B cunoaște un debut „tare", cu 
meciuri viu disputate, unele chiar „aprinse" care intere- 

—1 sează — de pe acum, cînd s-au disputat dogj trei etape 
— în cel mai înalt grad. Dintr-un punct de vedere, acest lucru 
apare ca firesc, pentru că sîntem in retur, în această a doua • 
parte a campionatului cînd. atît în lupta pentru primul sau pri
mele locuri ale clasamentului, cît și în cea — uneori și mai as
pră, angrenînd mai multe echipe — pentru evitarea retrogra
dării fiecare punct, fiecare gol începe să cîntărească greu...

Din păcate, desfășurarea și rezultatele meciurilor din acest 
început de sezon ne prilejuiesc. în afară de observația — pozi
tivă — în legătură cu dîrzenia și angajamentul în joc. și unele 
constatări mai puțin plăcute, care trebuie să dea de gîndit atît 
jucătorilor și antrenorilor, conducătorilor de secții și cluburi, cît 
și observatorilor federali, organelor F.R.F.. Biroului federal.

Trebuie să începem, din păcate, cu □ referire la unele așa- 
zise „mari surprize", jocuri în care echipe gazdă, aflate în bună 
formă sportivă și cu poziții lipsite de griji in clasament, pierd 
cite un punct sau chiar pe amindouă in fața unor formații lip
site de șansă, după pronosticurile normale. Este cazul unor re
cente rezultate atît din Divizia B, cît și din Divizia A. Evident, 
campionatul nu exclude obținerea de puncte în deplasare, aceas
ta fiind una din legile competiției, care ii dau frumusețe și in
teres. Cind insă. într-o etapă sau alta, aceste puncte In deplasare 
revin, cam de regulă, unei anumite categorii de echipe, cele 
aflate în situații speciale în clasament, apar unele suspiciuni. 
Atragem atenția de pe acum asupra acestei probleme, pentru 
că — pe măsură ce campionatul va înainta — ponderea fiecărui 
rezultat va crește și nimeni nu dorește, desigur, să mai înre
gistrăm situații ca cele din anii trecuți, cind etica intrecerii spor
tive a fost flagrant încălcată. Observatorii federali, conducerea 
F.R.F. trebuie să vegheze și să intervină cu fermitate, dacă va 
fi cazul, pentru ca finalmente ordinea clasamentului să nu fie 
viciată.

Nu mai puțin importante sînt și problemele de arbitraj. Atît 
în Divizia A, cît și în cea secundă au început să apară greșeli 
supărătoare, cu implicații asupra rezultatelor in sine sau numai 
asupra dimensiunilor scorului, aspect de care cronicarii ziarului 
nostru s-au ocupat. Colegiul de arbitri, comisia de delegări tre
buie să se considere sesizate, avertizate de cazurile cunoscute și 
să se preocupe cu maximă atenție de acest aspect, deloc secun
dar, pentru ca arbitrajele să fie inatacabile, în afară de orice 
suspiciune.

De o importanță majoră este și atmosfera de sportivitate din 
teren și din tribune. Primele etape ale returului prezintă, din 
păcate, și primele „fisuri" la acest capitol de unele dintre ele 
cronicarii noștri ocupîndu-se în cronicile de ieri ale Diviziei A. 
Conducerile de club sînt primele chemate să intervină pentru 
curmarea abaterilor. Dar dacă ele n-o vor face, Comisia de com
petiții și disciplină este obligată să acționeze ferm și exemplar, 
pentru ca nici un jucător sau antrenor, recalcitrant și certat cu 
disciplina, să nu creadă că pentru duritate, indisciplină și grave 
abateri de la sportivitate, în teren sau în afara lui, mai poate 
exista îngăduință și toleranță în fotbalul nostru.

Iată aspecte importante, determinante pentru desfășurarea 
generală a campionatului, pentru nivelul său, care nu pot fi 
tratate cu ușurință, mai ales într-un sezon în care fotbalul nos
tru are atît de mari obligații de progres și de bună reprezentare 
internațională.

C

ETAPA A 17-a
SERIA A VII-A SERIA A X-A

Chimistul Rm. Vîlcea — Meta
lurgistul Sadu 1—0 (0—0), C.F.R. 
Craiova — Unirea Drobeta Tr. 
Severin 1—0 (1—0). Pandurii Tg. 
Jiu — Lotrul Brezoi 3—0 (0—0), 
Dierna Orșova — Unirea Drăgă- 
șanl 3—1 (2—0), I.O.B. Balș —
Minerul Motru 2—0 (2—0), C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — Minerul 
Rovlnarl 2—0 (1—0). Laminorul 
Slatina — Constructorul Craiova 
4—0 (2—0), Dunărea Calafat — 
Progresul Băileștl 0—0.

Pe primele locuri : 1.
DROBETA TR. SEVERIN 25 p 
(31—7), 2. Pandurii Tg. Jiu 25 p 
(32—11). 3. Minerul Motru 21 p 
(26—14)... pe ultimele : 14. Mine
rul Rovlnari 12 p (16—24), 15.
Unirea Drăgășani 12 p (17—26), 
16. Dunărea Calafat 12 p (19—29).

C.S.M.

SERIA A VIII-A
Vulturii Textila Lugoj — Strun

gul Arad 1—1 (0—1), Laminorul
Nădrag — Gloria Reșița 3—1 
(1—1), Nera Bozovlci — Minerul 
Moldova Nouă 1—1 (1—0), Elec
tromotor Timișoara — Metalul 
Oțelu Roșu 9—2 (4—2), Metalul 
Bocșa — Gloria Arad 3—1 (2—0) 
— s-a jucat la Moldova Nouă. 
Ceramica Jimbolia — Unirea Sîn- 
nicolau Mare 1—o (1—0). Minerul 
Anina — Unirea Tomnatic 2—0 
(0—0), Constructorul Arad — Ba
natul Timișoara 2—1 (0—0).

Pe primele tocuri : L MINE
RUL ANINA 24 p 127—9), 2. Mi
nerul Moldova Nouă 23 p (35—16) 
3. Metalul Oțelu Roșu 19 o 
(27—32)... pe ultimele : 13. Gloria 
Reșița 15 p 136—27). 14. Construc
torul Arad 15 p 123—22). 15. Nera 
Bozovlci 15 p <29—431. 16. Bana
tul Timișoara 11 p (22—32).

SERIA A IX-A

înfrățirea Oradea — Minerul 
Bihor 1—0 (0—0). Voința Caret — 
Voința Oradea 0—1 10—1). Mine
rul Bala Sprie — Gloria Simleu 
Silvaniei 0—1 (0—1) — s-a iucat 
la Tg. Lănus. Otelul Bihor — 
Oașul Negrești 1—0 ffl—0). Biho
reana Marehtta — Minerul 'm- 
cuius 3—o (2—0). Recolta Saluta
— Someșul Satu ■ Mare 1—0 io—ni.
niVROM Baia Mare — Victoria 
Cărei 1—? (n—01. Victoria ■zalău
— Minerul Bălța 1—3 (0—21.

Pe nrimele locuri : 1. VTrTO- 
P'H C4”VT 26 n (32—<n. 2 Tn- 
f-stÎT-ra Oradea 25 O (S3—15). 3. 
șirlaartil B»‘ta 22 n 137—241... ne 

• îs. Oașul Naeroetț 11 n 
rin—m.' îs. victoria Zalău 10 p 
00—45).

Minerul Baia Borșa — Cimen
tul Turda 3—1 <2—0), Dermata 
Cluj-Napoca — Foresta Bistrița 
2—1 (1—0). Unirea Dej — Teh-
nofrig 
Lăpușul __ _____
Sighișoara 2—0 (0—0). 1
Rodna — C.I.L. Gherla 
(0—0). Bradul Vișeu — L 
Aiud 1—1 (1—0), Minerul
— Avîntul Reghin 1—0 
Mureșul Luduș — Soda 
Mureș 4—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1.

Cluj-Napoca 1—0 (1—0). 
Tg. Lăpuș — Metalul 

2—0 (0—0). Minerul
C.I.L. Gherla 2—0 

Metalul 
Băiuț 
(1-0), 
Ocna

___  MINE
RUL RODNA 22 p (39—18), 2.
Avîntul Reghin 21 p (20—16). 3. 
Minerul Băiuț 21 p (22—19)... pe 
ultimele : 15. Lăpușul Tg. Lăpuș 
12 p (18—22), 16. Dermata Cluj- 
Napoca 8 o 06—35).

SERIA A XI-A

Mureșul Toplița — Unirea Sf. 
Gheorghe 2—2 (1—1), C.S.U. Bra
șov — Utilajul Făgăraș 4—2 
(2—0), I.C.I.M. Brașov — Precizia 
Săcele 2—0 <1—0). Minerul Bălan 
— Progresul Odorhei 1—0 (1—0), 
Forestierul Tg. Secuiesc — Car- 
pați Brașov 3—1 (1—1). Minerul
Baraolt — Viitorul Gheorghieni 
0—0, Torpedo Zărneștl — Metrom 
Brașov 1—0 (0—0). Chimia Vic
toria n-a jucat.

Pe Drimele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRASOV 22 P (33—10). 2. Pro
gresul Odorhei 19 p (20—12). 3. 
Viitorul Gheorghieni 19 p 
(19—12)... pe ultimele : 13. Mure
șul Toplița 12 P (13—28), 14. Fo
restierul Tg. Secuiesc 12 p 
(14—30). 15. Unirea Sf. Gheorghe 
11 p (13—16).

SERIA A XII-A
Con- 

(2—o); 
Sebeș 
C.F.R.

....... __ jucat
la T’măveni. Metalul Conșa Mică 
— Stiinta Petroșani 1—0 (1—0), 
Textila Clsnădle — Minerul Ghe- 
lar 1—0 rt—oi — s-a jucat la Se
beș. Laminorul Teliuc — I.M.I.X. 
Agnita 3—1 a—0). Unirea Alba 
Iulla — inter Sibiu 2—1 (0—0).
F.I.L. Orăștie — Gaz metan Me
diaș 2—1 (1—1).

Pe primele locuri s 1. ȘTIINȚA 
PETROȘANI 24 p (38—16), 2. Gaz 
metan Medias 24 (25—8). 3. Me
talul Copșa Mică 21 p (21—10)... 
pe ultimele • 15. C.I.L. Blaj 11 P 
(14—27). 16. Textila Sebeș 7 P 
(11—45).

Automeeanica 
structorul Alba 
I.P.A. Sibiu 
5-0 (1-0). 
Sinwla 2—

Mediaș — 
Tulia 3—1 

___ Textila
C.I.L. Blaj -

2—0 (1—0) — s-a

Rezultatele ne-au tost transmise de către corespondenții noștri voluntari din localitățile respective.



ȘEDINȚA COMUNĂ A COMITETULUI 
CENTRAL AL P.C.R., MARII ADUNĂRI 

NAȚIONALE, CONSILIULUI SUPREM
AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE SI SOCIALE

5

Șl ACTIVULUI CENTRAL
DE PARTID Șl DE STAT

(Urmare din pag. 1) a

SPORTUL
La 4 iunie, pe Parc des Princes din Paris

FRANȚA-BOMÂNIA LA RUGBY
• In 1979, turneu al echipei noastre naționale In Țara Galilor

5 REDUTABILI PUGILIST!9

ALGERIENI
LA „CENTURA DE AUR*

dau glas sentimentelor de pro
fundă dragoste și adincă recu
noștință nutrite de întregul 
nostru popor față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de ac
tivitatea neobosită ce o desfă
șoară în fruntea partidului și 
a tării, pentru edificarea so
cietății socialiste și prosperita
tea patriei, spre binele și feri- 

ei, 
Și 
In 
își 
a-

circa 
pentru 
rolului 
aceste 
găsesc _________ ____  _
deziunea de neclintit a întregii 
noastre națiuni față de politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru, unitatea de 
neclintit a clasei noastre mun
citoare, țărănimii, intelectuali
tății, a tuturor oamenilor mun
cii, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, hotărî- 
rea lor fermă de a-și încorda 
puterile și energiile pentru în
lăturarea cit mai grabnică a 
consecințelor cutremurului, de 
a-și intensifica eforturile pen
tru a asigura înaintarea vigu
roasă și neabătută a poporului 
român pe calea bunăstării, pro
gresului și civilizației, realiza
rea mărețului program al parti
dului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta-

tuturor cetățenilor 
creșterea prestigiului 
României în lume, 
vibrante manifestări 
o puternică expresie

te, de înaintare victorioasă 
României spre comunism. Este 
reînnoită, totodată, voința între
gii națiuni de a infăpiui nea
bătut politica externă a parti
dului și statului nostru, de dez
voltare a relațiilor de prietenie 
și colaborare cu toate țările so
cialiste, cu țările care au pășit 
pe calea dezvoltării economice 
și sociale independente, cu sta
tele nealiniate, cu toate state
le, fără deosebire de orinduire 
socială, de participare 
la eforturile generale 
rezolvarea, în interesul 
ror popoarelor, a problemelor 
complexe cc confruntă uma
nitatea, pentru lichidarea fe
nomenului subdezvoltării și rea
lizarea dezarmării, pentru fău
rirea unei noi ordini economice 
și politice mondiale, pentru e- 
dificarea unei lumi mai drepte 
și mai bune, o lume a păcii și 
securității, înțelegerii și coope
rării internaționale.

După-amiază au început dez
baterile asupra problemelor a- 
flate la ordinea de zi a ședin
ței comune.

Lucrările ședinței comune a 
Comitetului Central al P.C.R., 
Marii Adunări Naționale, Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și activu
lui central de partid și de stat 
urmează să fie reluate marți 
dimineață.

Printr-un acord al federați
ilor de specialitate din Franța 
și România s-a perfectat un 
foarte atractiv meci între re
prezentativele de rugby ale 
țării noastre și Franței, victo
rioasă în ediția din acest an a 
Turneului celor 5 națiuni. Par
tida va avea loc la 4 iunie pe 
stadionul Parc des Princes din 
Paris, încasările acestui joc vor

fi vărsate în folosul sinistrați- 
lor cutremurului din 4 martie.

• Zilele acestea a sosit la 
F.R.R. o invitație, din Țara Ga
lilor, una dintre cele mai puter
nice forțe ale rugbyului mon
dial : echipa națională a Româ
niei urmează să efectueze, în 
septembrie — octombrie 1979, 
un turneu de 5 meciuri în a- 
ceastă țară.

CAMPIONATELE MONDIALE

Federația de box din Algeria 
a anunțat numele celor 5 pugi- 
liștl care vor participa la com
petiția internațională „Centura 
de aur" (București, 18—24 apri
lie). Printre aceștia se remarcă 
unii protagoniști ai^Ailtimei edi
ții a Jocurilor Mediteraneene. 
Mini (cat. pană) este campion 
al acestor Jocuri pe 1975, iar 
AUik (cocoș) și Messiouri (mij
locie) — considerați a fi redu
tabili puncheuri — au fost fi- 
naliști ai aceleeași ediții. Mai 
fac parte din delegație : Kaliba 
(muscă) și Galloul (grea).

activă 
pentru 

tutu-

DE TENIS DE MASĂ SLALOMUL PARALEL A ÎNCHEIAT

La turneul de lupte libere de la Budapesta

V. STĂNESCU Șl T. SEREGELY PE LOCUL 3
Concomitent cu turneul inter

național de lupte libere de la 
Freiburg, la care au participat 
cei mai valoroși luptători ro
mâni de la acest stil, s-a dis
putat un turneu asemănător și 
la Budapesta. La acest concurs 
au fost prezent! cîțiva. tineri 
sportivi din țara noastră, pe 
care antrenorii au intenționat 
să-i verifice, într-o companie 
selectă. în vederea marilor 
competiții internaționale. Din
tre aceștia, cea mai bună com-

portare au avut-o Vasile Siă- 
nescu (68 kg) și Tiberiu Sere- 
gely (82 kg), care s-au clasat 
pe locul 3 la categoriile lor. Iată 
cîștigătorii, în ordinea catego
riilor : Kisinhan (Mongolia), 
Gali (Ungaria), Konczak (Polo
nia), Davasuren (Mongolia), 
C'zilinski (Polonia), Baatarkhu 
(Mongolia), Peterszem (Unga
ria), Alașanov (U.R.S.S.), Nau- 
mowicz (Polonia), Balla (Un
garia).

BIRMINGHAM, 28 (prin tele
fon). Fetele noastre au trecut 
pe lingă o mare victorie în 
partida cu echipa Angliei. Ca 
și în „Lacul lebedelor", dublul 
rol al lebedelor albă și neagră 
l-a jucat Liana Mihuț. După ce 
Maria Alexandru a pierdut la 
Carole Knight, o topspinistă 
foarte puternică (19, —17, —18), 
Mihuț a învins-o (la 19 și 17) 
pe campioana europeană 
Hammersley ! La dublu, 
xandru, Mihut — Linda 
ward, Hammersley 2—0 (15, 11) 
și conducem cu 2—1 !. Maria 
pierde în două seturi la cam
pioana europeană (—7, —13)
și... 2—2. Mihuț cîștigă detașat 
primul set la Knight (21—-7!), 
englezoaica joacă apoi degajat, 
ca una care nu mai are ce 
pierde și... cîștigă lă 14. în se
tul decisiv Mihuț revine, joacă 
formidabil și... 19—9! Knight 
„ghicește" două mingi și ia 
serviciul (19—11), reușind încă 
un punct, la o minge cu traiec
torie curioasă. Ei bine, se pe
trece ceva pe care l-am numi 
nemaiîntâlnit, dacă nu am ști 
că Liana e în stare uneori de 
așa ceva : un blocaj nervos _o 
împiedică să mai realizeze mă
car un singur punct și pierde 
setul și... meciul! In partida 
cu R. P. Chineză sînt folosite 
Mihuț și Ferenczi. Mihuț cîști
gă la Cian Te-in (18, 14), pentru 
ca următoarele trei partide să 
revină sportivelor chineze.

Jill 
Ale- 
Ho-

în partida cu Ungaria (0—3), 
Mihut și Ferenczi au întîlnit pe 
Judith Magos și Beatrix Kis- 
hazi.

în sfîrșit două victorii ale 
fetelor noastre : 3—0 cu Belgia 
(Alexandru — Germiat Marie- 
France 2—0, la 6 și 8, Mihuț— 
Verachtert 2—0, la 11 și 15, 
Alexandru, Mihuț — D’Hondt, 
Verachtert 2—0, la 18 și 11) și 
3—2 cu Bulgaria (Alexandru — 
Neikova 2—0, la 12 și 17, Mihuț
— Ranghelova 1—2, la 15, —15 
și —12, Alexandru, Mihuț — 
Neikova, Ranghelova 0—2, la 
—15 și —11, Alexandru — Ran
ghelova 2—0, la 13 și 12, Mihuț
— Neikova 2—0, la 13 și 10).

Băieții au pierdut și întîlni- 
rea cu Danemarca, cu 5—1.

„CUPA MONDIALĂ" LA SCHI
MADRID, 28 (Agerpres). — 

„Cupa Mondială” la schi s-a 
încheiat la Sierra Nevada (Spa
nia) cu disputarea unei probe 
masculine de slalom paralel, în 
care victoria a revenit sporti
vului austriac Manfred Brun
ner, care l-a întrecut în finală 
pe coechipierul său Klaus Hei
degger. Pe locul 3 s-a clasat 
italianul Bruno Nockler.

Iată clasamentul final pe na
țiuni : 1. Austria — 2001 p (1060 
la masculin plus 941 Ia femi
nin); 2. Elveția — 1186 p; 3. 
Italia — 703 p; 4. R.F. Germa
nia — 448 p ; 5. Liechtenstein 
— 370 p ; 6. Suedia — 364 p; 7. 
Franța — 309 p ; 8. S.U.A. — 
306 p.

(Urmare din pag. 1)

o. cursă mare. Ea a și impus 
alergării o trenă foarte susți
nută care a subțiat vizibil plu
tonul concurentelor. Singure 
Maricica Puică și Natalia Mâră- 
șescu au rămas în imediata ei 
apropiere. La 2500 m, deci pu
țin după ■ jumătatea distanței, 
Natalia a preluat șefia și trep
tat s-a distanțat net, terminînd 
relaxat, cu un mare avans, do- 

. vedind astfel forma bună pe 
care o deține. Am reținut și e- 
voluția promițătoare a Mprici-

CAMPIONATELE DE BOX ALE U.R.S.S.

APLAUDAT SUCCES

MOSCOVA, (Agerpres). — 
Cea de-a 43-a ediție a cam
pionatelor de box ale U.R.S.3., 
desfășurată in orașul Frunze, a 
dat, în ordinea celor 11 cate
gorii, următorii învingători : 
Anatoli Kliuev, Aleksandr Tka- 
cenko, Feliks Pak, Viktor Riba
kov, Vasili Solomin, Valeri 
Grișkovet, Valeri Racikov, Vik
tor Savcenko, Leonid Sapoșni- 
kov, Davidi Kvaceadze. Evgheni

PRELIMINARIILE C. M. ÎN PRIM PLAN

Gorstkov. Premiul pentru cel 
mai tehnic participant a fost 
atribuit lui Valeri Racikov 
(semimijlocie), în vîrstă de 21 
de ani, din Alma-Ata. „Selec
ția definitivă în vederea cam
pionatelor europene de la Halle 
se va face după turneul inter
național ce se va desfășura in 
prima decadă a lunii aprilie la 
Minsk" — a declarat antrenorul 
lotului unional, Aleksei Kiselev.

căi Puică și, mal ales, a tine
rei Antoaneta '

Cu o echipă tinără (cea mai 
tinără pe care am prezentat-o 
în ultimii ani !) și destul de 
omogenă, seniorii noștri și-au 
adjudecat o victorie prețioasă 
la care un mare merit îi revine 
lui Ilie Floroiu, aflat intr-o 
vervă deosebită. După 1000 m, 
împreună cu Vulovici, Floroiu 
s-a desprins de grupul alergă
torilor și apoi, mai bine de 
7000 m. l-a tot hărțuit pe re
dutabilul alergător iugoslav. Cu 
4000 m înaintea sosirii, Ilie a 
luat cursa pg cont propriu.

Iacob. Seria meciurilor din prelimina
riile C.M. (zona europeană) a 
fost inaugurată simbătă, la An
vers, cu o surpriză : Olanda a 
dispus în deplasare de Belgia și 
acum echipa lui Cruyff a deve
nit favorita indiscutabilă a gru
pei a 4-a.

Mîine sînt programate alte par
tide interesante în zona continen
tului nostru : la Wrexham, Țara 
Galilor primește replica campioa
nei Europei, selecționata Ceho
slovaciei (gr. 7) ; la Dublin, Ir
landa întîlnește Franța (gr, 5), 
iar la Londra, Anglia primește 
vizita selecționatei Luxemburgu
lui (gr. 2).

în zona Americil de Sud a avut 
loc ultimul meci din grupele 
preliminarii. La Montevideo : 
Uruguay — Bolivia .2—2 (1—1), 
ceea ce duce la eliminarea sur
prinzătoare a uruguayenllor. Iată 
clasamentul final al acestei grupe 
(a 2-a) :
1. Bolivia
2. Uruguay
3. Venezuela

După cum am

4 3 1 0 7—3 7 
4 12 1 5—4 4
4 0 1 3 2—7 1

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Havana, Sil

vio Leonard a egalat recordul 
mondial la 100 m — 9,9 ; la 110 
mg. — Casanas 13,37 • Concurs 
la Dallas : 100 m — Jones 10,47 ; 
lungime — Pleasant 7,48 ; 1 milă 
— Craig 4:06,29 ; 3 mile — Mu- 
nyala 13:44,64 ; înălțime — Rain- 
bolt 2.14 m • Crosul de Ia Leg- 
nano (Italia) a revenit etiopianu
lui Yohanis Mohamed (9,500 km 
în 30:37,0)

ciclism • Cursa de la Reggio 
Calabria a revenit italianului 
Constantino Conti (241 km în 
5 h 59:50,0).

CAlArie a a doua probă de 
obstacole, la Anvers, a fost cîș- 
tigată de Caroline Bradley (An
glia) pe calul Berna cu 45,4, ur
mată de brazilianul Nelson Pes- 
soa.

LUPTE a în prima rundă a 
..Cupei Mondiale" (libere). la 
Toledo (Ohio) : U.R.S.S. — Ca
nada 10—0. S.U.A. — Japonia 9—1.

NATAȚIE a La Montreal, 
Steve Pickell a realizat pe 100 m 
fluture 54.25 — cea mai bună
performanță mondială în bazin 
de 25 m a La Leningrad, în 
premiul ziarului „Komsomolskaia 
Pravda", Vladimir Salnikov a

stabilit un nou record european 
la 1 500 m liber cu 15:27,04. Alte 
rezultate, masculin : 100 m spate
— Veraszto (Ungaria) 58,89 ; 200
m liber — Krîlov (U.R.S.S.) 
1:53,70 ; 200 m fluture — Gerelik 
(U.R.S.S.) 2:04,01 ; 100 m bras — 
Werken (R.F.G.) 1:05,61 ; 200 m
mixt — Fedorenko (U.R.S.S.) 
2:08,24 ; feminin : 800 m — Cynt
hia Woodhead (S.U.A.) 9:01,28 ;
100 m bras — Iulia Bogdanova 
(U.R.S.S.) 1:13,51; 200 m mixt — 
Olga Kovalkina (U.R.S.S.) 2:22.38 
(n.r. al U.R.S.S.) ; 200 m fluture

— Tamara Șelofastova (U.R.S.S.) 
2:16,46 a ..Cupa Țărilor Latine" 
s-a încheiat la Roma. Clasa
ment : 1. Franța 173 p, 2. Italia 
172 p. 3. Brazilia 140 p. Rezul
tate : masculin : 1 500 m — Man
ei ruga (Brazilia) 16:00.55 ; 100 m 
fluture — ButtPt (Franța) 58.22 ; 
100 m liber — Guarducci’ (Italia) 
52.39 ; 200 m bras — Lalle (Ita
lia) 2:48.28 : feminin : 100 m li
ber — Gislaine Berger (Franța) 
59.42 ; 800 m liber — Antonia 
Real (Spania) 9:14,41.

SCRIMA a S-a încheia't „Me
morialul Wolodjowski", la care 
au luat parte 85 de sabreri din

11 țări. Clasament pe echipe • 1. 
Ungaria 8 v, 2. Polonia 7 v, 3. 
Italia 6 v ; individual : 1. Ge- 
dovary 5 v, 2. Gerevich 3 v, 3. 
Maffei 3 v.

ȘAH a După 10 runde, la 
Vrnjacka Banja, conduc Taima- 
nov și Marianovici cu cite 6V2 p, 
urmați de Ermenkov și Rakici 
cu cite 6 p. în runda 10. Taima- 
nov l-a învins pe Marianovici.

TENIS a Turneul final al Cir
cuitului Virginia Slims s-a înche
iat cu victoria lui Chris Evert 
(2—6, 6—1, 6—1 cu Sue Barker în 
finală). în semifinale : Evert — 
Casals 6—1 6—1 și Barker —
Navratilova 7—5. 6—4 a In finala 
probei de dublu, la Rotterdam, 
Fibak, Okker — Stockton, V. 
Amritraj 6—4. 6—4. a Meciul fi
nal la Carlsbad (Florida) va 
opune pe Gottfried (6—1. 6—1 cu 
Borg) lui Riesen (7—5, 6—0 cu 
Pfister) a La Cairo, victoria a 
revenit francezului Jauffret : 
6—3, 7—5, 6—4 cu Gebert ; la
femei • Eb’^ehaus (R.F.G.) —
Zinkevicl (U R «.<?) 7—6 6—1:
dublu • BartWt. Marks (Austra
lia) — Dupre (S.U.A J, Lewis 
(Australia) 7—5, 6—1, 6—3.

anunțat, urmează 
un turneu final cu participarea 
celor 3 cîștlgătoare ale grupelor 
Americil Latine : Brazilia, Bolivia 
și Peru. Primele două clasate se 
cal’fică direct în turneul final al 
C.M. ' din Argentina, iar echipa 
clasată pe locul 3 va susține un 
meci de baraj (tur-retur) cu 
cîștigătoarea grupei a 9-a din

zona europeană (U.R.S.S., Un
garia sau Grecia).

★
Echipa Spaniei a susținut o 

partidă amicală, la Alicante, cu 
selecționata urgârlei (1—1), în 
cadrul pregătirilor pentru meciul 
din preliminariile C.M. cu Româ
nia, programat la 16 aprilie, la 
București. Iată echipa folosită de 
viitorii noștri adversari, în așe
zarea 1—4—3—3 : Miguel Angel 
(Real Madrid) înlocuit de Arco- 
nada (Real Madrid) — Capon 
(Atletico Madrid), Benito, Pirri, 
Camacho (toți de la Real Madrid)
— Del Bosque (Real Madrid), Vil
lar (Athletic Bilbao) înlocuit de 
Solsona (Espanol), Rojo (Athle
tic Bilbao) înlocuit de Cortabar- 
ria (Real Sociedad) — Juanito 
(Burgos). Satrusegui (Real So
ciedad) înlocuit de Maranon (Es
panol), Churruca (Athletic Bil
bao). După cum se vede, antre
norul Kubala a apelat la apăra
rea lui Real Madrid, introducînd 
și o serie de jucători noi. O im
presie deosebită a lăsat Juanito
— autorul golului 
gazde.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (etapa 21) : Slo

boda Tuzla — Steaua Roșie Bel
grad 2—2 ; Zagreb — O.F.K. Bel
grad 2—1 ; Partizan Belgrad — 
Napredak 0—0 : Dinamo Zagreb
— Voivodina Novi sad 2—0 ; 
Hajduk Split — Celik 1—1. Pri
mele clasate *
1. Steaua Roșie 21 11 9 1 38-21 31
2. Dinamo Zagreb 21 10 7 4 35-21 27
3. Sloboda Tuzla 21 9 8 4 29-17 26

BULGARIA (etapa 20) : Slavia
— Levski Spartak 2—1 !; Ț.S.K.A. 
Sofia — J.S.K. Spartak 2—1 ; 
Akadem’k Sofia — Minior Pemik
1— 1 ; Akademlk Svistov — Du- 
nav Ruse 4—0 ; Sliven — Pirin 
0—0 ; Botev Vrața — Trakia Plov
div 3—2.
1. Ț.S.K.A. 20 12 5 3 33-16 29
2. Slavia 20 10 7 3 37-23 27
3. Levski Spartak 19 10 6 3 41-21 26

POLONIA (etapa 20) • Gomik 
Zabrze — Slask Wroclaw 2—2 ; 
Lech Poznan — Wisla cracovia
2— 1 ; Leg'a Varșovia — Stal Mie
lke 3—2 : L K S. Lodz — Zaglebie 
Sosnowiec 2—1 ; Po^on Sze^ecin
— Widzew 1—0 ; Tychy — Ruch 
Chorzow 0—0.

1. L.K.S. Lodz
2. Pogon
3. Slask
4. Stal Mielec

marcat de

20 10 9 1 29-13 29
20 10 6 4 27-21 26
20 965 22-25 24
20 9 5 6 28-22 23

• în „Cupa Africii“, la Lom£ : 
Senegal — Togo 1—0 (în tur 2—1) 
• în meci amical : Inter Brati
slava — Tatabânya 1—1 (1—0).

ANGLIA. — Rezultate din cam
pionat : Everton — Tottenham 
4—0 ; Leicester — Bristol City 0—0; 
Newcastle — Middlesbrough 1—0. 
Celelalte partide au fost amina
te. selecționata Angliei urmînd să 
joace miercuri, în preliminariile 
campionatului mondial. Situația 
primelor clasate a rămas neschim
bată : Ipswich și F.C. Liverpool 
cîte 43 p. Manchester City 40 p.

R. F. GERr^ANÎA (etapa 27) : 
Borussia Mbnchengladbach — Ein
tracht Braunschweig 1—1 : Ham
burger S. V. — Behnke -pt ?—° : 
Hertha — Eintracht Frankfurt pe 
Main 2—3 ; F. C. Saarbrucken — 
F. C Koln 3—1 ; Bayern Mim^hen
— Werder
1. Eintracht
2 Borussia
3. Schalke

Bremen 1—0.
Br. 27 12 11 4

M. 26 14 6 6
04 27 12 8 7

43- 33 35
44- 26 34
57-45 32
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