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„Cupa Federației44 la hochei Fază din meciul R.F.G. — 
S. K. Urițki Kazan, in 
care echipa sovietică a- 
tacă poarta lui Suttner

Foto : Vasile BAGEAC
Pe patinoarul 

din Capitală, în 
2 000 de spectatori, a început 
ieri după-amiază tradiționala 
competiție internațională de 
hochei dotată cu „Cupa Fede
rației". Actuala ediție a între
cerii suscită un plus de inte
res fiind unul din ultimele 
teste ale reprezentativei țării 
noastre, înaintea participării la 
grupa A a campionatului mon
dial.

„23 August" 
fața a peste

R.F. GERMANIA - S.K. URIȚKI 
l KAZAN 4-4 (1-1, 3-2, 0-1)

de
opus se- 
Germania 
grupa de 
mondial) 
din Ka-

Deschiderea cuplajului, 
ieri după-amiază, a 
lecționatei R. F. 
(participantă și ea la 
elită a campionatului 
formația S. K. Urițki
zan, din liga I a campionatu
lui sovietic (echivalentă cu di
vizia B). Deși au sosit în Ca
pitală joi dimineața, hocheiștii 
sovietici nu numai că au opus

o puternică rezistență, dar au 
avut chiar inițiativa, în lungi 
perioade, dominînd jocul și a- 
firmîndu-se ca o echipă ma
tură și viguroasă. Selecționata 
R. F. Germania a confirmat 
așteptările, arătîndu-se destul 
de tehnică. Cu cîteva remarca
bile individualități în lot, a- 
ceastă echipă a fost ușor su- 
perioadă pe planul omogenității.

Partida, dinamică, aprig dis
putată și echilibrată, s-a înche
iat cu un rezultat-de egalitate 
pe care-1 socotim just, dacă a- 
vem în vedere perioadele de 
dominare și ocaziile de gol. 
Au marcat, în ordine : Halețki 
0—1 (min. 12), Funk 1—1 (min. 
18), Kiessling 2—1 (min. 25), 
Șalahin 2—2 (min. 26). Trunt- 
schk 3—2 (min. 29), Kuhnackl 
4—2 (min. 30), Pavlov 4—3 
(min. 36) și Pavlov 4—4 (min. 
44). Au condus bine : M. Pres- 
neanu (România) — la centru, 
J. Jurza (Cehoslovacia) și Gh. 
Mureșan (România) la linie.

în aceste zile se desfășoară, 
tară, etapele de 

masă ale „Crosului tineretului" 
— competiție ajunsă la cea de-a 
X-a ediție. în majoritatea ju
dețelor vor avea loc, duminica 
viitoare, fazele pe centre de 
localități (atît urbane cit și ru
rale), etapele județene 
programate în ultimele 
duminici ale lunii aprilie, 
mințim că finala pe țară 
găzduită de municipiul Bucu
rești, în ziua de 2 mai.

în cele ce urmează, prezen
tăm cîteva relatări primite de 
la activiști ai comitetelor ju
dețene ale U.T.C., precum și de 
la corespondenți ai ziarului 
nostru.

• BRAlLA. Ne adresăm to
varășului Ion Jugănaru, secre
tar al comitetului județean al 
U.T.C. : • In ce stadiu se află 
desfășurarea ediției a X-a a 
„Crosului tineretului" ? • Pînă 
în prezent, la startul marii 
competiții sportive de masă au 
fost prezenți aproape 17 000 de 
tineri și tinere. în municipiul 
Brăila s-au desfășurat primele 
etape aproape în toate asocia
țiile sportive, iar în numeroase 
localități rurale au avut loc 
fazele comunale ale întrecerii : 
Mircea Vodă, Tichilești, Stăn- 
cuța ș.a. Duminică. 3 aprilie, 
este' programată etapa munici
pală la Brăila, urmînd ca pînă 
la 17 aprilie să se 
etapele pe centre de 
Tichilești, Stăncuța, ______
Romanu, Rîmnicelu, însurăței, 
Făurei, Ianca, Dudești si Mă- 
rașu. în. ziua de 24 aprilie vom 
desfășura etapa județeană a 
„Crosului tineretului".

• TIMIȘ. Interlocutorul nos
tru este tovarășul Eugen Bazi- 
liuc, șef de sector la comitetul 
județean al U.T.C. Adresîndu-i 
aceeași întrebare, am primit ur
mătorul răspuns : „Paralel cu

în întreaga

fiind 
două 
Rea- 
va fi

desfășoare 
localități : 
Măxineni,

o seamă de alte competiții spor
tive de masă, printre care 
„Cupa Independenței" la tenis 
de masă, la startul căreia au 
fost prezenți peste 2 000 de ti
neri si tinere, am acordat aten
ție ediției jubiliare a „Crosului 
tineretului". " 
laritate s-au 
pe comune, 
înregistrînd 
caș, Periam, 
drag etc. Referindu-mă la mu
nicipiul Timișoara, fazele pe a- 
sociații au fost foarte bine 
ganizate la întreprinderea 
mașini și ia Electrotimiș. 
minică este programată : 
municipală la Timișoara, i 
cum și etapele pe centre 
comune, printre care: Făget, Pe
riam, Pișchia. Tot duminică se 
vor desfășura și etape orășe
nești ’ ’ . - . - - - -

• 
pele 
două
(800 de concurenți) și la Chiși» 
nău-Criș (1 200 de participanți). 
Duminică sînt programate etape 
pe centre de localități : Pîncota, 
Pecica, Săvîrșin, Sebiș, Ineu, 
Lipova. precum și etapa mu
nicipală la Arad.

• SIBIU, Zilele călduroase 
ale săptămînii trecute au per
mis desfășurarea fazelor da 
masă în toate asociațiile spor
tive. astfel că în urmă cu două 
zile la Sibiu a avut loc etapa 
municipală. La start au fost 
prezenți 448 de concurenți. Cîș- 
tigători (15—16 ani) : Paraschiva 
Mărgineanu (Școala generală 
nr. 15) și S. Hubu (Liceul con
strucții nr. 1) : 17—19 ani: So
fia Varga tu (Liceul construcții 
2) si C. Drăgăianu (U.M. 1080) ; 
peste 19 ani : Maria Oprișan 
(Carpati Mîrsa) și Gh. Florea 
(U.M. 01606). (Ilie IONESCU — 
coresp.).

De o mare popu- 
bucurat întrecerile 
largă narticipare 

localitățile Re- 
Lovrin, Făget, Nă-

: or- 
de 

Du- 
faza 
pra

de

la Lugoj, Deta si Buzia$**„ 
ARAD. Au avut loc eta
pe asociații, precum și 
faze orășenești la Lipova

în campionatele Diviziei A de volei

PENICILINA IAȘI ÎNVINSĂ
DE UNIVERSITATEA CRAIOVA!

Ieri s-au disputat în cadrul 
campionatelor Diviziei A de vo- 
leî etapele a 21-a, la masculin, 
și a 19-a, la feminin. Iată a- 
mănunte :

MASCULIN

PROGRAMUL 
DE ASTĂZI

Ora 16 : R.F. GERMANIA 
INGSTAV ----------

Arbitri : Gh.
(România) 
Kuznețov

J------------ ._ .
Ora 18,30 : ROMANIA 

S.K. URIȚKI KAZAN
Arbitri î 

slovacia) 
Presneanu și 
bii România)

Mîine este

BRNO - 
Mureșeanu 

— la centru, V. 
____ și VI. Osepciuk 

(ambii U.R.S.S.) — la linie ;

J. Jurza (Ceho- 
la centru. M. 
C. Sgîncâ (am-
— la linie, 

zi libera.

ROMANIA - INGSTAV BRNO
5-5 (1-1, 2-4, 2-0)

Și partida vedetă a prilejuit 
un joc de mare luptă presărat 
— din păcate — cu destule du
rități, penalizate, firesc, cu nu
meroase eliminări. Au marcat: 
Tureanu (2), Dumitru, Axinte 
și Antal, respectiv Majercik, 
Macek, Bavor, Stloukal și Ja- 
nak. Au condus : V. Kuznețov 
(U.R.S.S.) la centru — V. O- 
sepciuk (U.R.S.S.) și C. Sgîncă 
(România), la linie.

Valeriu CHIOSE

STEAUA — DELTA TUL- 
CEA 3—0 (5, 6, 4). Joc la dis
creția voleibaliștilor lui A. 
Drăgan care s-au impus lejer, 
intr-un meci în care tulcenii 
nu s-au străduit să dea o re
plică la nivelul celei furnizate 
în meciul cu Dinamo. Steliștii 
au realizat o serie de combi
nații frumoase prin care și-au 
pus în permanentă derută ad
versarii. învingătorii au evo
luat în formația : Bădiță, Chifu, 
Manole, Pop, Macavei (Țerbea), 
P. Ionescu (A. Ion). Au con
dus bine N. Ionescu și R. Far- 
muș, ambii din București.

TRACTORUL BRAȘOV - 
VIITORUL BACĂU 3—0 (12, 13, 
7). Evoluție foarte ’ 
șovenilor, aflați la 
torie 
seturi echilibrate, 
cedat, pierzînd detașat. Arbi
tri : O. Drăgan și C. Padu
raru, din Timișoara. (C. GRUIA, 
coresp.).

consecutivă.

- -
bună a bra- 
a treia vic- 
După două 
oaspeții au

CONSTRUCTORUL BRĂILA 
— C.S.U. GALAȚI 3—1 (—13, 
8, 9, 7). Gazdele, fără coordo
natorul D. Popescu, n-au reu
șit să realizeze un joc bun, ceea 
ce a permis studenților să cîș-

Astă-seară, în meci retur pentru

semifinalele C. C. E. la handbal masculin

KFUM FREDERICIA-STEAUA
Astă sfiară la ora 21,40, echi

pele KFUM Fredericia și Stea
ua vor susține la Fredericia 
Halle manșa a doua a semifi
nalelor Cupei campionilor eu
ropeni la handbal 
După cum se știe 
disputat sîmbătă în 
turilor din Brașov 
români i-au întrecut pe cei da
nezi cu scorul de 29—22. Așa
dar, în acest retur, formația 
pregătită de Cornel Oțelea și 
Otto Telman pornește de la 
scorul de 7—0.

Steaua a plecaț joi la Copen
haga, cu lotul complet, urmînd 
să parcurgă dtumul din capi
tala Danemarcei pînă la Fre
dericia, situată în Jutlanda, cu

masculin. 
în meciul 
Sala spor- 
handbaliștii

autocarul. Astăzi dimineață vor 
sosi și cei doi arbitri : Pritzkof 
și Gentz (R. D. Germană). Pri
ma finalistă este echipa Ț.S.K.A. 
Moscova, calificată în dauna 
formației VfL Gummersbach.

Partida de astă-seară, de la 
Fredericia, se anunță deosebit 
de dîrză. Danezii vor încerca, 
pe teren propriu, să realizeze 
surprizele din partidele cu 
Dozsa Debrețin și Ruda Hvezda 
Bratislava, în timp ce jucătorii 
noștri vor face totul pentru a 
nu scăpa printre degete o cali
ficare pentru care au cele mai 
multe șanse. Sperăm că Steaua 
se va califica în finală în a- 
ceasiă ediție a C.C.E.

meciul în fața unor adversari, 
evident mai hotărîți. Arbitri 5 
M. Oancea și I. Covaci din 
București. (St. GURGUI, coresp.).

PETROLUL 
RAPID 2—3 
16, —5).

PLOIEȘTI — 
(12, —18, —13,

FEMININ

MARATEX B.I E F S
MARE 3—2 (8, 9, —11, —11, 7). 
Meciul a început slab de am
bele părți, studentele arătînd 
totuși mai multă siguranță în 
execuții și o capacitate ofen-

Nici de această dată, trăgătorii 
cajul echipei Steaua

tige primul set dar fără a mai 
avea capacitatea necesară să 
reziste pînă în final. Arbitri : 
I. Sușelescu din București și 
C. Pitaru din Sibiu. (N. COS- 
TIN, coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
2—3 (—11, —13, 13, 6, —16). în- 
cepînd neconvingător, craiove- 
nii au cedat primele două se
turi, avînd însă o puternică re
venire în următoarele și echi- 
librînd situația. Dar, greșind co
pilărește la serviciu și în mo
mentele decisive, ei au pierdut

tulceni nu vor putea depăși blo-
Foto : I. MIHAICÂ

sivă superioară. Abia din setul 
al 3-lea jocul a devenit mal 
atrăgător datorită replicii mai 
hotărîte pe care au furnizat-o 
maramureșencele. Studentele au 
intrat în derută, nereușind să 
efectueze preluări corecte la 
serviciile foarte bine executata 
de G. Cioflîng, care, prin repu
neri puternice a contribuit la 
detașarea echipei sale. în setul 
decisiv oaspetele au început, 
de asemenea, bine, dar o suită 
de greșeli a determinat reve-

(Continuare în pag. a 4-a}



la sfirșitul acestei săptămini MAI MULT SPIRIT GOSPODĂRESC
SE REIAU CAMPIONATELE

REPUBLICANE DE HANDBAL
• La masculin, cel puțin șase echipe în lupta pentru 
evitarea retrogradării • „U“ București — fără Simona 

Arghir-Sandu

La sfârșitul acestei săptămini, 
activitatea competițională in
ternă a handbalului nostru se 
va relua la nivelul celor trei 
eșaloane — A, B și de juniori. 
Campionatele divizionare pro
gramează ultimele tururi, la fi
nele cărora vor fi cunoscute 
echipele cîștigătoare ale actua
lei ediții.

în ultima perioadă de timp 
formațiile din Diviziile A și B 
și-au trecut normele de control, 
care au fost programate să se 
desfășoare pe plan local. Ta
belele cu rezultatele obținute 
— sosite pe adresa federației 
de specialitate — dovedesc o 
ascensiune generală, semn al 
interesului cu care toți antre
norii și toți sportivii au înce
put să privească aceste teste 
de importanță majoră.

Au fost intensificate și pre
gătirile efective pentru relua
rea campionatelor. Din toate 
localitățile țării ne-au parvenit 
vești despre diferite turnee și 
jocuri amicale ale căror princi
pal scop a fost verificarea for
țelor înaintea actului decisiv 
al campionatelor

Pentru formațiile din Divizia 
A, feminine și masculine, s-a 
pus problema reacomodării cu 
jocurile în aer. liber, intrucît 
acest ultim tur al campionatu
lui se va desfășura pe terenu
rile de zgură și bitum ale sta
dioanelor.

Situația din clasamentul mas
culin anunță o luptă interesan
tă în special pentru evitarea 
retrogradării. Această dispută

cuprinde minimum șase echi
pe, adică... jumătate dintre for
mațiile divizionare A ! în pri
vința primelor locuri, dacă po
zițiile I și a Iî-a sînt adjude
cate teoretic _de Steaua și, res
pectiv, de 
pentru cel 
candidează 
trei echipe
H. C. Minaur Baia Mare și Ști
ința Bacău. Totuși, ținînd cont 
de valoarea garniturilor, se 
pare că vom asista la un duel 
între brașoveni și băimăreni...

La feminin, lupta se anunță 
interesantă mai ales in privin
ța stabilirii ierarhiei părții su
perioare a clasamentului, unde 
Universitatea București, Uni
versitatea Timișoara și I.E.F.S., 
aceleași trei echipe care-și dis
pută titlul în ultimii ani, sînt 
prezente și acum în plutonul 
fruntaș. „U“ București va tre
bui să suporte, însă, handica
pul absenței pe parcursul în
tregului tur a Simonei Arghir- 
Sandu (ceea ce înseamnă pier
derea principalului atu), iar
I. E.F.S. nu va mai beneficia de 
aportul antrenorului Valeria 
Gogâltcm, care — fiind condu
cătorul lotului reprezentativ — 
a fost degrevat de sarcinile pe 
linie de club.

în zona retrogradării, Textila 
Buhuși nu mai are, practic, 
nici o speranță de salvare, în 
timp ce Voința Odorhei — cu 
multe indisponibilități pe par
cursul acestui campionat — se 
află, de asemenea, intr-o situa
ție foarte dificilă.

Dinamo București, 
de-al treilea loc 

cu șanse cel puțin 
— Dinamo Brașov,

A

ÎNOTĂTORII SÎNT
Cei mai buni înotători din 

țară încep 
pentru cele 29 de titluri 
campioni în bazin acoperit. In
teresant de semnalat că această 
importantă competiție se orga
nizează pentru prima oară în 
piscina de la Hunedoara, pre
cum și faptul că, după exact 
opt ani, concursul se desfășoa
ră din nou intr-un bazin rapid, 
de 25 m.

La start și-au anunțat pre
zența, fără excepție, toți record
manii și campionii țării. într-un 
fel, acest lucru este perfect 
explicabil, printre altele, prin 
faptul că pentru marea majo
ritate a competitorilor campio- 

Hunedoara repre- 
start oficial

astăzi întrecerile
de

FAȚA DE BAZA MATERIALA
9 Pornind de la numărul schifurilor ® In așteptarea bărcilor din fibră de sticlă 
@ Ceva despre pregătirea marangozilor ® întreținerea ambarcațiunii depinde 

mult de mina sportivului
Este binecunoscut faptul că 

practicarea canotajului necesită 
asigurarea unei baze materiale 
complexe, în care intră, alături 
de ambarcații, o serie întreagă 
de accesorii absolut obligatorii 
procesului de instruire : pon
toane, hangare, șalupe de ur
mărire, ateliere de reparații 
bărci (cu marangoz), sală de 
forță, vestiare, instalații sani
tare etc. Toate secțiile din țară 
beneficiază, în măsură mai 
mare sau mai mică (în funcție 
de importanța și rezultatele 
obținute), de aceste condiții, 
avînd practic un cadru adecvat 
de desfășurare a

Din păcate, însă, 
canotajului nostru 
iește, în special la 
țiilor și cluburilor, 
plice neîndeplinirea 
și rezultatele slabe prin același 
leit-motiv : „n-avem condiții" ! 
Nu spunem că în unele afir
mații de acest gen nu există și 
un sîmbure de adevăr, dar el 
se referă nu la absența condi
țiilor, ci la insuficienta satis
facere a UNEIA dintre ele, de 
regulă, la numărul ambarcați- 
ilor. Asupra acestui fapt vrem 
să ne oprim astăzi.

La federația de specialitate 
există o situație exactă a nu
mărului de schituri pe care le 
are flecare secție în parte, și, 
privin'du-1, nu se poate spune 
că o secție are un număr insu
ficient de bărci sau că o alta 
are prea multe ! Strictul nece
sar, raportat la numărul și la 
valoarea sportivilor, este asigu
rat fiecărei secții în parte, dar 
altceva trebuie arătat aici : 
FELUL CUM SÎNT PĂSTRATE 
ACESTE AMBARCAȚII.

activității, 
în lumea 

se obișnu- 
nivelul sec- 
să se ex- 
obiectivelor

»\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
I

PUI

natele de la 
zintă primul 
cest sezon.

Programul 
tuit pe șase 
neața serii

în a-

întrecerilor, alcă- 
reuniuni — 

contratimp,
dimi- 

iar

GATA DE START
după-amiaza finalele — permite 
tehnicienilor o bună testare a 
posibilităților fiecărui concu
rent, chiar și în mai multe 
probe. Dealtfel, la finele cam
pionatelor, selecționerii loturilor 
reprezentative vor face o rigu
roasă selecție pentru alcătuirea 
echipelor care ne vor reprezenta 
la Balcaniadă. Totodată, con
cursul hunedorean va permite 
o primă evaluare a șanselor 
celor care își vor depune candi
daturile pentru a participa 
Campionatele europene 
Jonkoping și Universiada 
Sofia.

Astfel stînd lucrurile, 
suficiente premise de a 
zări o serie de rezultate 
roase pe plan european, 
substanțial ecou pe tabela de 
recorduri. Sînt așteptate cu in
teres cursele lui Carmen Buna- 
ciu (100 șl 200 m spate), Anca

de
de

la 
la 
la

există 
între- 
valo- 

cu un

LA HUNEDOARA
. Miclăuș (100 și 200 m delfin), 

disputele Costea — Pănulescu 
(craul și mixt), Hoțescu — A- 
nastasescu — Prass (la bras), 
ca și tentativele cîtorva tineri 
înotători (H. Neagrău, I. Sveț, 
I. Luca, H. Lucaciu, K. Szerzo, 
A. Horvat, AL Szabo, A. Zahiu) 
de a recupera terenul pierdut 
în sezonul trecut.

★
Programul concursului — vi

neri : 100 m liber (b+f), 200 m 
bras (b+f), 200 m spate (b+f), 
1500 m și 800 m liber, 4 x 100 m 
mixt (b) ; sîmbătă : 100 m del
fin (b+f), 100 m bras (b+f), 
200 m liber (b+f), 400 m mixt 
(b+f) și 4 x 100 m liber (b+f) ; 
duminică : 200 m delfin (b+f), 
400 m liber (b+f), 100 m spate 
(b+f), 200 m mixt (b+f), 4x100 
m mixt (f) și 4 x 200 m li
ber. (a. v.).

CONSILIUL NATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZI

CĂ SI SPORT 
CENTRUL DE CERCETĂRI 
PENTRU

• LA CURTEA DE ABGEȘ, 
aproape 800 de elevi s-au în
trecut în etapa pe localitate 
a campionatelor republicane 
școlare la șah și tenis de 
masă. Au cîștigat dreptul de 
a participa la finală pe ju
deț Mihaela Dumitru (Șc. gen. 
*' " Turcu (Șc. gen.

Marilena Popescu 
și Silviu Paven 
— la tenis de 
„CROSUL INDE- 

avut loc

4) și Nicolae
3) — la șah, 
(Șc. gen. 5) 
(Șc. gen. 4) 
masă. • LA „_____
PENDENȚEI“, care a___ -
în parcul orașului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, au participat aproa
pe 1 200 de elevi. Printre câș
tigători s-au numărat Tatiana 
Vasluianu (Șc. gen. 3) — ca
tegoria pînă la 15 ani, Maria
na Moise (Lie. 2 chimie) și 
Vasile Ursa-n (Șc. gen. 5) — 
categ, pînă La 19 ani și Va
sile Staneiu (Lie. 2 chimie) 
— categ. peste. 19 ani. • S-A 
INAUGURAT sezonul de tir 
cu arcul la Tg. Mureș cu dis
putarea concursului republi
can „Cupa Sănătatea". La 
competiție au fost prezenți 
arcași din Sat-u Mare, Ani- 
noasa și orașul gazdă. Toate 
probele au revenit trăgători
lor mureșeni — echipelor 
P.T.T.R. ia seniori și Voința 
la senioare. La individual ru 
cîștigat la seniori Z. Biro 
(P.T.T.R.) 930 p, Aurora Chin 
(Sănătatea) 961 p, iar ;a ju
niori Al. Kiss (Voința) 963 p. 
e MUNICIPALITATEA Bra
șovului a cedat un spațiu 
verde aflat în vecinătatea în
treprinderii poligrafice unde 
sportivii tipografi își vor a- 
menaja o mică bază sportivă. 
Microstadionul „Poligrafia" — 
care va avea terenuri de vo-

le! și handbal — va fi gata 
în preajma zilei de 1 mai. 
a CONDUCEREA ASOCIA
ȚIEI SPORTIVE BUCURA din 
Hațeg, care funcționează pe 
lingă liceul din localitate, a 
luat frumoasa inițiativă de a 
organiza un campionat 
minifotbal. La întreceri 
fost reprezentate toate 
sele. După cinci etape se 
noaște câștigătoarea, __
anului trei, care a învins 
finală, cu severul scor 
6—1, formația anului doi. _ 
ȘASE ECHIPE de handbal 
băieți din Giurgiu au evoluat 
intr-un ' ' ‘
„Cupa 
feul a 
Liceului 
trenată
nolescu. a C. S. OLIMPIA și 
A. S. VOLANUL SATU MARE 
au început să amenajeze în 
colaborare un teren de fotbal 
acoperit cu zgură. Aici se vor 
pregăti micii fotbaliști de la 
centrul de juniori Olimpia și 
își vor susține meciurile ju
cătorii de la întreprinderea 
de transporturi auto, a DIN 
INIȚIATIVA tînărului tehni
cian Pavel Petroschi, de la 
fabrica de sticlă din Gherla, 
la asociația sportivă a Liceu
lui „Ana Ipătescu" din loca
litate a luat ființă un cerc 
de învățare a sportului lupte
lor. Pentru început, acest nu
cleu de atletică grea este 
frecventat de 20 de tineri.

★
Relatări de ia Em. Sterescu, 

Gh. Grunzu, I. Păuș, C. Gru
ia, N. Sbuchea, Tr. Barbălată, 
I. Toth și D. Vatan.

EDUCAȚIE FI
ZICĂ Ș! SPORT

ANUNȚĂ

de 
au 

cla- 
cu- 

echipa
în 
de

turneu dotat cu 
Independenței". Tro- 
revenlt reprezentantei 
„Ion Maiorescu" an- 

de prof. Dumitru Ma

Scoaterea la concurs a 
următoarelor posturi, in spe
cialitățile tehnologia antre- 
nament-ul-u-i sportiv :

— instructor 
specialitatea 
mafie ;

— instructor 
specialitatea

sportiv, 
lupte grece-ro-

sportiv, 
caiac-canoe

— instructor
specialitatea

sportiv, 
atletsm

Cererile de înscriere 
concurs se primesc la sediul 
centru toi de cercetări pentru 
educație fizică și sport — 
secretariat — din București, 
seat. 3, B-dul Muncii 37—39, 
pînă la 10 aprilie 1977.

Condițiile de înscriere și 
part ci pa re la concurs pentr u 
fiecare din funcțiile mențio
nate sînt cele cuprinse în 
cap. II, secțiunea 4. art. 40 
ji 44 din Statutul pentru or- 
g an i zarea a cti vităț i i 
movarea 
ceta re, 
tul

si oro- 
personalului de cer- 

a probat prin Decre- 
n>r. 689/28.XII.1973 publi

cat în Buletinul Ofcial al 
iv. S. România, partea I, nr. 
1 dim 3 ianuarie 1974, Legea 
nr. 12/1971 și Legea or. 37/ 
1970 modi-ficată 
tul nr. 146/1974.

Concursul se 
sediul Centrului 
ia Î5 aprilie.

prin Dec re-

va ține 
din București

o dată, la competiții, am 
posibilitatea să vedem 
rupte din cauza neaten- 
sportivilor ; vedem, în 

din ce în ce mai rar 
care, imediat după 

își curăță și își șterg 
cu 

re

Nu 
avut 
bărci 
ției 
schimb, 
sportivi 
cursă, 
schifurile cu grijă și tot 
grijă le așează în rastel ; 
morcile cu care sînt transporta
te bărcile la concursuri nu co
respund întotdeauna, întîmplîn- 
du-se deseori ca ambarcațiile 
să ajungă la destinație lovite, 
sparte, chiar imposibil de folo
sit ; se practică „peticitul" gro-

solan, in loc să se repare cu 
migală fiecare fisură, cit de 
mică 1 Schifurile sînt materiale 
scumpe, care necesită investiții 
importante, și trebuie tratate 
ca atare, prelungindu-li-se du
rata de folosire pină la limita 
de uzură.

în privința calității ambar- 
cațiilor produse la Reghin șe 
poate afirma că în ultimii doi- 
țrei ani au fost realizate schi
turi bune, care se apropie tot 
mai mult de nivelul cerințelor 
internaționale. Și aici este însă 
loc pentru mai bine, în special 
în direcția ușurării bărcilor (re
ducerea greutății, a rigidității 
lor), a întăririi portanților și, 
eventual, a generalizării insta
lațiilor fonice pentru cîrmaci. 
Lotul de ambarcații pe care 
I.P.L. Reghin l-a furnizat anul 
trecut Clubului Nautic Univer
sitar s-a dovedit de o calitate 
bună, studentele obținînd cîte- 
va performanțe în campiona
tele republicane tocmai pe a- 
ceste schituri. Pe linia produ
selor de calitate superioară, 
I.P.L. Reghin va lansa curînd 
primele bărci din fibră de sti
clă, lucru remarcabil, demn de 
toata laudele. Este, însă, de do
rit ca odată cu noile ambar
cații legătura dintre producă-

ATI FTKM SîMBĂTA de la ora rtlLLltom 16 șj dlUFnj,n,icâ de |la 
ora 9, pe stadionul centrului ,,23 
August" va avea loc primul concurs 
în aer. biber al sezonului. Este vorba 
de întî foirea Viitorul — Cutezătorii — 
Școala generală 190, cu probe pen
tru copii, juniori |l si HI. • D’JMi- 
N/CĂ de la ora 9 pe circuitul din 
strada Maior Coravu se va desfă
șura prima etapă a „Cupei Primă
verii" la marș.

DUMINICĂ 10 APRILIE, 
LA TIMIȘOARA se desfă- 
concurs automobilist de 

circuit, de fapt prima din 
ca m pion aiului

AUTO
șoa ră un 
viteză pe 
cele cinci, etape ale ___ r__________
republican.^ întrecerea are loc pe un 
circuit din municipiu>l Timișoara,
concurenții avînd de străbătut 12 
tore a " ~
tămînă ___ ____
dețele Cairaiș-Severin 
se dispută 
iar în 24 aprilie la Păltiniș, 
etapă în cadru! campionatului 
publican de viteză în coastă.

din municipiul 
avînd de străbătut 

cîte 2 500 m fiecare. O săp- 
mai tîrziu (17 aprilie) în ju- 

și Hunedoara 
„Raliul cetăților de foc", 

prima 
re-

ll IPTF INCEPIND DE AZI,
t-VriC Karlovo (Bulgaria),

la
_______ .__ _ _____ are 

toc un turneu internațional de lapte 
greco-romane rezervat tinerilor care 
n-au împlinit vîrsta de 20 de ani. 
Concursul constituie un test în vede

tori și beneficiari să fie strinsă 
și permanentă, numai în acest 
fel putindu-se ajunge la rea
lizarea unor schituri la nivelul 
celor mai bune din lume. Tot
odată, pentru că a venit vorba 
despre bărcile din fibră de sti
clă, se impune reciclarea ma- 
rangozilor, de care depinde în 
măsură hotărîtoare întreținerea 
și prelungirea duratei de viață 
a schiturilor.

Problema amenajării hanga
relor, încă insuficient înțeleasă 
de conducerile citorva cluburi, 
este și ea la fel de importantă. 
Poate fi rezolvată cu cheltuieli 
mici, dar cu mult spirit gospo
dăresc, atunci cînd există, fi
rește, înțelegere și bunăvoință.

Pe linia folosirii raționale a 
materialelor, se impune ca în 
toate secțiile să se militeze 
permanent pentru grija față de 
bărci în special ; este imperios 
necesară educarea sportivilor 
în spiritul preocupării perma
nente de a întreține barca 
care concurează și pe care 
antrenează.

Spuneam la început că
cluburi și secții este asigurat 
strictul necesar. Dar, să nu ui
tăm, și bărcile au o durată de 
viață, un grad-limită de uzură. 
Trebuie să se 
acest lucru și, 
zul, parcul de 
împrospătat.

în limita posibilităților, fede
rația de specialitate asigură 
materiale și secțiilor, dar acest 
lucru se face — firește — nu
mai in cazul cluburilor și sec
țiilor care au dovedit prin 
zultate palpabile că merită 
cest lucru.

în sfîrșit, referindu-ne 
condițiile create loturilor 
prezentative, apreciem că aces
tea au fost și sînt EXCELENTE 
din punct de vedere al ambar- 
cațiilor.. Este necesară comple
tarea materialului auxiliar șl — 
foarte important — la modernul 
complex de refacere de la Sna- 
gov trebuie realizată o stație-pi- 
lot care să asigure, prin a- 
paraturâ modernă, posibilitatea 
investigării canotorilor.

pe 
se

in

țină cont și de 
atunci cînd e ca- 
bărci să fie re-

re- 
a-

la 
re-

Hoiia ALEXANDRESCU

Rămăsei 
prietenuiu 
nelului, ' 
bun Steu 
un Zamfir 
ma „viziu 
— am at 
clasă cert 
museți, c 
rabili, 
ne-au dat 
A doua „ 
Zamfir — 
Troi — m 
in ruptul 
mentator 
a afirmat 
„dribling 
că pină l 

a 
el fiind d
" ' f-

fir mai

oricărui 
îngeraș", 
cest dru 
ar trebui 
plice că 
nu ins-eam 
mite mini 
extremă < 
centru ci 
încoace, 
Reluați m 
Turcia și 
dea cum 
rile lui s- 
terenului, 

0 o nuanță, 
cu critica 
rilor, nici 
mit să da 
rilor noștr 
nu e pre 
meciul cu 
tesc că n 
atenția i 
prea oarb 
cu caire ai 
privite i 
ale națion 
buni ?“ jx 
încruntare 
Și chiar c 
vreau să 
puncte de 
meci men, 
cescu, ci 
bile, venit 
fundaș, c 
avînd tini 
mare acut 
unui duel 
jucător cu, 
zic așa, I 
ță~... ,Da 
neți că L 
e cea mc, 
noastră !?•, 

Dintre 
imagini i 
de calitaț 
Georgesc\ 
dar și cu

»\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'
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rea participării la campionatele 
mondiale de junfori, de la Las Ve
gas (S.U.A.). Țaia noastră va fi re
prezentată de o echipă completă : 
N. fordache (48 kg), N. Zamfir (52 
kg), C. Balaur și Gh. Ungureanu 
(57 kg,), St. Negrișan (62 kg), M. 
Luță (68 kg), L. Tipa (74 kg), I, 
Draica (82 kg), C. Petrescu (90 kg), 
L Savin (TOO kg) și V. Cornea 
(+ 100 kg). Lotul este însoțit de
antrenorul N. Pavel și arbitrul 
F.I.L.A., C. Busoi. e CEI MAI VALO
ROȘI LUPTĂTORI SENIORI pleacă 
azi spre Budapesta, unde se va 
disputa un mare concurs internațio
nal — „Turneul Ehbberarea" — în 
zilele de 2—4 aprilie. Vor eace de
plasarea C. Alexandru, N. Gingă, 
M. Boțilâ, C. Dulicâ, I. Păun, Șl. 
Rusu, Gh. Cioboiaru, I. Enache, P. 
Dicu, V. Dolipschi. Sportivii vor fi 
conduși de antrenorii I. Corneanu 
și Cernea.

TPMIQ CONTINUIND ACȚIUNEA 
începută chiar de la 

ÎNFIINȚARE, Tenis club București or
ganizează și în acest an cursuri de

inițiere pentru 
și pentru alte 
a i munci i care 
frumos sport. .* 
seriii de cîte 2 
data de 1 apr 
din Calea Ple; 
Informații se | 
fon 14.88.59 z

CEL Mj
Uzat în 

pei pe muniebi 
pei Primăverii" 
luii L. jonașcu 
bilit um noii r 
pistol standard, 
zultate : pbsti
G. Fil<<? (Dimd 
(I.E.F.S.) 343.
Nedelcu (Dine 
(Din amp) 534 
niori : 1. M.
2. R. VidrașcL 
pușcă stamdarc 
1. Veronica T

Mariana Fi ; 
Dumitra M

o producție a Casei de filme 5

ROMÂNI AFILM prezintă

MISTERUL LUI HERODOT

scenariul : GETA DOINA 
din romanul „Movila bâtrînulu’ 
Dunăraru

regi-a : GETA DOINA TARNA'XSI 
imaginea : AUREL KOSTRAK1EW 
muzica : STEFAN ZORZOR 
decoruri : GUȚA ȘTIRBU 
costume : FLORENTINA ILEANA 
montajul : ELENA PANTAZI-CA 
Interpretează : Silviu Stăncu-le;

Melania Ursu, Romeo Pop, Ștel 
ila, Angela Costache, Mihai I 
Cristian Orăscu, Tudor Petruț, 
Anca Mâzăreanu, Cătălin Evoescu

Film realizat in studiourile Cer 
Cinematografică „București"



e
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L 
i

rat), slntem datori să 
relevăm, in primul 
pentru buna pace a obiecti- 
vității noastre, existența, in
tr-adevăr, a unui dubiu 
pra celui de al doilea 
dinamovist, aparatul 
primind și el un ofsaid 
siv, dar ofsaid... In al .... 
lea rind, urechea a reținut 

„Dudu 
bun ca 
îndrăzni 

idei 
urma

i
l

I
l

așu-
gol 

sur-
pa- 

doi-

verbul tribunelor : 
Georgescu e mai 
Iordănescu". N-aș 
să scandez asemenea 
neadevărate însă, la 
urmei, amuzante și bine ve
nite. Dudu nu e mai bun 
ca Iordănescu, dar e foarte 
bine să se știe că nu e nici 
așa cum 
vreme 
parcă-i

l-au ținut multă S; 
unii cronicari. Incit g; 
mai preferabilă o 
comparație t 
bă și prea sufle- 
tistă, ușor de 
rectat, decit o 
jurie groasă și 
mobilizatoare 
care autorii o 
doreau și 
solid. Oricum, pen
tru climatul tribu

nelor, e de salutat

iua o Ș 
strim- ■>

co- 
in- 
de- 
pe 

mai
adevăr

l

3

i
1

i 
i a 
t 
g 
i
1

L 
î 
t

tirzie 
după 

sufle - 
încă 

careu 
„acasă" la el. Să-i 

stilul

a

ii
T

o asemenea poezioară uma
nistă — care, cu puțin hu
mor din partea celor vizați, 
poate fi chiar și stimulati
vă, „pe bune..." — în locul 
prozei vulgare dm melodia 
aceea urită cu „ați mîncat 
bătaie...". Tehnic vorbind, 
lăsînd sentimentalismele 
puțin deoparte, nu am totuși 
credința că Dudu Georgescu 
e mai bun ca mijlocaș ofen
siv decit pe postul lui, în 
careu. Jocul lui Dinamo s-a 
resimțit de absența lui „in 
față", de apariția lui 
in preajma porții, 
curse în care și-a dat 
tul. In cimp, Dudu e 
stmgaci, in timp ce in 
omul e
schimbăm stilul și jocul, 
tocmai acum cînd e aproape 
de forma necesară marilor 
încercări ? Trebuie să avem 
„încredere" in ochiul scoție
nilor : ei au știut atunci 
să-l „scoată" de pe teren, 
de cum l-au văzut cum se 
înalță în careu, fără să mai 
citească articolele care le 
sugerau să nu-i dea nici o 
atenție... Dar dacă tot sin- 
tem la acest capitol al oa
menilor, ce face Dumitrache 
și ai lui, la Jiul, mi se pare 
din ce în ce mai simpatic.

BELPHEGOR
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TALENTUL MICILOR I
IMOTOCROSIȘTI

* SE MATERIALIZEAZĂ PRIN 
! MUNCA DE ATELIER

Printre constatările îmbucură
toare prilejuite de prima etapă a 

_ „Cupei F.R.M.“ la motocros, des
fășurată duminică la Cîmpina, 
am notat și participarea record 
la clasa națională, motoreta „Mo- 
bra“. Satisfacția spectatorilor și 
a noastră — ritmul neașteptat de 

, alert al întrecerilor. Campionul
probei pe anul 1976, Al. llies 

' (Torpedo Zărnești), a avut de
data aceasta adversari mai pu-

* ternici, printre principalii anima-
p ton apărînd nume noi, ca
~ Schmidt (Energia Cîmpina),
t, S. Manya (Electro Sf. Gheorghe)j ș. a.
: . Cum au reușit tinerii motocro-
, siști să progreseze atît de evi-
’ dent ? Ei au depus un plus de
’ efort în instruirea de atelier,

unde și-au pregătit temeinic ma
șinile pentru concurs, sub îndru- i marea atentă și competentă a
antrenorilor. Astfel, reprezentan
ții secțiilor moto Torpedo Zăr
nești. Muscelul C. Lung, St. roșu 
Brașov, Poiana Cîmpina și Fla- 
câra-Automecanica Moreni au 
mărit la motoretele respective 
numărul ,,cailor putere" de la 

i1 4 ia 6 și chiar la 8 — ceea ce i-a
I, ajutat să treacă eu viteză sporită
>! peste „trambuline", „cocoașe"
[i sau pantele abrupte ale traseului.
|| Prin urmare, talentul micilor mo
li tocrosiști se materializează prin-
'i tr-o susținută muncă de atelier,
[i conjugată cu pregătirea fizică,
,i tehnică și tactică.
;! Troian IOANIȚESCU
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÂȘTIGURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 20 MARTIE 1977

FAZA I: Categoria 1: 1 vari
antă 10% a 7.000 lei ; cat. 2: 2,85 
a 15.000 lei sau, la alegere, o 
excursie Bulgaria — Grecia sau 
Turcia, sau U.R.S.S., sau Turul 
Cehoslovaciei și diferența în nu
merar; cat. 3: 18 a 3.944 lei; cat. 
4: 71,75 a -939 lei; cat. 5: 178,90 a 
397 lei; cat. 6: 5.851,05 a 40 lei;

FAZA a Il-a: Categoria A: 1 va
riantă 50% a 25.000 lei; cat. B 
14,10 a 5.975 lei; cat. C: 67,90 a 
1.241 lei; cat. D: 3.132,15 a 60 lei.

Sâptămina viitoare, iața in ia(â cu Polonia A

SELECȚIONATA B ÎSI TESTEAZĂ 
POSIBILITĂȚILE

mai
rind

I
I
I
I
I

experi-
Deyna, La- 

chiar Lu- 
ultimă in
unde acti-

I

După cum se știe; săptămina 
viitoare, reprezentativa secun
dă a României intră și ea în 
circuitul jocurilor internaționa
le ale anului 1977. Este vorba 
de întîlnirea amicală pe care 
fotbaliștii noștri o vor susține 
miercuri în Polonia, în compa
nia primei garnituri a țării 
gazdă, care face preparative în 
vederea abordării jocurilor o- 
ficiale din cadrul preliminari
ilor C.M., grupa I euro
peană. Reamintim că, în toam
na trecută, reprezentativa B a 
României a mai întîlnit, la 
Lodz, prima echipă a Poloniei, 
în fața căreia a cedat eu sco
rul de 2—1.

Privită din punctul nostru 
de vedere, această nouă întîl- 
nire, care se va disputa la 
Plock, va însemna un test tot 
atîț de serios ca și acela din 
toamnă, mai ales că antreno
rul Jacek Gmoch va aduce în 
arenă tot ce are mai bun fot
balul polonez la ora actuală, 
printre purtătorii tricoului na
țional numărîndu-se 
mentații Szarmach, 
to, Kasperczak și 
banski, chemat în 
stanță din Belgia, 
vează în prezent.

Această perfectare a meciu
lui este o dovadă a faptului că 
forul de specialitate merge pe 
linia de a considera reprezen
tativa secundă a României ca 
pe un veritabil rezervor al lo
tului A, motiv pentru care i se 
asigură acesteia jocuri cu ad
versari puternici. Conform ca
lendarului de primăvară, lotul 
B mal are în program, pentru 
data de 27 aprilie, încă un 
meci, dificil, tot în deplasare, 
cu selecționata similară a R.D. 
Germane. Fără îndoială că an
trenorul echipelor naționale, 
Ștefan Covaci, urmărește în 
acest mod, o nouă inventarie
re a fondului de jucători va
loroși (momentan rămași în a- 
fara cadrului primei reprezen
tative), dîndu-le, astfel, posi
bilitatea ca ei să poată conti
nua activitatea internațională, 
să-și îmbogățească experiența 
necesară abordării marilor con
fruntări.

Prin această prismă s-a des
fășurat de fapt întreaga acti
vitate de selecție și de urmă
rire a jucătorilor, rețlnîndu-se 
17 fotbaliști. Ei sînt convocați 
pentru duminică dimineața la 
București, urmînd ca plecarea 
în Polonia să aibă loc luni di
mineața. Iată componența Io
tului, comunicată de antreno
rul federal Cornel Drăgușin, 
care răspunde de pregătirea 
reprezentativei secunde: portari 
— Iorgulescu (U.T.A.), Mora- 
ru (Steaua), fundași: Tănăses- 
cu (Sportul studențesc), Ștefă- 
nescu (Universitatea Craiova), 
Mehedințu (Politehnica Timi
șoara), FI. Marin (Steaua), 
Koller (F.C. Baia Mare), Haj- 
nal (A.S.A. Tg. Mureș); mij-

I UNDE POATE DUCE UN GEST NECUGETAT

I
I
I
I
I

S-a mai scris despre acea 
sticlă aruncată în teren de la 
tribuna a Il-a în timpul me
ciului F.C.M. Reșița — F.C. 
Corvinul Hunedoara. Am re
amintit faptul pentru că o a- 
dresă, primită ieri din partea 
clubului reșițean, ne informa 
că făptuitorul a fost depistat 
chiar după comiterea gestului 
de către spectatorii de la tri
buna a Il-a. Aceștia au venit 
în sprijinul organelor de mili
ție indicîndu-1 pe vinovat. El 
este Simion Slavnicu, domiciliat 
în Reșița, Aleea Herculane, 
Blocul 2, scara 1, etajul IV, a-

CÂȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 27 MARTIE 1977
Categoria 1: (13 rezultate) 4,70 

variante a 21.538 lei.
Categoria 2: (12 rezultate) 210,55 

variante a 577 lei.
Categoria 3: (11 rezultate)

2.202,20 variante a 83 lei.
Cîștigul în valoare de 21.538 

lei, realizat pe o variantă 100%, 
a revenit participantului FLOREA 
MALICIU din Giurgiu.

Tragerea LOTO de astăzi, 1 a- 
prilie, se va transmite la televi
ziune la ora 18.50.

Rezultatele tragerii vor fi trans
mise și la radio în cursul serii.

locași: Romilă (Politehnica
Iași), Dobrău (Dinamo), Stoica 
(Steaua), Beldeanu (Universita
tea Craiova) ; atacanți : Crișan 
(Universitatea Craiova), Anghel 
(Politehnica Timișoara), Nedel- 
cu II (U.T.A.), Manea (Rapid), 
Kun II (F.C. Bihor).

Simpla parcurgere a lotului 
ne dă posibilitatea să obser
văm apariția unor nume noi 
(Stoica, Nedelcu), dar și a al
tora mai des vehiculate, în 
anii trecuți, în diversele loturi 
reprezentative, semn că se în
cearcă declanșarea unor ambi
ții, a unei emulații spre folosul 
și in interesul primei echipe 
naționale. Pentru că, deocam
dată, pînă la începerea „opera
țiunii olimpice 1980“, lotul re
prezentativ B rămîne la aceas
tă formulă. Cînd F.I.F.A. va 
stabili limita de vîrstă pentru 
jucătorii olimpici, atunci „tri
colorii" secunzi vor constitui 
nucleul menit să atace mult 
rîvnita calificare pentru turne
ul final al J.O. Pînă atunci, 
însă, mai este timp și de aceea 
se cere tuturor acelora cărora 
li s-a acordat învestitura în 
lotul B să manifeste responsa
bilitatea necesară în cadrul ac
țiunilor înscrise în planul fe
derației. Și nu numai lor, ci și 
celorlalți fotbaliști din cele 
două eșaloane ale fotbalului 
nostru, întrucît, așa cum s-a 
spus — nu o dată — porțile 
echipelor naționale sînt deschi
se tuturor fotbaliștilor care vor 
să abordeze cu seriozitate ma
rea performanță.

Stelian TRANDAFIRESCU

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• BILETELE PENTRU CU

PLAJUL DE SÎMBATA, de pe 
stadionul Republicii din Capi
tală (Rapid — U.T.A. și Sportul 
studențesc — F.C.M. Reșița), 
au fost puse în vînzare la ca
sele obișnuite.

• ORA DE ÎNCEPERE A 
JOCURILOR ETAPEI A 21-A. 
Etapa a 21-a a Diviziei A, oare 
se dispută sîmbătă 2 aprilie, 
are o nouă oră de începere a 
jocurilor : 16,30. O excepție, 
meciul din deschiderea cupla
jului de la București (Rapid — 
U.T.A.), programat la ora 14,30.

• SELECȚIE LA DINAMO, 
în zilele de 12 și 13 aprilie — 
între orele 11 și 13 — va avea 
loc la stadionul Dinamo o se
lecție deschisă copiilor născuți 
în anii 1964—1966, precum și ti
nerilor născuti în anii 1960 și 
1961.
• PROGRAMUL JOCURILOR 

DIN CAPITALA (etapa din 2 și 
3 aprilie 1977). SIMbAtA 2 apri
lie. Rapid — U.T.A. (juniori), te
ren Giulești, ora 10 ; Sp. studen
țesc — F.C.M. Reșița (jun.), teren 
C.A.M., ora 10 ; Rapid — U.T.A. 
(Dlv. A), stadionul Republicii,

partamentul 19. A doua zi după 
meci el a fost pus în discuția 
colectivului în care muncește 
și unde abaterea sa a fost as
pru criticată. Mulți dintre jova- 
rășii săi de muncă, aflați și ei 
în tribună, s-au desolidarizat 
de fapta comisă de S. Slavnicu. 
Conform Decretului nr. 153/1970, 
el a fost sancționat contra
vențional, întocmindu-i-se do
sarul pentru a fi trimis în in
stanță. La 30 martie, el a fost 
judecat și condamnat la 20 de 
zile închisoare contravențională.

Iată unde duce un gest nesă
buit, necugetat.

CÂȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 25 MARTIE 1977

Extragerea I ’• cat. 2 î 4,20 va
riante a 10.718 lei ; cat. 3 : 2 va
riante 50% a 4.413 lei, 8 variante 
25% a 2.2-07 lei și 21 variante 10% 
a 883 lei ; cat. 4 : 22,25 a 2.023 lei; 
cat. 5 : 63,25 a 712 lei ; cat. 6 : 
248,70 a 181 lei. REPORT CATE
GORIA 1 : 188.239 lei. Extragerea 
a Il-a : cat. A : 1 variantă 100% 
= Autoturism Dacia 1300 ; cat. 
B î 2,90 a 11.707 lei ; cat. C : 5,75 
a 5.904 lei ; cat. D î 26,80 a 1.267 
lei ; cat. E : 79,95 a 425 lei ; cat. 
F : 157,35 a 216 lei ; cat. X ; 
1.941,25 a 100 lei. REPORT CATE
GORIA A : 173.548 lei. Autoturis
mul Dacia 1300 a fost cîștigat 
de ALEXANDRU BĂDESCU din 
București.

Pe temele iacului

ECHILIBRUL TACTIC, EFECT
AL INSTRUIRII DE CALITATE

DESPRE CELE DOUĂ FEȚE 
ALE MAJORITĂȚII ECHIPELOR NOASTRE
Există în practica noastră 

competițională — privind lu
crurile prin prisma exprimării 
echipelor divizionare pe plan 
tactic colectiv — două maniere 
bine distincte de a acționa, în 
raport de locul de disputare al 
întîlnirii : acasă sau în depla
sare. Fără îndoială că a face o 
anumită distincție între un 
meci programat pe teren pro
priu și un altul care urmează 
a fi susținut în fieful adversa
rului reprezintă adeseori o ne
cesitate, o regulă chiar. La noi, 
însă, o astfel de lege nescrisă 
a fotbalului capătă un caracter 
cu totul specific, scoțînd în evi
dență faptul că una și aceeași 
echipă poate fi greu recunoscu
tă în două împrejurări diferite: 
acasă, de pildă, ea se aruncă 
de la primul fluier al arbitrului 
cu toate forțele în atac, înghe- 

teore-
— în 
se lăsa

suindu-și adversarul — 
tic, chiar mai valoros 
careu, cu riscul de a_ _
descoperită în apărare și fără 
a tine seama de riposta ustură
toare a contraatacului ; în de
plasare, același „11“ foarte o- 
fensiv cu o etapă înainte pe 
teren propriu uită ca prin far
mec Iecfia atacului, se retrage 
cu întreg efectivul în defen
sivă, acceptînd deliberat „ase
diul” în fața unui partener de 
întrecere, chiar inferior ca po
sibilități și poziție în clasament, 
mulțumindu-se a lupta pentru 
un egal sau a limita propor
țiile înfrîngerii.

La distanță de numai o săp- 
tămînă deci, o formație oare
care (și campionatul nostru ne 
oferă suficiente exemple în a- 
ceastă privință) are, abstracție

ora 14,30 ; Sp. studențesc — 
F.C.M. Reșița (Div. A), stadionul 
Republicii, ora 16,30 ; Dinamo — 
F.C.M. Galați (juniori), stadionul 
Dinamo, ora 14,45 ; Dinamo — 
F.C.M. Galați (Div. A), stadionul 
Dinamo, ora 16,30 ; Autobuzul — 
Automatica (Div. C), teren Au
tobuzul. ora 16. DUMINICA 3 a- 
prilie. Tehnometal — Nitramonia 
Făgăraș (Div. B), teren Laro- 
met, ora 11 ; Voința — FI. Aut. 
Moreni (Div. B), stadionul Voin
ța, ora 11 ; I.O.R. — T.M.B. (Div. 
C), teren F.R.B., ora 11 ; Sirena 
— Unirea Tr. (Dlv. C), teren Si
rena, ora 11 ; Abatorul — Viito
rul Chirnogi (Dlv. C), teren 
Triumf, ora 11 ; FI. Roșie — Șoi
mii TAROM (Dlv. C), teren 'Fla
căra, ora 11 ; ICSIM — Electro
nica (Div. C), teren ICSIM, ora 
11.

ASPECTE RELEVATE
DE ÎNTRECERILE DIVIZIEI C
în campionatul Diviziei C s-a 

disputat duminică etapa a 
XVII-a, care a avut o desfășu
rare interesantă. Dar, iată cîte- 
va aspecte relevate de jocuri
le acestei etape :

• în trei din cele 12 serii 
s-au schimbat liderii — Viito
rul Vaslui a luat locul Chimiei 
Mărășești (seria a Il-a), S.C. 
Tulcea a detronat pe Pro
gresul Brăila (seria a IV-a) și 
Unirea Tricolor București a fă
cut schimb de locuri cu Auto
buzul București (seria a V-a). 
• Continuă „duelul" pasionant 
dintre cele mai bune două for
mații ale seriei a Vil-a, C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin șl Pandu
rii Tg. Jiu, ambele fiind la ega
litate de puncte (25), severine
nii avînd trei goluri în plus. 
Noul antrenor al gorjenilor, Ti
tus Ozon, speră însă că echipa 
sa va lua locul întîi, deoarece 
meciul decisiv cu C.S.M. Dro- 
beta Turnu Severin îl va juca 
la Tg. Jiu (etapa a 22-a, la 1 
mai). • Surpriza etapei s-a con
sumat la Moinești, unde forma
ția locală, Petrolul, nu de mult 
pretendentă la șefia seriei a 
Il-a, a fost întrecută de Hu- 
șana Huși (cu 2—1), echipă cla
sată pe penultimul loc. După 
cum ne-a relatat coresponden
tul nostru din localitate, Petro
lul a jucat foarte slab, a ratat 
și un 11 m și a pierdut pe 
drept, iar arbitrajul a fost exce
lent. o Metalul Aiud (antrenor 
în noul sezon este Constantin 
Năsturescu) a început cu bine 
returul, a mai săltat un loc în

făcînd de rezultat, comportări 
diametral opuse. Cum se ex
plică acest lucru ? Pornind pe 
urmele adevăratelor cauze, am 
putea spune că, de fapt, unul 
din principalele elemente care 
determină oscilațiile de la ata
cul dezlănțuit pe teren propriu 
la apărarea disperată în depla
sare este lipsa a ceea ce numim 
echilibrul tactic în modul ge
neral de acțiune al unei echipe.

Echilibrul tactic presupune, 
valorificarea 

a avantajului 
nu pe scama

Echilibrul 
indiscutabil, 
mai deplină 
renului, dar

cit 
te- 

_ ,, o- 
fensivei oarbe, ci a jocului or
ganizat, lucid și eficace atît în 
atac, cit și în apărare. în ace
lași timp, echilibrul tactic în
seamnă pentru o formație care 
evoluează în deplasare o defen
sivă fermă și calmă, urmărind 
nu numai respingerea atacuri
lor adverse, ci și recuperarea 
mingii, preluarea inițiativei și 
punerea în valoare a întregului 
potențial ofensiv propriu. Ast
fel spus, echilibrul tactic pre
tinde unei echipe să nu negli
jeze deloc apărarea atunci cînd 
joacă acasă și să nu renunțe 
niciodată la ofensivă cînd se 
confruntă cu adversarul pe te
renul acestuia. Numai așa pot 
exista premise certe pentru ca 
întrecerea să ofere un specta
col de calitate, să dea cîștig de 
cauză, cu adevărat, celui mai 
bun, iar rezultatul întîlnirii să 
nu apară ca un produs al ha
zardului.

Am spus că fotbalului nostru 
îi este specifică, aproape, dis
crepanța aceasta dintre modul de 
a acționa pe teren propriu și 
cel în deplasare. Practic, insu
ficiența unui echilibru tactic pe 
plan competițional se _ resimte 
în comportarea oscilantă a ma
jorității divizionarelor din pri
mul eșalon. Mai sînt însă — din 
fericire — și cîteva excepții t 
Dinamo, Steaua, Universitatea 
Craiova, Jiul. Aceste patru e- 
chipe au acumulat, de altfel, 
și multe puncte în deplasare. 
Și nu întîmplător tot ele do
mină, în prezent, întrecerea di
vizionară. Echilibrul tactic în 
jocul acestor formații — efect 
al unei omogenități de ansam
blu și al unui proces instructiv- 
educativ de calitate — ar putea 
constitui un exemplu și un în
demn pentru un fotbal pe plan 
general mai bun. mai aproape 
de pretențiile actuale ale per
formanței.

Mihai IONESCU

clasamentul seriei a X-a și 
este singura formație din serie 
care în cele două jocuri a ob
ținut trei puncte. • Au mai 
rămas cinci echipe din cele 191 
cîte activează în campionatul 
Diviziei C care n-au obținut 
pînă acum nici un rezultat de 
egalitate : Constructorul Craio
va, Unirea Dej, C.S.U. Brașov, 
Torpedo Zărnești și I.P.A. Si
biu. în schimb, T.M. București 
și Recolta Stoicănești sînt... 
campioane ale remizelor — cîte 
8 jocuri terminate la egalitate. 
• Scorul etapei l-a stabilit du
minică echipa timișoreană E- 
lectromotor (locul 2 înaintea 
etapei a XVII-a): 9—2 cu Me
talul Oțelu Roșu (locul 3). • 
Jocul din comuna Chirnogi, din
tre Viitorul și Autobuzul Bucu
rești (seria „bucureșteană"), 
meci încheiat Ia scorul de 1—1 
(în tur, la București. 5—0) s-a 
desfășurat, după cum ne-a de
clarat antrenorul Samureanu, 
în condiții cu totul nepermise. 
Jucătorii de la Viitorul au ur
mărit mai mult picioarele ad
versarilor decit mingea. Auto
buzul a părăsit terenul cu trei 
jucători accidentați • Cîțiva 
dintre jucătorii eliminați du
minică de pe teren : Bărbules- 
cu (Nicolina Iași) — pentru 
lovirea adversarului, Jercan 
(Muscelul Cimpulung) — pen
tru proteste repetate la decizi
ile arbitrului, Leu (Cimentul 
Medgidia) — pentru injurii și 
Spiridon (Gloria Arad) — pen
tru lovire.

T. R.



NĂSTASE ÎNVINGĂTOR 
LA LONDRA

• La Londra, într-un concurs 
contînd pentru „Circuitul W.C.T.“, 
Ilie Năstase l-a învins cu 7—6, 
6—3 pe Tom Okker. în alte două 
partide. Wojtek Flbak l-a între
cut cu 7—6. 6—4 pe Jan Kodes, 
iar Dick S ockton a dispus cu 
6—3, 7—6 de Ray Moore • Tur
neul feminin de la Hilton Head 
island a programat ultimele parti
de din primul tur, încheiate cu re
zultatele: Chris Evert 
Bruning 6—0. 6—3;
— Sharon Walsh 6—2 6—3 ; 
semary Casals 
6—2. 6—2 ; “ ' 
Bentzer 6—2. i 
Wade — Pam 
6—3. Rezultate 
dublu : Evert, 
rant, Anthony 
Reid, Turnbull 
vec 7—5, 6—0 : stove. King — 
May. Teeguarden 6—1.6—3. • tn 
clasamentul turneului W.C.T.. Ia 
care participă cei mal buni 16 
jucători de tenis din lume, con
duc Jimmy Connors și Dick 
Stockton cu cite 440 puncte, ur
mați de Cliff Drysdale - 
puncte. Ilie Năstase și 
Fibak — cîte 340 puncte. 
Gerulaitis — 260 puncte. 
Rosewall — 210 puncte.
Okker — 230 puncte etc.

Bunny
Mima Jausovec

Ro-
Kathy Harter

Betty Stove — Ingrid 
6-7. 6—2 : Virginia 
Teeguarden 6—2. 
din proba de
Casals — Guer- 

6—4, 3—6, 6—3 ;
— Ruzici, Jauso- 
Stove, King —

380 
Wojtek 

Vitas 
Ken 
Tom

SPORTUL IN LUME

AZI SE REIAU 
LA TENIS

Așadar, titlurile la probele 
pe echipe din cadrul Campio
natelor mondiale de tenis de 
masă, dotate cu „Cupa Swayt- 
hling" <m, și „Cupa Corbillon" 
(f) au fost cîștigate de repre
zentativele R.P. Chineze. Ele 
obțin pentru a treia oară a- 
ceastă dublă victorie (1965,.1975 
și 1977), cu mențiunea că echipa 
masculină e la al șaselea titlu 
de campioană mondială. în fi
nala feminină echipa din R.P. 
Chineză nu a cedat sud-coreen- 
celor nici un set : Cian Li — 
Ailesa Lee 2—0 (10. 20). Cian 
Te-yin — Ciun Hiun Suk 2—0 
(21, 13), iar la dublu, între 
aceleași jucătoare, 2—0 (17, 16). 
Echipa masculină a Japoniei a

URMII (AND1DATIL0R LA ȘAH
Penultima partidă a meciu

lui pentru turneul candidați- 
lor la titlul mondial de șah 
dintre marii maeștri Tigran 
Petrosian și Viktor Korcinoi, 
care se desfășoară la Castel- 
vecchio Pascoli (Italia), s-a

OLIMPIADA DE ȘAH 
ÎN OLANDA

încheiat remiză la mutarea a 
27-a. După 11 partide, scorul 
este favorabil cu 6—5 puncte 
lui Viktor Korcinoi.

★
Meciul dintre marii maeștri 

Lev Polugaevski și Henrique 
Costa Mecking a continuat la 
Lucerna cu partida a 
care s-ă întrerupt după 
tuarea a 41 de mutări. 
Polugaevski conduce cu 
rul de 51/2—4!/2 puncte.

11-a, 
efec-
Lev 
sco-

MONDIALELE
DE MASĂ
reușit să obțină un singur set 
de la campioana mondială : 
Huan Lian — Masara 2—0 (14, 
14), Lian Ko-lian — Kohno 2—1 
(13, —12. 11). Kuo Iao-hua — 
Takashima 2—0 (8, 7). Huan 
Lian — Kohno 2—0 (13., 15) și 
Kuo Iao-hua — Masara 2—0 
(11, 21), în cel mai disputat 
meci. în setul doi japonezul a- 
vea 20—15 dar, revenind incre
dibil, sportivul chinez termină 
în cîștigător.

Echipele noastre, după cum 
am anunțat, ău încheiat proba 
pe aceleași locuri 13, băieții 
reușind și ei să rămînă în pri
ma grupă valorică. Asupra e- 
voluției lor vom reveni la tim
pul cuvenit.

Clasamentele finale ale gru
pei I arată astfel : feminin — 
R.P. Chineză, Coreea de Sud, 
R.P.D. Coreeană. Japonia, Un
garia, U.R.S.S., Anglia, 
Kong, 
R.F. ' 
via, 
nia, 
lin : 
dia. 
Cehoslovacia, U.R.S.S.. 
via, Franța, Anglia, Coreea de 
Sud, Polonia, România, Aus
tralia, Danemarca, Indonezia. 
Ultimele două clasate retrogra
dează.

Azi se reiau întrecerile, cu 
probele de dublu.

Hong 
Suedia, Cehoslovacia, 

Germania, Franța. Iugosla- 
România, Bulgaria, Polo- 
Belgia, Indonezia ; mascu- 
R.P. Chineză. Japonia, Sue- 
Ungaria, RE _ Germania, 

Iugosla-

ÎMPOTRIVA SEGREGATIONISMULUI 
IN SPORT!

AMSTERDAM, 31 (Agerpres). 
Olimpiada de șah se va desfă
șura în anul 1978 în Olanda, se 
anunță de la secretariatul 
FIDE. Inițial, viitoarea olim
piadă șahistă fusese atribuită 
orașului Teheran, dar federația 
iraniană a renunțat la organi
zare. Anul viitor, cu ocazia O- 
limpiadei, se va desfășura și 
congresul Federației interna
ționale de șah, prilej cu care 
președintele forului șahist mon
dial, dr. Max Euwe. va demi
siona din această funcție după 
cum el însuși a 
cînd ca posibil 
marele maestru 
tozar Gligorici.

declarat, indi- 
succesor pe 

iugoslav Zve-

DIVIZIA A 
DE VOLEI
(Urmare din pag. J)

nirea studentelor care au ter
minat victorioase. Remarcate : 
D. Stoian, E. Statnic de la în
vingătoare, respectiv, M. Pripiș. 
Arbitraj foarte bun, S. Po
pescu din Constanța și V. Ran- 
ghel din București. (A. B.).

C.S.U. GALAȚI — DINAMO 
2—3 (6. —14, 10. —13, —1). Par
tidă foarte bună din toate 
punctele de vedere, care a du
rat peste două ore de joc și 
în care studentele ar fi putut 
să termine învingătoare dacă 
ar fi evoluat ceva mai atent 
în setul al doilea. Arbitri : A. 
Dinicu și Gr. Nedelcu, ambii 
din București. (T. SIRIOPOL, 
coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 3—0 
(11, 12, 9). în mai puțin de o 
oră gazdele au terminat învin
gătoare, remarcîndu-se Leontina 
Mateș și Mihaela Pricop. De 
la învinse Cristina Liuba și 
Maria Antonescu. Au arbitrat : 
V. Tilcă din Craiova și I. 
Stoica din Bacău. (I. IANCU, 
coresp.).

C.S.M. SIBIU — RAPID 0—3 
(—9, —4, —4). Evident supe
rioare, giuleștencele s-au impus 
în fața sibiencelor după numai 
40 de minute de joc. S-au re
marcat Constanța Bălășoiu, 
Ioana Siclovan și Eugenia Re- 
bao de la oaspete, respectiv, 
Mihaela Lăzăroaie, Marinela 
Turlea și Cristina Dragoș. Ar
bitri : M. Marian din Oradea 
și C. Șovăială din Ploiești. (I. 
IONESCU, coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
FARUL CONSTANTA 0—3 (—6, 
—10, —9).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— PENICILINA IAȘI 3—2 (—10, 
—8, 3. 8, 6).

NOUL PREȘEDINTE Al COMISIEI ACADEMIEI OLIMPICE
ABIDJAN, 31 — Cu prilejul 

ședinței Comisiei executive a 
C.I.O. de la Abidjan, Mohamed 
Mzali, ministrul educației na
ționale al Tunisiei și vicepre
ședinte al C.I.O., a fost numit 
președinte al Comisiei Acade
miei olimpice — instituție al 
cărei principal scop este pro
movarea olimpismului și a no
bilelor sale idealuri de colabo
rare și pace între toate țările 
lumii. M. Mzali succede în a- 
ceastă funcție lui Ivar Vind 
(Danemarca), decedat la în
ceputul acestui an.

După cum a anunțat un mem
bru al delegației canadiene, a- 
flată în aceste zile Ia reuniunea 
olimpică de la Abidjan. filmul 
Jocurilor Olimpice de la Mont
real va fi prezentat în premieră 
europeană la 26 aprilie la Paris, 
în sala Pleyel.

Alaltăieri, la 
tala Coastei de 
rea generală a 
ționale olimpice (C.N.O.) a a- 
doptat, în ultima sa reuniune, 
propunerea Comitetului olimpic 
din Nigeria ca pe viitor Co
mitetul Internațional Olimpic 
(C.I.O.) să suspende orice co
mitet național olimpic care va 
continua să întrețină relații 
sportive cu un C.N.O. deja ex
clus din C.I.O. Propunerea aș
teaptă acum avizul favorabil al 
Comisiei executive a C.I.O., 
înainte de a putea fi prezentată 
oficial celei de a 79-a sesiuni 
a C.I.O. de la Praga (10—19 iu
nie).

După cum se știe, vizate 
prin această propunere sînt în 
primul rînd comitetele olimpice 
din Africa de Sud și Rhodesia, 
îndepărtate din marea familie 
olimpică din pricina politicii de 
apartheid practicată în institu
țiile sportive din aceste țări. 
Excluderea din arena olimpică 
a reprezentanților unui sport 
infectat de discriminarea rasială 
a fost răspunsul ferm al celor 
care nu acceptă segregația, o- 
primarea sau represiunea sub 
nici o formă. Mișcarea spor
tivă mondială nu poate îngădui 
ca pe stadioane, pe terenuri, 
în bazine sau săli de sport, oa
menii să fie umiliți prin dis
criminare, după culoarea pie
lii sau alte criterii.

Pentru cunoscătorii vieții 
sportive internaționale sînt evi
dente tristele realități ale acti
vității 
trală, 
nu au 
teren 
loare". unde spectatorilor 
albi" nu le este îngăduit 
stea decît în țarcuri lăturalnice 
și izolate din tribunele stadioa
nelor, unde cei mai talentați 
sportivi ai țării, dacă nu sînt 
albi, nu pot face parte din re
prezentativele naționale ș.a.m.d, 

în aceste condiții, nu e de 
mirare că în Republica Sud- 
Africană. de pildă, s-a format,

Abidjan, capi- 
Fildeș, Aduna- 

Comitetelor na-

sportive din Africa aus- 
unde echipele „albilor" 
voie să se întîlnească pe 
cu echipe „de altă cu- 

„ne- 
să

cu ani în urmă, un Comitet o- 
limpic nerasist 
(San-Roc) care 
instaurarea unui 
tos și normal în _____ ____
Sportivii de pe întreg continen
tul african au fost mereu în 
prima linie a mișcării de soli
daritate militantă cu popoarele 
din sudul Africii. La Jocurile 
Olimpice de la Montreal, anul 
trecut, majoritatea delegațiilor 
africane s-au retras din com
petiție în semn de protest îm
potriva prezenței la întreceri a 
reprezentanților Noii Zeelande, 
tară care îngăduie sportivilor 
săi să efectueze turnee (în spe
cial de rugby) în R.S.A. și să 
joace cu echipe segregate. Ati
tudini asemănătoare au fost 
înregistrate și cu prilejul altor 
competiții (la tenis, de pildă. în 
Cupa Davis sau Cupa Federa
ției pentru echipe feminine), 
cînd sportivi din diverse țări 
au refuzat să joace împotriva 
reprezentanților apartheidului 
sud-african, ca un semn de so
lidaritate cu lupta popoarelor 
din Africa australă pentru drep
tul lor sacru de a fi stăpîne pe 
destinele lor.

în ciuda acestor manifestări 
de sprijin internațional pentru 
abolirea neîntîrziată a politicii 
rasiste și de apartheid și în 
sport, mai există organizații 
sportive naționale în Occident 
care ignoră nobilele mobiluri 
ale acestei lupte și fac concesii, 
întreținînd relații (chiar șî spo
radice) cu sportul sud-african 
supus legilor discriminării ra
siale. Aceste organizații ar tre
bui să ia în considerare (și, 
dimpotrivă, să nu neglijeze) re
centa Rezoluție a O.N.U. care 
recomandă și în sport măsuri 
pentru eradicarea apartheidului 
și a practicilor segregaționiste.

Mișcarea sportivă din Româ
nia și-a afirmat cu consecvență 
solidaritatea cu lupta popoarelor 
din Africa de Sud, condamnînd 
cu perseverență politica rasistă 
transpusă pe planul sportului.

sud-african 
luptă pentru 
climat sănă- 
sportul tării.
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SPARTAK MOSCOVA 
A CIȘTIGAT 

CUPA „LILIANA RONCHETir
ROMA, 31 (Agerpres). — 

Competiția feminină de baschet 
„Cupa Liliana Ronchetti” a fost 
cîștigată de echipa Spartak 
Moscova. în finala disputată 
la Roma, baschetbalistele sovie
tice au întrecut cu scorul de 
97—54 (53—25) formația bulgară 
Minior Pernik. Coșgetera parti
dei, jucătoarea sovietică Sur- 
kanova, a înscris 45 de puncte. 
Principala realizatoare a echi
pei bulgare a fost Kirilova, au
toare a 22 puncte.

Seria primelor meciuri din pre
liminariile campionatului mon
dial de pe continent a continuat 
cu 3 partide desfășurate miercuri 
seara. Așteptate cu un deosebit 
interes (chiar și la întîlnirea din
tre Anglia și Luxemburg — în 
care gazdele erau clar favorite 
— au asistat pe „Wembley" 
81 000 de spectatori), jocurile de 
la Wrexham și Dublin s-au în
cheiat cu rezultate surprinzătoare.

Galezii au obținut — prin pro
porția scorului — rezultatul cel 
mal puțin scontat, în timp ce 
formația Irlandei, învinsă recent 
pe teren propriu într-o partidă 
amicală de Spania, a dispus la 
limită (1—0) de selecționata 
Franței.

Iată cîteva amănunte și clasa
mentele grupelor respective după 
aceste meciuri.

IRLANDA - FRANȚA 
1-0 (1-0)

La Dublin 47 ooo de spectatori 
au asistat la victoria obținută de 
echipa țării lor în fața reprezen
tativei Franței, candidată la pri
mul loc. Singurul gol a fost mar
cat de Brady (min. 10). Iată for
mațiile aliniate :

ANGLIA - LUXEMBURG 5-0 (1-0)
Cînd Keegan a deschis scorul 

în min. 5, fotbaliștii englezi cre
deau probabil că meciul se via 
termina cu un rezultat record. 
Dar adversarii au rezistat aproa
pe o oră. după care gazdele au 
mai marcat de 4 ori prin Francis 
(min. 58), Kennedy (64) și Cha- 
non (min. 69 și 79 — din pe
nalty). Iată echipa ANGLIEI : 
Clemence — Gidman, Wattson, 
Hughes, Cherry — Keegan, Fran-

Următorul meci: Luxemburg 
— Finlanda (26 mai).

cis, Kennedy 
(Mariner), Hill, 
pei 2 :

— Chanon. Royle
. Clasamentul gru-

1. Anglia 3 2 0 1 11- 4 4
2. Italia 2200 6-14
3. Finlanda 3102 9-72
4. Luxemburg 3 0 0 3 2-16 0

IRLANDA : Kearns — Mul- 
ligham, Martin, O’Leary, Holmes 
— Dally, Giles, Brady — Gracy, 
Givens, Heighway.

FRANȚA : Key — Janvion, Rio, 
Lopez, Tusseau — Synaeghel; 
Platini, Bathenay — RocbeteaUj 
Lacombe, Rouyer.

Clasamentul grupei 5 :
1. Franța 3 1114-33
2. Irlanda 2101 1-2 2
3. Bulgaria 10 10 2-21

Următorul meci : Bulgaria — 
Irlanda (1 iunie).

TELEX • TELEX • TELEX
CĂLĂRIE • Concursul de 

la Geneva a debutat cu o pro
bă de obstacole, în care victo
ria a revenit englezului Harvey 
Smith („Upton”), urmat de F. 
Ligges (R.F.G.) și H. Steenken 
(R.F.G.).

HANDBAL • La Madrid s-a 
disputat meciul retur dintre e- 
chipa locală Atletico și forma
ția Institutului de Aviație din 
Moscova, contînd pentru semi
finalele „Cupei cupelor". Gaz
dele au obținut victoria cu 15— 
11 (8—4). învingători în primul 
joc cu scorul de 28—21. hand- 
baliștii sovietici s-au calificat 
pentru finală 0 La Moscova, în 
meci retur pentru Cupa Cam
pionilor europeni echipa vest- 
germană VfL Gummersbach a 
întrecut cu 16—15 (7—5) forma
ția ȚSKA Moscova. Pentru fi
nală s-au calificat jucătorii so
vietici. învingători în primul 
meci cu scorul de 20—18.

HOCHEI • Azi în orașul 
Bremerhaven (R.F.G.) încep în

trecerile C.E. de juniori (grupa 
A) la care participă echipele 
U.R.S.S., deținătoarea titlului, 
Cehoslovaciei, Suediei, Finlan
dei, Poloniei. Elveției și R. F. 
Germania. în prima zi sînt pro
gramate jocurile Suedia — Fin
landa și R. F. Germania — Po
lonia. Sîmbătă au loc alte două 
întîlniri : Elveția — Cehoslo
vacia și U.R.S.S. — R. F. Ger
mania. Competiția se încheie la 
10 aprilie. 0 Au început între
cerile campionatului european 
de hochei pe gheață (grupa B)
— juniori. Primele meciuri, 
disputate la Bilbao, s-au înche
iat cu următoarele rezultate : 
Norvegia — Austria 6—3 ; Fran
ța — Spania 6—2 : Iugoslavia
— Danmearca 4—2 ; Italia — 
Olanda 3—2.

Italiei — 2 p și Olandei — Op. 
în ultimele partide s-au înre
gistrat rezultatele : Iugoslavia — 
Spania 8—7 (2—1, 2—2, 2—2, 
2—2), Italia — Olanda 9—8 
(2—1, 3—3, 2—2, 2—2).

NATAȚIE • Competiția de 
polo de la Barcelona s-a în
cheiat cu victoria reprezentati
vei Iugoslaviei, care a terminat 
neînvinsă turneul (6 puncte). 
Pe locurile următoare s-au 
clasat formațiile Spaniei — 4 p,

TENIS • La Alexandria : 
Borisov (U.R.S.S.) — Bartlett 
(Australia) 6—3, 0—6, 6—2 ;
Kronk (Australia) — Bogomo
lov (U.R.S.S.) 6—1, 6—4 ; Bir- 
ner (Cehoslovacia) — Letcher 
(Australia) 6—4, 2—6, 6—4 • în 
turul II la Nisa ; Borg — Hre- 
bec 6—2, 7—5 ; Vilas — Proisy 
6—3, 6—4 ; Dominguez — Hutka 
6—7, 7—6, 11—9 ; Jauffret — 
Velasco 1—6, 6—3, 8—6 ; Case 
— Haillet 6—4, 6—7, 7—5 ;
Pecci — Caujolle 6—2, 6—0 ;
Taroczy — Johansson 6—4, 6—0; 
Gildemeister — Deblicker 6—4, 
6—3 • în ziua a doua la Los 
Angeles : Smith — Martin 
4—6, 6—1, 6—1 ; Richey — De
laney 6—4. 2—6, 6—3 ; Cahill — 
Ruffels 7—5, 6—3 ; Tanner — 
Austin 6—2, 6—1 ; Riesșen — 
Fairlie 6—3, 3—6, 6—3.

TARA GALILOR - 
CEHOSLOVACIA 

3-0 (1-0)
Rezultatul surprinde, dar în 

parte are șl o explicație. Pregă
tirile șl campionatul cehoslovac 
au început recent si ca urmare, 
în partea a doua a meciului con
diția fizică a oaspeților a scăzut 
simțitor. Au marcat James (min. 
27 și 75) și Dacey (min. 65). Au 
fost aliniate echipele :

ȚARA GALILOR : Davies — 
Thomas, Evans, Philips, Grifiths 
— Flynn, Yorath, Mahoney — 
Sayer, Dacey, James.

CEHOSLOVACIA <: Vencel — 
Dobias, Jurkemlk, Gogh, Biros 
— Pivarnik, Panenka, Pollak — 
Moder (Gajdusek). Masny, Ne- 
hoda. Clasamentul grupei 7 :

1. Țara Galilor
2—3. Cehoslovacia
2—3. Scoția

21013-12 
21012-32 
21011-22

Următorul meci : Scolia — Ce
hoslovacia (21 septembrie).

a în preliminariile C.M. (zona 
Asiei și Oceaniei), la Auckland : 
Noua Zeelandă — Australia 1—1 
(în tur 1—3).

a în preliminariile turneului 
U.E.F.A. (juniori) : Ungaria — 
Grecia l—o (0—0). A marcat a 
Kiss (min. 681-

e tn meci amical la Funchal Ma
deira : Portugalia — Elveția 1—0 
(0—0). A marcat s Alvez (min. 
51).
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