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Miine, la București și Plock

MECIURILE CU REPREZENTATIVELE 
DE FOTBAL ALE POLONIEI

PREGĂTIRILE
Lotul reprezentativ, reunit 

duminică la București, a efec
tuat ieri dimineață un antre
nament pe stadionul Dinamo. 
Erau prezenți următorii selec
ționați : Iordache, Cristian — 
Tilihoi, Anghelini, Sameș, Gri- 
gore, Sătmăreanu TI, Vigu, 
Dumitru, Boloni, Bălăci, -Mul- 
țescu, Troi, D. Georgescu, Ior- 
dănescu, Dănilă. Lipseau din 
teren Cheran și Zamfir. Despre 
primul amintisem in ziarul 
nostru de ieri, că a suferit o 
accidentare în partida Dina
mo — F.C.M. Galați, devenind 
indisponibil pentru meciul de 
miercuri, cu selecționata se
cundă a Poloniei. „Cheran su
feră de o ruptură fibrilară la 
duciorii coapsei stingi, ne spu
nea dr. Dumitru Tomescu. El 
urmează un tratament intens
și sperăm ca, după o săptă- 
mînă, să fie refăcut". în pri
vința lui Zamfir, medicul lo
tului reprezentativ ne-a decla
rat : „Zamfir are o plagă în 
regiunea gambieră stingă pro

LOTULUI A
dusă in meciul de la Hune
doara și nerezolvată corespun
zător în prima urgență. Atrag 
atenția, față de acest caz, asu
pra utilității folosirii apărătoa
relor, fapt pe care jucătorii 
noștri, mai cu seamă atacanții, 
îl neglijează. Revenind la 
Zamfir, el este acum imobi
lizat in pat. E posibil să fie 
recuperat pentru intilnirea de 
miercuri. Repet, e posibil dar 
nu sigur”. Deci două Indispo
nibilități la ora actuală în Io
tul reprezentativ. Dumitru, 
Dudu Georgescu și Troi, ușor 
accidentați și ei, au urmat un 
program special la antrena
mentul de dimineață dar vor 
fi apți pentru partida de miine. 
Cum vedem, „buletinul medi
cal" nu e prea optimist dar să 
sperăm că eforturile depuse vor

tori, s-a încheiat cu un sfert 
de oră de tir intens la poarta 
apărată, pe rind. de Iordache 
și Cristian. Ștefan Covaci a in
sistat asupra corectitudinii și 
siguranței prizei. Ieri după-a- 
miază, lotul a efectuat un nou 
antrenament. Pentru astăzi di
mineață e prevăzută viziona
rea meciului Spania — Iugo
slavia, din preliminariile C.M., 
film pus la dispoziție de re
dacția sportivă a T.V. După- 
amiază. va avea loc o nouă 
ședință de pregătire.

★
Componenții lotului secund 

al Poloniei au sosit aseară la 
București și vor efectua un an
trenament, probabil pe stadio
nul „23 August", care găzdu
iește, așa cum se știe, intilnirea 
de miine.

T~~\e astăzi, după ultima 
1 J oră de curs, timp de 

două săptămîni — 
canța de 

care, în acest an, 
însemne pentru 
de _ elevi prilejul 
meritate odihne 
unei largi și entuziaste par
ticipări la importante ac
țiuni de muncă patriotică 
și cultural-educative, pre
cum și Ia numeroase acti
vități sportive.

Se urmărește, așadar, 
printre alte obiective însem
nate, asigurarea unei ne
cesare continuități in prac
ticarea exercițiilor fizice, 
sportului și turismului, mij
loace eficiente de călire fi
zică, întărire a sănătății și 
creștere a capacității de 
muncă, învățătură și crea
ție a tineretului studios din 
țara noastră. Aceasta presu
pune. in mod deosebit, ca 
pretutindeni comandamentele 
pentru organizarea vacanțe
lor să aplice integral, cu re
zultate cit nun bune, orien
tările stabilite prin planul 
de măsuri, recent elaborat 
de M.E1. C.C. al U.T.C., 
C.N.O.P. și C.N.E.F.S. Rea
mintim că in această direc
ție se prevede ca in toate 
taberele republicane și lo
cale să se inițieze competi
ții omagiale, „Cupa tabe
rei", „Crosul taberei", în
treceri in cadrul complexu
lui „Sport și sănătate", cit 
mai multe și, desigur, a- 
tractive excursii și drume-

ca- 
primăvară, 
trebuie să 
milioanele 
unei bine- 
active, al

ții, toate aceste activități
— ca și altele, specifice di
feritelor zone ale țării — 
urmînd 
500 000 de 
mai mulți 
cut).

Acțiuni 
întreceri intre grupe și de
tașamente vor trebui orga
nizate cu prioritate in aer 
liber și la locurile de prac
tică, pe șantierele și in ta
berele de muncă patriotică 

In această 
primăvară este 
asemenea, ca in 
diferitele baze 
școlilor de toate gradele să 
continue activitatea sportivă 
organizată a elevilor, prac
ticarea exercițiilor fizice și 
a unor discipline de sezon, 
pregătirile pentru participa
rea la apropiatele competi
ții de masă și de perfor
manță.

O contribuție importantă 
la realizarea acestor obiec
tive o vor aduce, fără în
doială. factorii cu atribuții
— organizațiile U.T.C., de 
pionieri, inspectoratele șco
lare, organele sportive lo
cale, dar este, de asemenea, 
de așteptat un aport sub
stanțial și din partea con
ducerilor de școli, a profe
sorilor de specialitate, pe 
care-i dorim prezenți — și 
oferind permanent un exem
plu personal — în fiecare 
dintre principalele acțiuni 
sportive ale vacanței de pri
măvară.

să cuprindă peste 
elevi (cu 100 000 
decit anul tre-

sportive simple,

vacanță de 
de dorit, de 
curțile și pe 
sportive ale

g

I
I

duce la considerabila diminuare 
a listei de accidentați înregis
trată ieri la ora prînzului.

Programul ședinței de pre
gătire, efectuat cu multă tra
gere de inimă dc către juca-
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CARMEN DUNACIU, CU 64,6 IA 100 m SPATE, 
DEȚINE A 3-a PERFORMANȚĂ MONDIALĂ A ANULUI

LOTUL B A PLECAT LA PLOCK
Ieri, spre miezul nopții, lo

tul B a ajuns la Plock. După 
ce a călătorit cu avionul pînă 
la Varșovia, reprezentativa se
cundă a țării noastre a mers cu 
autocarul cam 100 km pînă în 
orașul în care mîine. de la ora 
16,30 (ora Bucureștiului) va în- 
tilni puternica națională a Po
loniei (locul 3 la ultimul cam
pionat mondial, finalista J. O.)

Am urmărit lotul nostru ieri 
dimineață. la antrenamentul 
complex de pe stadionul Re
publicii din Capitală. Doctorul 
Mircea Ciortea avea două 
semne de întrebare : Nedel-

După „Cupa Federației11 la hochei

PREGĂTIRILE DE PÎNĂ ACUM 
N-AU FOST VALORIFICATE
La capătul ultimei competi

ții de verificare — cea de a 
18-a ediție a „Cupei Federa
ției" — selecționata noastră la 
hochei n-a reușit să obțină, în 
trei meciuri, decit un singur 
rezultat de egalitate : 5—5 cu
Ingstav Brno. în celelalte două 
confruntări, hocheiștii români 
și-au trecut la pasiv tot atîtea 
infrîngeri, una la o categorică 
diferență de scor (2—9 cu S.K. 
Urițki Kazan) și alta la limită, 
în final (2—3 cu R.F. Germa
nia).

Ce arată un astfel de bilanț, 
după o întrecere organizată în 
vederea verificării stadiului de 
pregătire pentru dificilul exa
men al grupei A de la C.M. ? 
Cum trebuie apreciată această 
evoluție cu momente de joc 
bun, dar și cu supărătoare că
deri ? Această oscilație în com
portare are la bază — după 
opinia noastră și a unora din
tre tehnicienii consultați — 
o frecventă scădere a capacită
ții de concentrare și — mai 
grav — apariția, uneori, în jo
cul citorva dintre hocheiști a 
unei crispări, a lipsei de ini
țiativă, ceea ce — lesne de în
chipuit — ușurează mult sar
cina adversarilor. Această stare 
de lucruri este determinată, 
după cum afirmau antrenorii 
lotului, Șt. Ionescu și Ion Ti- 
ron, precum și președintele Co
legiului central de antrenori. 
Alexandru Teodorescu, de o 
oboseală nervoasă, generată de 
o greșită planificare a muncii 

cu II și Stoica. Spera, însă, 
ca aceștia să fie prezenți 
în „ll“-le care va începe par
tida de la Plock. Nedelcu II 
declara, chiar, că dacă va juca 
va marca și un gol, pentru a 
răsplăti încrederea care i s-a 
acordat. Cu ambiții mari a 
plecat la Plock și portarul ară
dean Iorgulescu : „Aș vrea ca 
miercuri, în fața medaliaților 
cu bronz ai ultimului campio
nat mondial, să mă revanșez 
pentru repriza slabă de sîm- 

(Continuare în paginile 2—3) 

de pregătire în care necesarele 
perioade de odihnă au lipsit 
aproape complet. Tot din cau
za acestei nervozități au apărut 
și pripeala în atac, lipsa de si
guranță și de promptitudine 
în fructificarea numeroaselor 
ocazii de gol, precum și gra-

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Una dintre marile ocazii ratate de hocheiștii români : Costea (nr.
10) trage alături. Fază din meciul România — R.F.G. 

Foto : V. BAGEAC

Recentele întreceri ale cam
pionatelor naționale, în bazin 
acoperit, au avut darul de a 
mulțumi pe majoritatea celor 
care au urmărit la Hunedoara, 
într-o desăvîrșită organizare, cea 
mai frumoasă și valoroasă edi
ție din istoria acestui sport. 
Inclusiv, pe constructorii fru
moasei piscine, care pot fi cu 
adevărat mîndri de realizarea 
lor, calitățile bazinului — au 
recunoscut-o toți specialiștii — 
fiind cu adevărat remarcabile.

Bilanțul competiției este de 
asemenea unic — 95 de recor
duri naționale (nici un record 
feminin nu a rezistat la Hune
doara !) ce trădează un evi
dent pas inainte al campionilor, 
dar mai ales al campioanelor 
noastre, care au știut să folo
sească o perioadă pregătitoare 
mai lungă ca oricind (aproape 
6 luni), hotăriți să urce tot mai 
sus ștacheta performanțelor. De 
acest lucru aveam să fim con
vinși chiar după primele în
treceri eliminatorii, unde atit 
sportivii deja consacrați, cît și 
cei mai tineri ce aspiră la 
locuri fruntașe, s-au „bătut’ cu 
înverșunare pentru fiecare se
cundă „smulsă" cronometrelor, 
realizind noi recorduri (ce apoi 
aveau să fie din nou îmbunătă
țite !) chiar din serii.

Desigur, impresionantul nu
măr de performanțe optime 
pentru bazin de 25 m a oferit 
sportivilor și antrenorilor nu
meroase motive de satisfacție. 
Dar parcă toate (sau aproape 
toate) recordurile stabilite timp

Iat-o pe Carmen Bunaciu înaintea startului la 100 m spate, proba 
excelentului record

de trei zile la Hunedoara pălesc 
în fața unor rezultate de ex
cepție ale celei mai bune îno
tătoare din țară, dinamovista 
Carmen Bunaciu, elevă la Li
ceul nr. 1 din București (va 
împlini 16 ani la 15 septem
brie), care au întrecut și cele 
mai optimiste așteptări (pentru 
această perioadă) ale antrenoa- 
rei sale, Cristina Șoptereanu. 
Carmen a debutat în competi
ție cu un record de senzație 
pentru valoarea generală a îno
tului românesc — 2:17,1 la 200 
m spate, al 4-lea rezultai mon
dial al sezonului in bazin scurt 
— realizat în condițiile unei 
curse solitare contracronometru, 
cu 4 (djn 7) întoarceri total ne
reușite. Victoria sa in ziua a 
doua, la 200 m liber (probă in 
care nu e specialistă) cu 2:10,6 
nou record național (anul tre
cut înota această distanță în 
2:24,0) a fost urmarea logică a 
unei pregătiri multilaterale, in

ECHIPA DE HANDBAL TINERET A ROMÂNIEI 
VA EVOLUA IN FRANȚA

Echipa masculină de handbal- 
tineret a României pleacă astăzi 
in Franța pentru a susține două 
întilniri cu reprezentativa simi
lară a țării gazdă. La 10 apri
lie. formația țârii noastre va 
pleca de la Paris la Goteborg 
pentru a participa Ia C.M. de 
tineret, care începe la 11 apri
lie.

Lotul este alcătuit din Redl, 
Marchidan — Stingă, Oprea, 
Durau, Hornea, Dumitru, Dan 

tense. Iar duminică după-amia- 
ză, intr-o vervă deosebită, Bu
naciu avea să ne mai ofere o 
mostră a talentului și marilor 
sale posibilități, parcurgînd dis
tanța de 100 m spate în 64,7 s, 
iar 30 de minute mai tirziu, în 
primul schimb al ștafetei de 
4x100 m mixt, în 64,6 s — al 
3-lea rezultat mondial al sezo
nului, recordmana României 
fiind precedată în clasament 
doar de două recordmane mon
diale, Ulrike Richter (campioa
nă olimpică) și Antje Stille, 
ambele din R.D. Germană.

Concursul hunedorean ne-a 
oferit însă și alte elemente de 
premieră. Să amintim de Danie
la Georgescu, prima româncă 
care a înotat 100 m în mai pu
țin de 60 de secunde, de Anca

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

Petru. Flangea, Croitoru, Ignat, 
Tătaru, Bedivan și M. Voineâ. 
Antrenori : Eugen Trofin si Mir
cea Costache. După cum se știe, 
România face parte din grupa 
B a C.M. și își va susține me
ciurile la 12 aprilie (cu Maroc) 
și la 13 aprilie (cu Danemarca). 
Primele două clasate din fieca
re grupă se vor califica în se
mifinale (programate la 14—16 
și 17 aprilie). Finalele se vor 
disputa la 19 aprilie.



Pe agenda competițiilor de masă

ÎNTRECERI DOTATE CU „CUPA INDEPENDENȚEI>

u

Simbătă și duminică s-au des
fășurat, in întreaga țară, nu
meroase competiții spoiUve de 
masă. Programul bogat al acti
vităților a cuprins. între altele, 
etape județene la tenis de ma
să, întrecere pentru elevi și ti
neri din mediul rural, ale că
rei finale pe țară — dotate cu 
„Cupa Independenței" — vor a- 
vea loc în zilele de 9 și 10 apri
lie la Oradea. De asemenea, în 
cinstea sărbătoririi 
lui independenței 
României au fost 
crosuri, precum și 
handbal, volei, fotbal etc.

Iată cîteva relatări primite 
de la corespondenții noștri :

• BRAlLA. Competiția do
minantă a sfirșitului de săptâ- 
mînă a fost, cum era de aștep
tat, etapa județeană a „Cupei 
Independenței" la tenis de ma
să. Cei 180 de finaliști — elevi 
și tineri din mediul rural — 
au oferit unele meciuri fru
moase. Trebuie evidențiat fap
tul că în unele comune, ca Ti- 
chilești, Viziru. Ianca. însură
ței, Rimnicelu și altele, fazele 
de masă au fost excelent orga
nizate.

Cîștigători. Elevi : C. Coteț 
(Liceul „N. Iorga-) si Emilia 
Turcu (Liceul -Panait Lstra! 
tineri din mediul rural : 
Dincă (Măxineni) și Irina 
ban (Ianca). (Tr. ENACHE).

Năsăud), precum și Mihai Gd- 
bel (comuna 
na Mureșan
MA).

Livezile) și Maria- 
(Lechințaj. (I. TO-

Cele două finale 
la tenis de masă

Centenaru- 
de stat a 
organizate 

întîlniri de

• ALBA, 
județene — 
.și f gimnastică ritmică modernă 
—■■s-au bucurat de atenția unui 
numeros public. Dintre cei 160 
de concurenți prezenți la star
tul competiției cu mingea de 
celuloid, și-au cîștigat dreptul 
de a fi prezenți la finala pe 
țară, următorii : Emil Suflețel 
(Liceul Horia, Cloșca și Crișan 
din Alba Iulia) și Elena Bucea 
(Liceul Cimpeni) — pentru ca
tegoria elevi, precum și Gh. 
David (Baia de Arieș) și Elena 
Radu (Cilnic) — reprezentanți 
ai tinerilor din mediul rural. 
Pentru 
nastică 
lificat 
Cloșca 
(Iulian

(Grupul școlar comercial Craio
va) și Carmen Prisăcaru (Școa- 

generală nr. 7 Craiova), iar 
săteni de
(comuna 

Georgeta
Bistreț).

la 
la 
cu 
și

Nicolae Dumitres-
Amărăștii

Bălăci
de Sus) 
(comuna

sută de

. finala pe țară Ia gim- 
ritmică modernă s-a ca- 
echipa Liceului Horia, 
si Crișan din Alba Iulia. 
TIBEA).

• CRAIOVA. Duminică s-a 
încheiat I— ---- ța tenls

de masă. căreia au
fost prei sută de
băieți ri ai eta-

? au luat 
10 000 de

• VASLUI. Două c 
au atras atenția multor 
ai sportului in zilele d< 
tă si duminică : este vorba d 
finalele județene la tenis de mas 
și la gimnastică ritmică moder 
nă. La finala pe țară de la Ora 
dea, județul Vaslui va fi rep 
zentat de Dorin Huțu și Tați; 
Lovin (Plevi) și Gh. Popa 
Dorina Vasiliu — la tenis 
masă, și de echipa Școlii 
nerale nr. 9 din Birlad (antre
nor A. Călin) — Ia gimnastică 
ritmică modernă. IM. FLOREA).

• BISTRITA-NASAUD. A- 
proape două sute de tineri au 
fost prezenți la finalele județe
ne de tenis de masă, disputate 
simbătă și dunjinică. Cistigători: 
Traian Crăciun (Liceul Sîngeorz 
Băi) și Liliana Chițu țLiceul 
Andrei Mureșanu din Bistrița-

• TG. JIU. Peste 
elevi și tineri din 
rurale ale județului 
fost prezenți la finalele județe
ne ale „Cupei Independentei" 
la tenis de niasă și gimnastică 
ritmică modernă. La tenis de. 
masă (elevi) și-au cîștigat drep
tul dc a fi prezenți la finala 
pe tară Ghcorghe Daniel (Li
ceul Tudor Vladimirescu, Tg. 
Jiu) și Maria Ianisko (Liceul 
industrial Motru), precum și 
Ion Mareș (Telești) și Rodica 
Dănăiaș (comuna Bumbești Jiu). 
Pentru finala pe țară la gim
nastică ritmică modernă s-a cla
sat echipa Liceului pedagogic 
din Tg. Jiu.

O 
localitățile

Gorj au

• BRASOV. în sala „Tracto
rul" din localitate s-a desfășu
rat finala județeană la 
masă pentru elevi. Vor 
zenți Ia finala pe țară 
nilă (Liceul industrial 
roșu din Brașov) și

amțu (Liceul economic Bra
țe. GRUIA).

tenis de 
fi pre- 

N. Stă- 
Steagul 
Daniela

imn

Municipiul București va fi reprezentat la finala pe țară a „Cu
pei Independenței" la gimnastică ritmică modernă de echipa Șco

lii generale nr. 11, antrenată de profesoara Anica Cociș
Foto : Ion MIHĂICĂ

Campionatele republicane de canotaj fond

DEBUT REUȘIT IN NOUL SEZON NAUTIC
Campionatele republicane de 

canotaj-fond, desfășurate pe 
Bega, au atras numeroși iubi
tori ai sportului din Timișoara. 
Un lucru obișnuit în acest cen
tru nautic bănățean, gazdă pri
mitoare și atentă a întrecerilor 
de schif-fond încă de la prima 
ediție, adică din anul 1956. Am 
ales din suita de acțiuni care 
au marcat evenimentul, standul 
filatelic de la „sosire", cu a- 
cele frumoase „CĂRȚI MAXI
ME" tipărite pentru amatorii 
de canotaj. „Cartea", ilustrata 
respectivă, reprezenta un peror 
pe Bega. Timbrul, 
nea. avea un schif 
iar ștampila poștei 
biect de canotaj) ii 
ții" valoarea de 
FILA”.

în prima reuniune, rezervată 
seniorilor, sportivii dinamovișți 
au dominat întrecerile, obținînd 
o „MAXIMA" la canotaj-fond, 
adică victoria în ti din cele 8

de aseme- 
de 2 rame, 
(tot un su- 
dădea „câr- 
„MAXIMA-

probe înscrise in program. Va
loarea colecției de izbinzi a 
fost sporită prin apariția unor 
schifiști tineri, bine dotați, și 
cu grijă pregătiți. Ne referim, 
îndeosebi, la grupa de vîsle 
— in alți ani deficitară — la 
probele de schif 4 și dublu 
vîsle. Canotorii clubului Steaua 
au cucerit primele locuri in 
cursele de 4 + 1 RAME și 
SIMPLU (prin Mircea Roman). 
O subliniere pentru echipajele 
aparținind secțiilor nautice 
A.S.A. Marina Mangalia, Poli
tehnica Timișoara și Mureșul 
Tg. Mureș — clasate pe locuri 
secunde în diferite probe.

în întrecerile senioarelor, 
victoriile au fost împărțite, ma
joritatea curselor 
deznodămint puțin previzibil. 
Derby-ul nautic - 
PREMIU" pentru

avînd un

MARELE 
combativi

tate, echilibru de forțe și pre
gătire — l-a constituit probii 
de SCHIF 4 T 1 RAME. Ea a

EXCELENTUL BAVARI

HIPISM
Inaugurînd seria probelor mai 

importante ale stagiunii, „Pre
miul de Aprilie" a oferit o aler
gare spectaculoasă și de un bun 
nivel tehnic, încheiată cu victo
ria categorică a lui Bavari. Ma
niera dezinvoltă cu care a ciști- 
gat, ca și valoarea timpului în
scris, la reintrare, demonstrează 
că el poate ti apreciat, încă de 
pe acum, candidatul principal al 
Derbyului din anul aeesta.

In rest, Hanca — după ce a1 
prilejuit, ca de obicei, destule 
emoții suporterilor ei — a izbu
tit, in sfirșit, să dobindească și 
ea un succes, ispravă pe care 
nu o mai realizase decît o sin
gură dată, in urmă cu... doi ani !

..la generației 
13-a din 64 de 

dată 
complicat 

mersul 
Evoluții 
Janulia,

Și, totuși, în ierarhia 
sale s-a clasat a __ _____
exemplare, dar, de fiecare 
cind a concurat 
singură situația, 
tocmai cind nu 
ascendente au ______
Oran. Nervos și Bocșa.

REZULTATE TEHNICE : cursa

și-a 
greșind 

trebuia, 
avut :

I — Ramera (M. Iorga) 30,6, Cu
bista, simplu 3,20, . ordine 10 ;
cursa II — Oran (M. Ștefănescu) 
40,2, Vlahița, Melodic, ■ • - - 
1,70, event 6, ordine ' 
triplă 217 ; cursa III 
(G. Avram) 39,5, 
simplu 12,80, event 36, 
cursa IV 
schi) 30,5, Melisa, Mala, .. . .. 
8,50, event 383, ordine 41, ordine 
triplă 366 ; cursa V 
(Tr. Marinescu) 35,2, 
simplu 4,20, event 93, 
cursa VI — lola (Al. 
Friu, Reactor, simplu 
132, ordine 42, ordine 
cursa VII — Iridium 
că) 32.9 și Orestica 
29,8, deat-heat, 
event 97—193,______  _ __
eîștigător 913—261 ; cursa VIII — 
Bavari . (G. Avram) 27,3, 
dor, Hăulit, simplu 5,50, 
16—29, ordine 30, ordine 
1105 ; cursa IX — Janulia 
Todută) 31.4. Nervos, simplu 
event 33, ordine 18. triplu ciști- 
gător 154—232 ; ~ ~ '
(I. Oană) 
event 33, 
Orar.

simplu
13, ordine 
— Horniș 
Siminica, 

. ordine 28; 
— Hanca (A. Brailov- 
Melisa, Maia, simplu

— Hinsar 
Rimifon, 

ordine 33 ; 
Nacu) 30,9, 
9.40, event 
triplă 1830; 

(FI. Pas- 
(N. Sandu) 

simplu 3,40—1,90, 
ordine 5—8, triplu

Helio- 
event 
triplă 

(D.
4,

cursa X — Bocșa 
42.5. Suveicu, simplu 5, 
ordine 17. Retrageri :

Niddy DUMITRESCU

fost cîștigatâ, după o dispută 
captivantă, de către . echipajul 
clubului Steaua. O comportare 
remarcabilă a 
reancâ MARIA MICȘA, învin
gătoare la schif simplu. în re
zumat, cele 6 titluri puse în 
joc au fost adjudecate de 
C.N.U. (2), DINAMO (2), 
STEAUA și C.F.R. TIMIȘOARA. 
„MARILE ÎNVINSE”, canotoa
rele de la Voința București, de 
patru ori pe podiumul de pre
miere, cu o treaptă.sau două 
mai jos decît campioanele.

Vom încheia cu o notă des
pre sportivele clubului Ceahlăul 
din Piatra Neamț. în cronica 
de ieri, in dreptul echipajului 
format din elevele antrenoarei 
GAROAFA CANTEMIR a apă
rut mențiunea „DESCALIFI
CAT". Nu vom comenta inci
dentul. Nota are în vedere fap
tul că această secție, care a 
dat lotului reprezentativ o se
rie de schifiste valoroase, con
tinuă să se zbată în lipsuri 
materiale. La Piatra Neamț, in 
afara unui grup talentat și en
tuziast de canotoare. BAZA 
NAUTICA NU ARE MAI NI
MIC. Un singur exemplu : 
pentru a participa 1a campio
natele republicane de fond, an- 
trenoarea Garoafa Cantemir a 
împrumutat barca dc 8 + 1 de 
la C.F.R. Timișoara, ramele 
respective de la Steaua... Cam 
mult pentru o secție nautică 
„PRIORITARA" in județ, lău
dată și mereu in ..ATENTIA” 
biroului federal al F.R.C.Y

avut timișo-

Vasile TOFAN

ACTUALIT

EXC

Tot in

Bd R

mas

PR'MĂV

Plata

17
15
14
12
11
11
10

6

ea va

73-30
49- 34
57-44
43-62
50- 49
48-62
47-70
39-49

119-25
67-45
82-35
24- 45
27-70
25- 55
22-51
10-50

15
14
12
12
12
11
10
10
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MIRCEA ROMAȘCANU 
ÎNVINGĂTOR ÎN ETAPA 

A DOUA A „TURULUI 
DOBROGEI" LA CICLISM

CONSTANTA, 1 (prin tele
fon). Etapa a 2-a a • „Turului 
Dobrogei" și a „Cupei F.R.C." 
s-a desfășurat pe un traseu di
ficil pe ruta Constanța — Na- 
zarcea — Medgidia și retur (135 
km), distanță pe care cei 83 de 

' alergători intrați în concurs 
și-au disputat șansele. O com
portare bună, au avut Mircea 
Romașcanu și Teodor Vasile, 
din lotul republican. Ei au hăr
țuit continuu plutonul, reușind 
să dinamizeze întrecerea. în 
prima jumătate a etapei E-a ru
lat în pluton compact. La în
toarce!» spre Constanța am în
registrat o evadare, întreprinsă 
de șase cicliști, care însă a fost 
anihilată cu 25 km înaintea în
cheierii etapei. Iată ordinea pri
milor 10 sportivi sosiți: 1 M. Ro
mașcanu (România) 3 h 24:33 
(medie orară 39.400 km), 2. J. 
Sinoviecki (Polonia). 3. T. Csa- 
to (Ungaria), 4. J. Blaha (Ceho
slovacia). 5. C. Wasaty (Polo
nia), 6. M. Pene (Cehoslovacia), 
7. A. Gabor (Ungaria), 8. T. Va
sile (România). 9. P. Dolofan 
(Steaua), 10. J. Miksik (Ceho
slovacia) — toți același timp cu 
Romașcanu. Marți are loc etapa 
a 3-a, pe ruta Constanța — 
Negru Vodă — Mangalia — 
Constanța, 140 km (C. POPA — 
coresp.)

PATINATORII ARTISTICI - 
IN ULTIMELE ÎNTRECERI 

ALE SEZONULUI

Patinoarul „23 August" din 
Capitală găzduiește. începînd dc 
ieri, ultimele două concursuri 
ale sezonului, „Cupa F.R.P." 
deschisă copiilor și „Cupa 
României" rezervată juniorilor 
și seniorilor, Ia startul cărora 
s-au aliniat peste 80 de spor
tivi.

Primii au intrat în concurs 
cei mai tineri patinatori. Iată 
clasamentele după figurile im
puse : copii I (f) — 1. Cristina Po- 
gâțeanu (C. S. Școlar Buc.) 
13,96 p. 2. Dana Elefterescu 
(Tractorul Brașov) ft,20 p. 3. 
Delia Bogdan (Tractorul Bv.) 
9,04 p ; (b) —.1. M. Negrea 
(Tractorul Bv.) 14,84 p. 2. B. 
Lcuciuc (Tractorul Bv.) 11.36 p, 
3. D. Culiță (C. S. Școlar Buc.) 
9,28 p ; copii II (f) — 1. E- 
lena Fometescu (C. S. Școlar 
Buc.) 16.28 p, 2. Laura Glăvan 
(C. S. Școlar Buc.) 14,48 p, 
3. Karin Ute Schmidt (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 14,24 p. La băieți 
nu s-au organizat întreceri din 
lipsă de concurenți ! ? Astăzi, 
intră în competiție juniorii și 
seniorii.

p.

DUMINICĂ, STEAUA - 
SELECȚIONATA ARMATEI 

FRANCEZE, LA RUGBY 
• Turneul echipei engleze 

Bath

După etapa de duminică (a 
Vl-a) întrecerile Diviziei A de 
rugby se întrerup pînă la data 
de 8 mai. în acest interval ne 
vo-m îndrepta atenția către ul
timele două partide pe care re-

prezentativa țării le mei 
de susținut în cadrul actul 
ediții a 
pean F.I.R.A.
(Barcelona. 24
Italia (București,

Campionatului
- cu 
aprilie) 
1 mai).

• Tradiționala 
bystică dintre Steaua și Selec
ționata armatei franceze are loc 
duminică, pe stadionul Steaua, 
cu începere de la ora 11. Me
ciul de campionat al formației 
militare, cu Dinamo, care tre
buia să se dispute ia sfîrșitul 
acestei săptămîni, a fost repro- 
gramat pentru 11 mai.

întilnire rug-

• Echipa engleză Bath sus
ține trei meciuri in țara noas
tră. în prima partidă, 
întilni, vineri 15 aprilie, pe sta
dionul Parcul copilului, de la 
ora 16. Selecționata de tineret 
a Capitalei. Duminică. 17 apri
lie, pe același stadion, de la 
ora 15, oaspeții englezi vor ju
ca cu o Selecționată diviziona
ră (repriza a doua a meciului 
va fi transmisă la televiziune). 
Ultima partidă a turneului, 
marți, 19 aprilie, cu R. C. Gri- 
vița Roșie.

• La întreruperea întreceri
lor primei divizii de rugby, cla
samentul are 
șare :

următoarea înfăți-

1. STEAUA
2. Farul C-ța
3. Dlnamo
4. Polit. iași
5. Rulm. Birlad
6. Știința Petroș.
7. Grivița Roșie
3. C.S.M. Sibiu

9. Agr. Cj-Nap.
10. Sp. studențesc 

„U“ Timiș.
12. Gloria Buzău
13. Rapid
14. Olimpia Buc.
15. Minerul G.H.
16. Gloria Buc.

11.

6 4 1
4
3
3
2
2
2
1

6
6
6
6
6
6
ti

0
0
0
2
1
0
2

1
,2
3
3
2
3
4
3

A „CRITERIULÎNCEPUT
DE PRIMĂVARĂ- 

LA TENIS

BRAȘOV, 4 (prin telefon). 
Pe frumoasele terenuri ale clu
bului Dinamo din localitate au 
început luni, la ora prînzului, 
Întrecerile „Criteriului de pri
măvară" la tenis, prima compe
tiție de anvergură a sezonului 
in aer liber, 
cerii sint prezenți 
rențj și concurente, 
tind toate cluburile din țară, 
precum și numeroase 
sportive. Iau parte la concurs 
și Dumitru Hărădău si Traian 
Marcu, componenți ai echipei 
de „Cupa Davis" a țării noas
tre. precum și Andrei Dîrzu și 
Marian Mirza, jucători de re
zervă ai aceleiași echipe. Con
cursul a început cu etapa cali
ficărilor, atît la seniori, cit și 
la juniori. Citeva rezultate din 
primul tur al calificărilor. Se
niori : T. Fodor (Politehnica 
Cluj-Napoca) — Tr. Miclea (Să
nătatea Oradea) 4—6. 6—1, 6—3; 
N. Cociuban (U.T, Arad) — I. 
Sîțbescu (C.S.O. Sinaia) 6—1, 
6—0 ; juniori : P. Bogdan 
(T.C.B.) — A. Mindroiu (Dună
rea Galați) 7—6, 6—1 ; R. Con- 
stantinescu (T.C.B.) — M. Begu 
(C.S.M. Craiova) 6—4. 6—3.

La startul între-
205 concu- 

reprezen-

asociații

M. BARA

A FOST STABILIT PROGRAMUL GALELOR

LA rr CENTURA DE AUR"
După cum s-a mai anunțat, 

cea de-a 6-a ediție a competi
ției internaționale de box ..Cen
tura de aur“ se va desfășura 
între 18 și 24 aprilie pe ringul 
Palatului sporturilor și culturii, 
din Capitală. La competiție au 
fost invitați să participe, pugi- 
liști din 20 de țări. Pînă in 
prezent și-au confirmat parti
ciparea boxeri din Algeria, Bul
garia, Cuba, R.D. Germană,

U.R.S.S., R.F. Germania, Tuni
sia, Iugoslavia și Venezuela.

în cursul zilei de luni a fost 
stabilit programul galelor. în 
Zilele de 18, 19, 20, 21 și 22 
(semifinalele) vor avea loc cite 
două reuniuni, cu începere de 
la orele 15 și 19. Sîmbătă 23 
aprilie este zi de odihnă, fina
lele fiind programate duminică 
24 aprilie, la ora 10.

ÎNCHIDEREA SEZONULUI DE SCHI
Desfășurat în Bucegi pe Va

lea Scîndurarilor, concursul do
tat cu ,,Cupa Valea Lupului” 
a încheiat sezonul oficial de 
schi.- Iată clasamentele singurei 
probe, cea de slalom special 
(350 ni lungime, 120 m dife
rență de nivel, două manse 
a 48 de porii)': seniori : 1. D.

Cristea (Dinamo) 76,5 ; 2. V.
Brenci (A. S. Armata) 76,6 ; 
3. Al. Manta (A.S.A.) 77,0 ; 4. 
N. Szabo (C.S.U. Oradea) 77,1 ;
5. Gh. Vulpe (Telefericul) 77,2 ;
6. D. Frățilă (Dinamo) 77,9 ;
senioare : 1. Mariana Axinte
(Lie. Predeal) 86.6 ; 2. Georgeta 
Băncilă (Dinamo) 86,9 ; 3. Mi-

i.

nodora Munteanu (C.S.U. Ora
dea) 88,3 ; juniori : 1. A. Al
bert (St. roșu) 82,4 ; 2. M. Olaru 
(Lie. Predeal) 86,1 ; 3. B. Foc- 
Șeneanu (Telefericul) 111.0. Sur
priza competiției a constituit-o 
junioara mică Mariana Axinte, 
învingătoare în întrecerea se
nioarelor.

DE KX.

taiere 
Domne 
ciuj-a 
treceri 
cu același tro

Așadar. Ia 
tămîni de k 
tăți, cu care 
lat nivel 
raia a j 
astă-dată i 
pe toți cei 
lecționarea î 
care sc p<reg| 
niada de 
aprilie).

în urma 
lor din ulti 
r.ului campi 
de volei, a f 
nența grupei
regulamentul 
locurile 1—6 
șov, între 8 
participarea 
Steaua. Expl 
lilehnica Ti 
torul Brăila
sov. La tur 
rile 7—12, p 
între 18—23 
parte l'orma 
cău, Rapid,
iova, Delta T 
și Petrolul

,• Azi, de 
Ciulești, va 
restantă din 
culin dc voi 
etapa a XV 
pele Rapid 
va fi condus 
I. Covaci.

• Pupă e 
samentul ca 
nin este ur

1. PENICILI
2. Dinamo
3. „U" Craio
4. Rapid
5. Farul
6. I.E.F.S.
7. C.S.U.
8. „U“ Timiș
9. Știința

19, Maratex
11. Ceahlăul
12. C.S.M.

• în cadr 
disputat 
XVI-a : 
Vilcea — C.I 
Medicina Ti 
nia Ș. Silvt 
Oraș Dr. Peti 
Brașov 3—0 
doara — Voii 
Farul Cons 
Brăila 3—0, 
Progresul B 
Cluj-Napoca 
Zalău 3--P, 
tești 1— 
Relonul Săv 
latorul Bucu 
ceava 2—3, 
I.E.F.S. 3—2 
„U” Cluj-N< 
— Dacia Pi 
roșie Bucur 
Brașov 3—1 
cești — W 
3—0, Electr 
Olimpia Or 
Craiova — 
Corvinul j 
București 3 
reș — Voi 
Constructoru 
lău 3—0, Ch 
Drapelul r 
București 
3—1, Penicil 
pia Bucureș
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MARGINALII
• în meciul de sîmbătă, cu 

Steaua, echipa din Hunedoara 
a avut spre final în teren trei 
juniori din propria pepinieră. 
Doi dintre ei, Nicșa și Petcu 
— component ai lotului repre
zentativ de juniori — au in
trat mai tîrziu în teren, însă 
cel de-al treilea, Albu, a jucat 
de la începutul pînă la sfîrși- 
tul partidei. El l-a înlocuit pe 
fundașul Miculescu, care era 
suspendat o etapă, și s-a 
descurcat excelent în fața in
ternaționalului Troi, pe care 
l-a anihilat aproape complet. 
Prin evoluția lui, tînărul Albu 
ni s-a părut un jucător cu fru
moase perspective și conduce
rea tehnică a- echipei hunedo- 
rene ar trebui să-i acorde în 
continuare încrederea necesară.

• în lunga lui carieră de ar
bitru, Nicolae Hainea nu ajun
sese niciodată la Hunedoara. 
Simbătă, el a condus pentru 
prima oară un meci în acest 
oraș. Și l-a condus bine, deși 
jocul n-a fost deloc ușor pen
tru el, mai ales în repriza se
cundă, cînd spiritele se cam 
înfierbîntaseră. Printre altele, 
el a dat o interpretare exce
lentă „legii avantajului-1 în 
două situații de atac foarte fa
vorabile. Prima oară, el n-a 
întrerupt jocul la un fault evi
dent asupra lui Văetuș, lăsîn- 
du-1 pe înaintașul hunedorean 
(care rămăsese în posesia balo
nului) să continue acțiunea, din 
care a fost aproape gata să 
rezulte un nou gol pentru Cor-" 
vinul (împiedicat de interven
țiile salvatoare ale lui Moraru 
și Sameș). A doua oară, deși 
se arătase decis să acorde lo
vitură de la 11 metri (se și 
îndrepta spre acel punct), pen
tru un fault în careul gazde
lor asupra lui Iordănescu, ar
bitrul Rainea a lăsat faza să 
continue, văzînd că mingea a- 
junsese la Năslase — aflat în 
favorabilă poziție de șut — 
care, de altfel, a și înscris, 
fructificînd avantajul creat.

• „Dacă echipa noastră ar fi 
jucat ca astăzi măcar toate me
ciurile de pe teren propriu, 
n-am fi ajuns in situația să 
luptăm acum pentru evitarea 
retrogradării'1 — iată reflecția 
unanimă a hunedorenilor după 
victoria de sîmbătă asupra e- 
chipei campioane. O reflecție, 
desigur, reală, la care ar tre-

I LOTUL b a plecat la flock
(Urmare din pay. I)6:38 31 |

0:36 31 I
9:40 28 ’

bălă, cu Rapid, și să-mi pun 
candidatura după acest joc 
pentru... meciul cu Spania de 
la 16 aprilie11. Cei trei fotba
liști care au jucat în cadrul 
lotului B anUl trecut la Var
șovia tot împotriva primei e- 
chipe a Poloniei (scor 2—1 pen
tru .gazde), Tănăsescu, Dobrău 
și Mehedințu, speră și ei ca 
echipa noastră să aibă o com
portare pe măsura adversarului. 
„Anul acesta prima echipă a

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NOU !

„LOZUL PRIMĂVERII" — EMI
SIUNE SPECIALA LIMITATA. 
De la toate agențiile LOTO PRO
NOSPORT precum și de la vîn- 
zătorii volanți, puteți cumpăra 
„LOZUL PRIMĂVERII". Jucînd 
la „LOZUL PRIMĂVERII" vă veți 
putea număra printre marii lui 
ciștigători. PROCURATI-VA C1T 
MAI MULTE LOZURI. VA VEȚI 
SPORI ASTFEL ȘANSELE DE 
CÎȘTICr J

Numeroși participant! au bene
ficiat din primele zile de la 
lansare de cîștigurile mari în 
bani și în autoturisme oferite de 
„LOZUL PRIMĂVERII". Vă pre
zentăm cîțiva dintre acești câști
gători : BARBU DUMITRU din 
Caransebeș, județul Caraș-Severin 
— autoturism „Skoda S loo" ; 
DRAGOMIRESCU ALEXANDRU 
din Galați-, județul Galați — 
10.000 lei ; CONSTANTIN MARIA 
din Slatina, județul Olt — 10.000 
Iei ; SZASZ LUDOVIC IOSIF din

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

J OCAZIA ZILELOR DE 1 Șl 2 MAI ( 
►oteluri și restaurante București a pregătit 32 programe de excursii | 
ru iubitorii drumețiilor montane sint rezervate locuri In 10 cabane, | 
are: Bunloc, Girbova, Piatra Arsă, Babele și Diham
lor amintite s-a organizat și prima excursie a anului la mare |
xu „TRENUL SPECIAL AL LITORALULUI''.
ibile, cu valori cuprinse intre 181 și 459 lei.
<■-1 rate. Biletele pot fi procurate de la filialele de turism din |
iaj 1) și 68, Bd. N. Bălcescu nr. 35 și Calea Griviței nr. 140 |

LA ETAPA 
bui să mediteze în primul rînd 
jucătorii Corvinului.

• Puțin a lipsit ca scorul 
final al partidei de la Timi
șoara (dintre Politehnica și 
A.S.A. Tg. Mureș) să fie sta
bilit cu concursul arbitrilor. Și 
chiar dacă golul înscris de Co- 
tec, în min. 80, ar fi adus a- 
vantajul Politehnicii pe tabela 
de marcaj mai aproape dc rea
litatea din teren, validarea lui 
ar fi fost o greșeală, întrucit 
autorul golului pornise din po
ziție clară de ofsaid, nesem
nalizată de arbitrul de linie 
I. Pop (și nu cum a apărut 
eronat, din cauza unei greșeli 
de corectură, în cronica me
ciului). Pe această bază a și 
acordat inițial gol arbitrul de 
centru, M. Moraru, el trebuind 
să revină asupra deciziei după 
ce tușierul, la insistențele ju
cătorilor de la A.S.A., și-a re
considerat poziția, apreciind că, 
totuși, Cotec fusese în ofsaid. 
Nehotărirea celor doi arbitri" a 
determinat și o reacție vehe
mentă, pe alocuri nesportivă, a 
unor -spectatori.

• La Bacău, conducătorii, 
antrenorii și jucătorii echipei 
Progresul au primit cu demni
tate și în mod sportiv lovitura 
de k.o. din finalul partidei. Re
flecția lui Sătmăreanu I la ie
șirea din teren trăda însă, în 
egală măsură, adevăr și justi
ficată tristețe : „Mai ușor de 
suportat ar fi fost o înfringere 
Ia scor decît aceasta din ulti
mele secunde11.

• în ediția de campionat 
1962—63, într-un meci decisiv 
disputat tot la Bacău, Progre
sul cîștiga aproape incredibil, 
in fața echipei gazdă cu 4—3, 
după ce fusese condusă cu 
3—0 ! La 14 anj distanță de 
la acest meci de pomină, Sport 
Club și-a luat sîmbătă revanșa 
într-un stil asemănător.

• La stadionul „23 August" 
din Bacău, legătura terenului 
de joc cu vestiarele se face 
printr-un tunel de plasă de- 
srrmă care, cu toate eforturile 
organizatorilor nu protejează e- 
chipa oaspete de ceea ce se 
ștrecoară uneori prin găurile 
așa-zisului culoar de protecție, 
liste cazul ca responsabilii sta
dionului să facă în aȘa tel 
incit legătura vestiarelor cu te
renul de joc să fie realizată 
în condiții optime de secu
ritate.

Poloniei e mai puternică. Joacă 
și Szarmaeh ! Semn că trebuie 
să jucăm și noi mai bine ea 
anul trecut cînd, au spus gaz
dele, am evoluat ix-Ment” o- 
pina Dobrău.

în privința formației, antre
norul Cornel Drăgușin ne-a co
municat următorul „11” proba
bil : Iorgulescu — Tănăsescu, 
Dobrău, Mehedințu, Koler — 
Romilă II, Stoica, Beldeanu — 
Crișan, Nedelcu II (N. Ma
nea), Kun II. Rezerve sînt : 
Moraru, Ștefănescu, FI. Marin, 
Anghel.

Satu Mare, județul Satv Marc — 
10.000 lei.

CISTIGURILF TRAGERI* PRO- 
NOEXPRES DIN 30 MARTIE 1977: 
Extragerea I : Cat 1 : 1 variantă 
10% autoturism „Dacia 1300" ; 
Cat. 2 : 1 variantă 50°,'o a 42.285 
lei și 1 variantă 10% a 8.457 iei ; 
Cat. 3 : 5,55 a 9.143 lei ; Cat. 4 : 
21,05 a 2.411 lei ; Cat 5 . 6F.fr’ a 
739 lei ; Cat. 6 : 2.69f,9* a 4< lei. 
Report categoria I : 49.34’ lei. 
Extragerea a Il-a : Ca* A : 2 va
riante 10% a 39.771 lei ; Cat. B : 
8,95 a 4.071 iei ; Cat. C : 66,90 a 
545 lei ; Cat. D : 2.414,70 a 60 
lei ; Cat. E : 88,95 a 200 lei ; Cat. 
F : 2.140,40 a 40 lei. Autoturismul 
„Dacia 1300" a fost obținut de 
TENT FLORIAN din județul 
Bihor, iar cîștigul de 42.285 lei a 
fost obținut de IONESCU PAUL 
din București ; cîștigurile de 
39.771 lei au fost obținute de 
MOCANU LIVIU din Cluj-Napoca 
și BORNEMISA NICOLAE din 
Aninoasa, județul Hunedoara.

DIVIZIEI A
• „Spori Club a ciștigat, 

spunea un spectator după me
ciul cu Progresul, cu rezervele11. 
Remarca se referea — pe bună 
dreptate — la Munteanu (au
torul celor două goluri) și llo- 

Neagu (care nu se vede în fotografie) a executat lovitura liberă, 
Iorgulescu a respins și Rontea reia in gol : 2—0. (Fază din meciul 
Rapid — U.T.A., disputat simbătă la București) Foto : S. BAKCSY

rea, amîndoi într-o mare vervă 
de joc, introduși in echipă, in 
mod inspirat, după pauză.

• O problemă mai veche și,
din păcate, mere i actuală : 
cînd și cum acordă unii ar
bitri cartonașe galbene ? Arbi
trul N. Raab, care a condus 
sîmbătă meciul Sportul studen
țesc ---- F'C.M. Reșița, a luat o
decizie eronată și, in mod re
flex, dar nu nesportiv. Tănasc 
(F.C.M. Reșița) a încercat <â 
arate că nu a fost henț. Ar
bitrul l-a avertizat cu un car
tonaș galben. Tănăsescu (Sp. 
studențesc) a făcut o sumede
nie de faulturi, care puteau 
să-i atragă chiar ~ eliminarea.' 
dar a primit tot un cartonaș 
galben ca și Tănasc !

• Un jucător, cindva o pro

REZULTATELE ETAPEI A XVIII-a DIN DIVIZIA C
• Schimbări de lideri in seriile a lll-a, a V-a, a VHI-a și a Xll-a • Trei echipe la egalitate de puncte in 
fruntea clasamentului seriei a Vl-a • Scorul etapei : Cimentul Medgidia — Marina Mangalia 
9-1 • Olimpia Giurgiu (seria a V-a) a obținut prima ei victorie • Bilanțul etapei : 70 jocuri cîști- 
gate de către gazde, 17 meciuri egale și 8 victorii ale oaspeților

SERIA I

C.S. Botoșani — Avîntul Frasin 3—0 
(1—0), Progresul Fălticeni — Metalul 
Botoșani 2—1 (2—0), Laminorul Ro
man — Dorna Vatra Dornei 4-1 
(2-0), Cristalul Dorohoi — Foresta 
Fălticeni 1—3 (0—1), Foresta Moldo- 
vița — Danubiana Roman 3-0 (1-0), 
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc — 
I.T.A. Piatra Neamț 4—0 (4-0), Ceta
tea Tg. Neamț — Metalul Rădăuți
1—0 (0—0), Bradul Roznov — Cimen
tul Bicaz 2-3 (1-1).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XVIII-a : T. C.S. BO
TOȘANI 28 p (51-11), 2. Laminorul 
Roman 26 p (27—14), 3. Metalul Bo
toșani 21 p (20—16)... pe ultimele : 
15. Bradul Roznov 14 p (14—24), 16. 
Foresta Moldovița 10 p (16—43).

SERIA A ll-o

Viitorul Vaslui — Partizanul Bacou 
5—0 (2—0), Constructorul lași — Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej 3—0 (0—0) — 
s-a jucat la Pașcani, Textila Buhuși — 
Hușona Huși 2—0 (0—0), Chimia Mă- 
rășești — Nicolino lași 2—0 (1—0),
Petrolistul Dărmănești — Petrolul 
Moinești 2-0 (1—0), Letea Bacău — 
Oituz Tg. Ocna 5-0 (2-0), TFPRO 
lași — Constructorul Vaslui 0—1 (0—1), 
Rulmentul Bîrlad — Minerul Comă- 
nești 1-0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. VIITORUL 
VASLUI 29 p (36-12), 2. Chimic Mă- 
rășești 28 p (34-11), 3. Constructorul 
lași 25 p (36—15)... pt ultimele : 15 
Hușanc. Huși 10 p (16—43), 16. Tex
tila Buhuși 7 p (12-32).

SERIA A lll-o

Ancora Galați — I.R.A. Cîmpino
1—0 (1—0), Petrolul Tefeajen Ploiești
— Victoria Floreșt 3—i (1—0), Recolto
Săbăteni — Luceafărul Focșani 0—0, 
Poiana Cîmpina - Carpați Sinaia 
1—0 (0—0), Chimio Buzău — Chimia
Brazi 2—0 (2—0), Petrolistul Boldești
— Avîntul Mîneciu 3—1 (0—1), Dinamo 
Focșani — Metalosport Galați 4-0 
(0—0), Foresta Gugești — Caroimanul 
Bușteni 2-1 (2-0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA BU
ZĂU 26 p (46-13), 2. I.R.A. Cîmpino 
25 p (33-14), 3. Carpați Sinaia 24 p 
(37—16), 4. Petrolul Teleajen Ploiești
24 p (28—17)... pe ultimele : 15. Re
colto Sâhăteni 11 p (11—36), 16.
Metalosport Galați 6 p (7—52).

SERIA A IV-a

Gloria Poarta Albă — S.C. Tulcea
1— 1 (0-0), Ș.N. Constanța — I.M.U.
Medgidia 0—0, Cimentul Medgidia — 
Marina Mangalia 9—1 (3-0), Dună
rea Tulcea — Dacia Unirea Brăila —
2— 1 (2-0), Autobuzul Făurei — Vic
toria Țondărei 0—0, Progresul Brailo
— Electrica Constanta 1—1 (1—0), Mi
nerul Macin — Dunărea Cernavoda 
1—1 (0-1). Unireo Eforie — Unirea 
Tricolor Brăila 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. S.C TULCEA
25 p (33—13), 2. Progresul Brăila 25 p
(32—16), 3. Cimentul Medqîdia 24 p 
(43—18)... pe ultimele : 14. Electrica
Constanța 12 p (15—22), 15. Auto
buzul Făurei 12 p (20—30), 16. Gloria 
Poarta Albă 8 p (15—39).

SERIA A V-a

Autobuzul București — Automatica 
București 5—0 (2—0), Sirena București

misiune. dezamăgește la tot mai 
multe meciuri. Este vorba de 
Gabel (F.C.M. Reșița), care și 
simbătă s-a arătat într-o formă 
slabă. Ce se intimplă cu el ?

• Atodiresei și Bojin au lip
sit din motive obiective (pri
mul accidentat, al doilea bol
nav). Exasperanta ineficacitate 
a echipei lor nu are insă scuze. 
F.C.M. Reșița a dominat, une
ori autoritar, insă eficacitatea a 
fost sub orice așteptări. Cu trei 
șuturi pe spațiul porții, și alte 
ci te va in afară, nu se poate 
ciștiga un meci. în preajma 
careului de 16 metri, unii ju
cători păreau vlăguiți. Este de 
fapt cauza care il făcea •. pe 
antrenorul I. Reinhardt să fie 
ciicumspect in privința evolu
ției echipei sale.

— Unirea Tricolor București 1—0(0—0), 
Avîntul Urziceni — Automecanica 
București 1—0 (0—0), I.O.R. București
— T.M. București 1—1 (1—0), Abatorul
București — Viitorul Chirnogi 1—0 
(0—0). Flacăra1 roși». București — 
Șoimii TAROM Bucu.ești 2—1 (2—0),
Olimpia Giurgiu — Azotul Slobozia
3—1 (2—1), I.C.S.I.M. București —
Electronica București 2—0 (2—0).

Pe primele locuri 1. AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 29 p (49-7) - din 19 
jocuri, 2. Unirea Tricolor București 
26 p (38-21), 3. I.M.B. 25 p (24-7), 
4. Automecanico Bucu.ești 24 p (27— 
14)... pe ultimele . 12. I.O.R. Bucu
rești 14 p (16—25;. 13. Avîntul Urzi
ceni 14 p (15—2/), 15. Viitorul Chir
nogi 14 p (16-33), 16. Olimpia Giur
giu 5 p (13—52>.

bl;**». A Vi-a

Viitorul bcui„)cești — Muscelul 
Cîmpulung Muscel 2—1 (1—0), Petrolul 
Tîrgoviște - Răsăritul Caracal 2—1 
(1—0), Mciv Iul Mija — Progresul 
Pucioasa 2-i (z—0), Progresul Cora-
bio — Docta ritești 1—0 (1—0), Ceta
tea Ti. Măyvrele - ROVA Roșiorii 
de Ved^ 0—1 (0-0), Constructorul
Pitești Oțelul Tîrgoviște 1—3 (0—1), 
Cimentul Fiem — Chimia Găești 2—0 
(1—0). Rec ul ta Stoicănești — Petrolul 
Videle 2-1 (1-1).

Pe primei* locuri : 1. MUSCELUL
CÎMPULUNG 27 p (43-14), 2. Meta
lul M.ju 27 p (34-14), 3. Petrolul 
Tîrgoviște 27 p (28—14)... pe ultime
le : 15. Progresul Pucioasa 11 p (20- 
34), 16. Otelul Tîrgoviște 8 p (21—42).

SERIA A Vll o

C.S.M. D robe to Tr. Severin — La
minorul Slatina 3—0 (2—0), Construc
torul Craiova — Pandurii Tg. Jiu — 
0—0, Minerul Motru — Dierna Orșova 
5—0 (3-0), Unireo Drăgosoni —
C.F.R. Croiovo 2—0 (0-0), Metalurgis
tul Sadu — I.O.B. Baîș 6—0 (1-0).
Progresul Boi'ești - Lotrul Brezoi 
3—2 (1—1), Dunâreo Calafat — Unirea 
Drobeta Tr. Severin 2-2 (2—0). Mi
nerul Rovinori — Chimistul Rm. Vil- 
cea 1-1 (1-1).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. DRO
BETA TR. SEVERIN 27 p (34-7), 2.
Pandurii Tg. Jiu 26 p (32-11), 3. Mi
nerul Motru 23 p (31—14)... pe ulti
mele : 14. Minerul Rovinori 13 p
(17—25), 15. Dunărea Calafat 13 p
(21—31). 16. Laminorul Slatina 13 p 
(21-40).

SERIA A Vlll o

Minerul Moldova Noua — Minerul 
Anino 2—1 (1—1). Unirea Tomnatic —
Electromotor Timișoaro 1—0 (1—0),
Strungul Arad — Laminorul Nădrag 
5-1 (2—1). Bănetul Timișoaro —
Ceramica Jîmbolia 2—0 (0—0), Meta
lul Oțelu Roșu — Constructorul Arad
2-0  (0-0), Nera Bozovici — Vulturii 
textila Lugoj 3—0 (2—0), Gloria Arad
— Gloria Reșița 2—1 (1—0), Unirea 
Sinnicolau Mare — Metalul Bocșa 
1_O (i_o).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOLDOVA NOUA 25 p (37-17), 2. 
Minerul Anina 24 p (28—11), 3. Me
talul Oțelu Roșu 21 p (29-32) 
... pe ultimele : 14. Constructorul 
Arad 15 p (23—24), 15. Gloria Reșița 
15 p (37-29), 16. Banatul Timisoara 
13 p (24-32).

ACTUALITĂȚI
• AZI, LA TIMISOARA : 

POLITEHNICA — PARTIZAN 
BELGRAD. Stadionul „1 Mai" 
din Timișoara găzduiește astăzi 
după-amiază. de la ora 16.30, 
intilnirea internațională amica
lă dintre echipa locală Politeh
nica și cunoscuta formație iugo
slavă Partizan Belgrad. în „un- 
sprezecele" timișorean va evo
lua și dinamovistul Luceseu. 
încasările de la acest meci vor 
fi vărsate in „Contul omeniei".

• ARBITRI ROMANI CON
DUC MECIURI INTERNAȚIO
NALE. Miercuri, două brigăzi 
de arbitri români vor conduce 
meciuri internaționale. Astfel, 
Nicolae Rainea, ajutat lă linie 
de Chiriac Manușaride și Borneo 
Stincan va arbitra partida (se-. 
mifinală a Cupei cupelor) de !a 
Madrid, dintre echipa locală A- 
tletico și S.V. Hamburger. Tot 
miercuri, brigada condusă de 
Otto Anderco (la centru), Con
stantin Niculescu și Nicolae Ra
ab (la linie) va conduce parti
da amicală dintre, reprezentati
vele Turciei și Finlandei, care 
se va disputa la Ankara.
• ETAPE INTERMEDIARE 

LA JUNIORI. Duminică s-au 
disputat jocurile etapei a 3-a 
a returului campionatului repu
blican de juniori. Cum am mai 
anunțat și cu alt prilej, F.R.F. 
a decis ca în perioada vacanței 
de primăvară a elevilor să se 
dispute două etape intermedia
re. Acestea sînt programate în 
zilele de 6 și 13 aprilie. Jocu
rile vor incepc la ora 15,

SERIA A IX-a

Victoria Cărei — Oțelul Bihor 5-0 
(3—0), înfrățirea Oradea — Minerul 
Suncuiuș 0—0, Minerul Baia Sprie — 
Someșul Satu Mare 1-1 (1—1) - s-a 
jucat la Tg. Lăpuș, Minerul Bihor — 
Victoria Zalău 1—0 (0—0), Minerul
Băița — Voința Cărei 5-0 (3-0),
Oașul Negrești. — Gloria Șimleu Sil- 
vaniei 1—0 (1—0), Recolta Salonta 
— Bihoreana Marghita 2-1 (1-1),
CUPROM Baia Mare — Voința Ora
dea 3-0 (0-0).

locuri : 1. 
(37-6), 2.
(38-15), 3.

Pe primele 
CĂREI 28 p 
Oradea 26 p
Băița 24 p (42-24)... pe

VICTORIA 
înfrățirea 

Minerul 
. r ... _ ... r _ ultimele : 

15. Oașul Negrești 13 p (19-33), 16. 
Victoria Zalău 10 p (20—46).

SERIA A X a

Minerul Rodna — Unirea Dej 4—1 
(1—0), Metalul Aiud — Dermato 
Cluj-Napoca 5—0 (4—0), Bradul Vișeu
— Mureșul Luduș 1—0 (0—0), Soda
Ocna Mureș — Metalul Sighișoara 
1—2 (0—1), Avîntul Reghin — Foresta 
Bistrița 1—0 (0—0), Lăpușul Tg. Lăpuș
- Cimentul Turda 1-0 (0-0), tehnofriq
Cluj-Napoco — Minerul Baia Borsa
3-1  (2-0); C.I.L. Gherla - Minerul
Băiut 2-0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
RODNA 24 p (43—19), 2. Avîntul 
Reghin 23 p (21-16), 3. Metalul 
Aiud 22 p (34—25)... pe ultimele : 15. 
Cimentul Turda 13 p (22-25), 16.
Dermato Cluj-Napoca 8 p (16—40).

SERIA A Xl-a

Unirea Sf. Gheorghe - I.C.I.M. 
B'OȘOv 1—1 (1—1), Metrom Brașov —
Progresul Odorhei 1—0 (1—0), Viitorul 
Gheorghieni - Minerul Bălan 1-0 
(0—0), Minerul Baraolt — C.S.U. Bra
șov 1—1 (1—0), Forestierul Tq. Secu
iesc — Torpedo Zărnești 1—1 (0—1).
Utilajul Făgăraș — Precizio Săcele 
2—1 (0—1), Chimia Victoria — Mu
reșul Toplița 3—2 (2-1). Carpați Bra
șov n-a jucat.

P« primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 23 p (34-11), 2. Viitorul 
Gheorghieni 21 p (20—12), 3. Pro
gresul Odorhei 19 p (20—13),.' 4.
C.S.U. Brașov 19 p (25-19), 5. Tor
pedo Zărnești 19 p (22—16)... pe ulti
mele ; 14. Unirea Sf. Gheorghe 12 p 
(t4—17), 15. Mureșul Toplita 12 p
(15-31).

SERIA A Xll-a

LM.I.X. Agnita - Știința Petroșani 
2—1 (0—1), Gaz metan Mediaș — Au
tomecanica Mediaș 2-1 (1-0), Mi
nerul Ghelar — Textilo Sebeș 3—0 
(0-0). F.I.L. Orăștie - C.I.L. Blaj 
1-0 (1—0), Inter Sibiu — I.P.A. Sibiu 
0—1 (0—0), Constructorul Alba lulia
— Unirea Alba lulia 1—2 (1—1), Tex
tila Cisnădie — C.F.R. Simeria 0—0,
— s-a jucat la Sebeș, Metalul Copșa
Mica — Laminorul Teliuc 1—1 (0—0)
— s-a jucat la Mediaș.

Pe primele locuri : 1. GAZ METAN 
MEDIAȘ 26 p (27-9), 2. Știința Pe
troșani 24 p (39—18), 3. Minerul 
Ghelar 22 p (27—16) — 10 victorii, 4. 
Metalul Copșa Mică 22 p (22-11) - 
9 victorii ... pe ultimele : 15. C.I.L.
Blaj 11 p (14—28), 16. Textila Sebeș 
7 p (11-48).



ROMÂNIA - ÎN SERIA C 

A C.M. DE HANDBAL FEMININ, 
GRUPA VALORICĂ B

SPORTUL
C.M. DE TENIS DE MASĂ

în Berlinul Occidental a avut 
loc tragerea la sorti a seriilor 
campionatului mondial de hand
bal feminin, grupa valorică B. 
competiție ce va fi găzduită a- 
nul acesta. între 3 și 10 decem
brie, de R. F. Germania. Iată 
componența seriilor :

A : Norvegia, Spania, Olan
da, R. F. Germania ;

B : Iugoslavia, Bulgaria, Fran
ța ;

C : ROMANIA, Suedia. Elve
ția ;

D : Polonia, Danemarca, Is
rael, Marea Britanie.

Primele două clasate în serii 
se califică în grupele semifina
le. Echipele clasate pe primul 
loc in semifinale își dispută tit

lul de învingătoare a competi
ției, cele de pe locul doi — po
zițiile 3 și 4 ș^i.m.d. Mențio
năm că formațiile clasate pe 
primele 5 locuri în finalul cam
pionatului mondial grupa B se 
vor califica pentru turneul final 
al C.M. gr. A ce se va disputa 
în anul 1978. în Cehoslovacia. 
Pentru întrecerea supremă s-au 
mai calificat primele trei cla
sate la Jocurile Olimpice de la 
Montreal (U.R.S.S., R. D. Ger
mană și Ungaria), precum și 
Cehoslovacia, ca tară gazdă. Ce
lelalte trei locuri sînt atribuite 
ciștigătoarelor competițiilor de 
calificare din Asia, Africa și 
America.

DUPĂ „CUPA FEDERAȚIEI' LA HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

vele erori de apărare, obser
vate, de pildă, în meciul cu 
S.K. Kazan. In această partidă 
oaspeții au beneficiat de 4—5 
mari ocazii create, in fața por
ții noastre, tocmai din— pase 
ale jucătorilor români 1

Pe acest fond, unele acumu
lări de ordin tehnic și tactic, 
s-au estompat. De aceea consi
derăm utile partidele din „Cu
pa Federației", pentru că ele 
au arătat gradul de oboseală a 
majorității componenților lotu
lui. Totodată ele au relevat, 
însă, și unele carențe pentru 
remedierea cărora este necesar 
să se folosească mai bine in
tervalul de timp — scurt, este 
drept — care a mai rămas. Ne 
referim în mod deosebit la 
creșterea coeficientului de si
guranță in apărare. Reapariția 
portarului Morar, în ultimul 
meci, ni s-a părut de bun 
augur, e] arătindu-se mai si
gur, mai puternic și mai decis 
în intervenții decit tînărul 
Gh. Huțan, care nu l-a supli

nit cu suficient succes pe Ne- 
tedu, incâ accidentat. Este ne
cesar să crească și aportul ata- 
canților în lupta din treimea 
noastră. Foarte putini dintre ei 
ajută cu adevărat fundașii 
(Pană, Axinte, Cazacu), restul 
fiind deseori spectatori la dis
puta din fața și din apropierea 
propriei porți- In afară de a- 
ceasta, trebuie îmbunătățită 
eficacitatea jucătorilor români. 
Ce folos că la mijlocul terenu
lui se combină rapid, dacă o- 
dată ajunși in fața porții ad
verse hocheiștii români ratează 
din cele mai clare poziții ? Ce 
pot spune, de pildă, Axinte sau 
Tureanu care au fost în situa
ția de a îndeplini doar o sim
plă formalitate, aceea de a in
troduce pucul in poartă și au 
irosit astfel de situații ?

Sînt carențe, repetăm, pe 
care colectivul de antrenori și 
jucătorii le pot rezolva în 
timpul care a mai rămas pină 
la disputarea primului meci în 
cadrul grupei A a C.M. Pînă 
atunci, lotul va mai susține 
două jocuri cu selecționata de 
tineret a Cehoslovaciei.

BIRMINGHAM, 4 (prin te
lefon). Ultimii sportivi români 
rămași în întrecerile Campio
natelor mondiale de tenis de 
masă au fost Maria Alexan
dru — la simplu feminin și 
Teodor Gheorghe, Liana Mi- 
huț — la dublu mixt. Ale
xandru a întîlnit pe campioana 
mondială Pak Yung Sun 
(R.P.D. Coreeană), care a în
vins-o cu 3—0, la 10, 14 și 8. 
La dublu mixt Gheorghe, Mi- 
huț — Frank, Kishazi 1—3 (—18, 
13, —22, —18).

Marți vor avea loc finalele, 
cu excepția celei de dublu fe
minin, disputată luni seara 
tîrziu.

Singura europeancă clasată 
între primele opt este Hirsch- 
miiller (R.F.G.), care a furni
zat una din surprizele acestei 
ediții. Ea a eliminat pe Magos, 
Pak Yong Ok și Uhlikova.

La băieți, patru europeni au 
reușit să ajungă în primii opt : 
Bengtsson (Suedia), Șurbek 
(Iugoslavia), Gergely și Klam- 
par (Ungaria). Campionul mon
dial Jonyer (Ungaria) a fost 
eliminat — altă surpriză — de 
francezul Birocheau, învins de 
japonezul Kohno.

Intre surprize se înscrie și 
eliminarea cuplului iugoslav 
campion european Stipancie, 
Palatinus de către Sarhojan, 
Antonian (U.R.S.S.) in proba 
de dublu mixt.

Rezultate din sferturile de fi
nală la dublu masculin : Huan 
Lian, Lu Yuan-șen (R.P. Chi
neză) — Douglas, Neale (An
glia) 3—0, Stipancie, Șurbek

(Iugoslavia) — D. și P. Seemil- 
ler (S.U.A.) 3—0, Li Cen-și,
Lian Ko-lian (R.P. Chineză) — 
Birocheau, Secretin (Franța) 
3—2, Bengtsson, Johansson 
(Suedia) — Gergely (Ungaria), 
Orlowski (Cehoslovacia) 3—1.

In semifinalele aceleiași pro
be, Huan Lian, Lu Yuan- 
șen (R.P. Chineză) — Stipancie, 
Șurbek (Iugoslavia) 3—0 și Li 
Cen-și, Lian Ko-lian (R.P. Chi
neză) — Bengtsson, Johansson 
(Suedia) 3—1.

In sferturile de finală la sim
plu feminin, Cian Li (R.P. Chi
neză) — Kawahigashi (Japonia) 
3—0, Cian Te-yin (R.P. Chine- 
ză) — Hirschmiiller (R.F.G.) 
3—0, Ke Sin-ai (R.P. Chineză) 
— Chung Hyun Sook (Co
reea de Sud) 3—0 și Pak Yun 
Sun (R.P.D. Coreeană) — Ciu 
Hsian-yun (R.P. Chineză) 3—0.

★
In cadrul lucrărilor congresului 

Federației internaționale de tenis 
de masă de la Birmingham s-a 
stabilit ca viitorul campionat 
mondial să se desfășoare în anul 
1979 la Phenian, în R.P.D. Coreea
nă.

LUPTĂTORUL ȘTEFAN IKG8IȘM
Învingător la karlm
SOFIA, 4 (Agerpres). — Ora

șul bulgar Karlovo a găzduit 
întrecerile unui concurs inter
național de lupte greco-rorr.-- 
ne. la care au participat 11C 
neri sportivi din R. D. Germa
nă, Iugoslavia. Polonia. Româ
nia, Ungaria, U.R.S.S. și Bulga
ria.

Printre cîștigătorii turneului 
s-a numărat și luptătorul ro
mân Ștefan Negrișan. clasat pe 
primul loc la categoria 62 kg.

Iată ceilalți învingători. :n 
ordinea categoriilor : Benur 
(U.R.S.S.), Vladimirov (Bulga
ria), Manov (U.R.S.S.). Batanov 
(U.R.S.S.), Nikolov (Bulgaria), 
Fodor (Ungaria), Razoreșkov 
(U.R.S.S.), Dimitrov (Bulgaria) 
și Dalov (Bulgaria).

TURNEUL CANDIDATI LOR
ROMA, 4 (Agerpres). — A 12-a 

partidă a meciului pentru tur
neul candidaților la titlul mon
dial de șah disputat la Castel- 
vccchio, între marii maeștri 
Viktor Korcinoi și Tigran Pe
trosian s-a terminat remiză. 
Scorul final este de 6,5— 5,5 în 
favoarea lui Korcinoi.

CUPLUL NĂSTASE — PANATTA CÎȘTIGĂ TURNEUL UE EA LONDRA
LONDRA, 4 (Agerpres). — 

Au luat sfirșit întrecerile tur
neului internațional de tenis de 
la Londra, concurs contînd pen
tru „Circuitul W.C.T.“. Proba 
de dublu bărbați a fost cîștiga- 
tă de cuplul Ilie Năstase 
(România) — Adriano Panatta

(Italia), care a învins în fina
lă cu 7—6, 6—7, 6—3 perechea 
Mark Cox (Anglia) — Eddie 
Dibbs (S.U.AJ.

In finala probei de simplu, 
jucătorul american Eddie Dibbs 
l-a întrecut cu 7—6, 6—7, 6—4 
pe Vitas Gerulaitis.

CAMPIONATE

IUGOSLAVIA (etapa 22) :
Steaua Roșie Belgrad — Voivo- 
dina Novi Sad 3—1 ; Dinamo 
Zagreb — Hajduk Split 2—1 ; 
Nanredak—Sloboda Tuzla 4-0! ; 
O.F.K. Belgrad — Partizan Bel
grad 2—2 ; Zeleznicear — Sa
rajevo 3—0 ; Celik — Rijeka 
2—1 ; Radniciki Niș — Borac 
Banja Luka 1—2. Primele cla-

1. Steaua R. 22 12 9 1 41-22 33

CARMEN BUNACIU, 64,6 LA 100 m SPATE
(Urmare din pag. 1)

Miclăuș care s-a mai apropiat 
de marile specialiste ale delfi
nului (64,8 — 100 m și 2:19,6 — 
200 m), de cele trei brasiste, 
Ligia Anastasescu, Brigitte Prass 
(13 ani) și Camelia Hoțescu 
notate cu rezultate de valoare 
internațională, și inepuizabila 
Irinel Pănulescu, care la 12 ani 
și jumătate devine dublă cam
pioană a tării, cu rezultate 
(4:36,7 — 400 m liber și 2:26,7 
— 200 m mixt) de invidiat pen
tru vîrsta ei.

100 m spate
63,02 Richter (RDG) 1959
63,11 Stille (RDG) 1961
64,60 BUNACIU (ROMÂNIA) 1961 
64,72 Treiber (RDG) 1960
64,75 Garapick (Canada) 1961
64,93 Gibson (Canada) 1959
65,00 Edelijn (Olanda) i960
65,06 Stavko (URSS) 1958

200 m spate
2:13,56 Stille (RDG) 1961
2:15,30 Gibson (Canada) 1959
2:16,25 Treiber (RDG) 1960
2:17,10 BUNACIU (ROMÂNIA) 1961 
2:17,32 Garapick (Canada) 1961
2:17,59 Mangels (SUA) 1960
2:17,80 Richter (RDG) 1959
2:19,50 stavko (URSS) 1958

(rezultate înregistrate in bazin 
de 25 m ; ultima coloană — anul 
nașterii)

2. Din. Zaer.
3. Sloboda T.

22 11 7 4 37-22 29
22 9 9 5 29-21 26

BULGARIA (etapa 21) : Pi- 
rin Blagoevgrad — Slavia So
fia 2—2 ; Akademik Sviștov — 
Ț.S.K.A. Sofia 1—1 ; Minior 
Pernik — Marek Stanke Dimi- 
trovo 0—3 ; Dunav Ruse — Aka
demik Sofia 1—1 ; Levski Spar
tak — J.S.K. Spartak 4—2 ; 
Trakia — Sliven 2—2 ; Beroe 
Stara Zagora — Botev Vrața 
1—0.

2—1 ; Beringen — S C. Ander- 
lecht 0—2
1. F.C. Brug. 27 18 5 4 55-24 41
2. R.W.D. M. 27 15 7 5 45-31 37
3. S.C. And. 27 15 6 6 57-30 36

OLANDA (etapa 28) : Twente 
Enschede — N.A.C. Breda 5—0; 
F.C. Utrecht — Ajax Amster
dam 0—2 ; Feyenoord — P.S.V. 
Eindhoven 3—2 ; Roda Kerkra- 
de — Az Almaar 67 0—2.
1. Aiax 28 20 5 3 55-20 45
2. Feyenoord 28 16 9 3 61-27 41
3. P.S.V. Eind. 28 15 7 8 52-29 37
4. Roda Ker. 28 14 7 7 35-27 35

SPANIA (etapa 28) : Atletico 
Madrid — Sevilla 2—1 ; C. F. 
Barcelona — Zaragoza 2—1 ; 
Athletic Bilbao — Valencia 
2—1 ; Real Madrid — Espanol 
Barcelona 4—1 ; Malaga — Real

Sociedad 2—1 ; Palmas — Betis 
1—1 ; Santander — Elche 2—1 ; 
Salamanca ■
1. Atlet. M.
2. C.F. Bar.
3. Athl. Bil.

FRANȚA

- Celta Vigo 2-1.
28 16 7 5 51-26 39
28 14 7 7 57-31 35
28 13 6 9 47-36 32 

(etapa 29) : Valen
ciennes — Nimes 2—0 ; Metz — 
Reims 2—0 ; Marsilia — Ren
nes 3—2; Bastia — Sochaux 
2—0 ; Bordeaux — St. Germani 
5—2 ; Laval — Nancy 1—1 ; 
Nantes — Lyon 3—0; St. Eti
enne —
1. Nantes
2. Bastia
3. Lyon
• IN PRELIMINARIILE C.M.:

Angers
29
29
29

1—1.
18 6 5 60-37 42
16 4 9 65-46 36
14 8 7 46-35 36

Corcea de Sud — Japonia 1—0 
(0—0). Formația învingătoare 
s-a calificat în turneul final al 
zonei Asia — Oceania.

MÎINE, SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE

1. Ț.S.K.A.
2. Levski Sp.
3. Slavia

21 12 6 3 34-17 30
20 11 6 3 45-23 28
21 10 8 3 38-24 28

BELGIA (etapa 27) : Anvers 
— Beerschot 0—2 ! ; F.C. Bru
ges — Malines 3—1 ; R.W.D. 
Molenbeek — F.C. Liege 4—2 ; 
Waregcm — Cercle Bruges 2-1; 
Standard Liege — Charleroi

Miine are loc prima manșă 
a semifinalelor în cupele euro
pene, programul cuprinzind cî- 
teva meciuri atractive, dintre 
care cel mai interesant ni se 
pare cel din cadrul C.C.E.. de 
la Kiev. în care echipa locală 
Dinamo întîlneștc pe Borussia 
Monchengladbach. Celelalte
jocuri : C.C.E. : F.C. Ziirich —

F.C. Liverpool. CUPA CUPE
LOR : Atletico Madrid — Ham
burger S. V. ; Napoli — S.C. An- 
derlechț. CUPA U.E.F.A. : Ath
letic Bilbao — R.W.D. Molen
beek ; Juventus — A.E.K, A- 
tena.

• Tot miine, în meci ami
cal, se intilnesc Turcia cu Fin
landa.

ÎN LUPTĂ PENTRU DREPTUL
TELEX • TELEX

DE A PRACTICA EXERCIȚIUL FIZIC
In țările capitaliste, in care atenția acordată cu precădere spor- 

tului-spectacol și, implicit, sportului profesionist face ca sportul 
de masă, sportul celor mulți să treacă la periferia preocupărilor, 
organizațiile sindicale ale oamenilor muncii intervin in revendica
rea drepturilor lor legitime.

Problema tot mai presantă 
a lipsei unui sistem de prac
ticare a sportului de masă în 
Italia, a lipsei unor condiții 
adecvate pentru desfășurarea 
acestei activități, ca și a con
centrării inegale de organiza
ții, edificii și baze sportive în 
diverse regiuni, a constituit o- 
biectul unor îndelungi dezbateri 
între reprezentanții sindicatelor 
muncitorești italiene și Cei ai 
Comitetului olimpic național 
italian (C.O.N.I.).

Pornind de la observația că 
în Italia se pune accentul pe 
sportul-spectacol, privilegiu al 
unor aleși, neglijindu-se drep
tul fiecărui om la mișcare, de
legația sindicală revendică în 
primul rînd acest drept, subli
niind necesitatea introducerii u- 
nor ore de sport în perime
trul de producție, ca și în în- 
vățămint, încă din clasele ele
mentare, astfel îneît sportul să

fie „deschis cetățenilor de toate 
virstele și de toate categoriile 
sociale, cerință care nu poate 
fi îndeplinită de actuala orga
nizare".

' JAWJ «...VA ■

SPORTUL 

ÎN ȚĂRILE 

CAPITALISTE

Rezultatul acestor dezbateri, 
comunicatul publicat zilele tre
cute în „Gazzetta dello Sport" 
din Milano, atrage atenția au
torităților, care în prezent a- 
cordă o atenție neînsemnată 
sportului social, că spre acest 
domeniu trebuie să-și îndrepte 
in primul rînd grija ; aceasta

presupune nu numai organi
zare, ci și investiții în materie 
de construcții adecvate activi
tății sportive și nu spectacolu
lui, mai ales în zonele din 
Sud, complet neglijate din a-' 
cest punct de vedere. Dar, pen
tru rezolvarea problemelor a- 
mintite, este necesară „demo
cratizarea C.O.N.I. la toate ni
velele". în acest context sint 
criticate autoritățile italiene, 
care pină acum „NU AU A- 
BORDAT NICIODATĂ PRO
BLEMA SPORTULUI CA 
DREPT AL CETĂȚEANULUI 
ȘI CA O ÎNDATORIRE A STA
TULUI".

Desigur, acțiunea inițiată de 
sindicatele italiene înseamnă 
un drum lung și dificil, dar 
care se pare că nu va fi în 
nici un caz abandonat. Așa cum 
afirmă Roberto Magni, unul 
dintre delegații sindicali, con
vorbirile cu reprezentanții 
C.O.N.I. sînt doar o primă ve
rificare a situației, căreia îi va 
urma „clarificarea temelor de 
discuție, înaintea trecerii la un 
examen mai detaliat".

ATLETISM • La Austin (Texas), 
Johnny Jones a cîștigat 100 m in 9,85 
(rezultat neomologabil ca record 
mondial, deoarece cronometrajul s-a 
efectuat manual) ; alte rezultate : 
110 mg — Gary Burl 13,75; înălțime — 
Nate Page 2,21 m ; prăjină — Earl 
Bell 5,38 m; sulița — George Brigham 
82,38 m • Crosul desfășurat pe stră
zile orașului Milano (21,5 km) a re
venit atletului etiopian Mohammed 
Kedlr.

CICLISM • Cea de-a 61-a ediție a 
Turului Flandrei s-a încheiat cu vic
toria rutierului belgian Roger de 
Vlaeminck.

GIMNASTICA • La Hettstedt 
(R.D.G.) selecționata masculină a 
R.D. Germane a învins pe cea a 
Cehoslovaciei cu 275,50-267,20 p. La 
individual compus pe primul loc 
s-a situat Michael Nikolay (R. D. 
Germană) cu 56,10 p.

HANDBAL • La Budapesta în tur
neu feminin : Ferencvăros — Start
Gdansk 17-10 (10-3) ; Start Bratis
lava — Spartakus Budapesta 14—13 
(7—7). Competiția a fost cîștigată de 
Ferencvăros Budapesta.

HOCHEI • în etapa a 3-a a C.E. 
de j’uniori (grupa A) : Suedia — 
Polonia 13-1 (5-0, 3-1, 5-0), Finlan
da - Elveția 11-2 (4-0, 3-1, 4-1). 
In clasament conduce Suedia — 4 p 
(2 locuri disputate), urmată de 
Cehoslovacia și U.R.S.S. — cite 2 p 
(1 meci disputat).

NATAȚIE • La Varșovia, maghiara 
Gabriela Verraszto a cîștigat proba 
de 400 m mixt cu 5:10,6, iar polo
neza Agneska Wlodarska a terminat 
învinqătoare în proba de 200 m del
fin. fiind cronometrată în 2:28,2. Re
zultate la masculin : 100 m spate —

Gulyas (Ungaria) 1:02,2 ; 200 m 
delfin — Bares (Cehoslovacia) 2:12,8;’ 
1 500 m — Szabolcs (Ungaria) 
16:55,8.

PATINAJ • La Alma Ata, sovieticul 
Viktor Leskin (23 de ani) a stabilit 
un nou record mondial în proba de 
10 000 m cu 14:34,33 (v.r. 14:38,08 - 
Sten Stensen, Norvegia).

SCRIMA • La Budapesta, proba 
de floretă a fost cîștigată de fran
cezul Flament (4 v). Pe locurile ur
mătoare : Czakel (Ungaria) 3 v,'
Marton (Ungaria), Go bel (Polonia). 
Kovăcs (Ungaria) și Marzewicz (Po
lonia) — 2 v.

TENIS • Rezultatele finalelor de 
Ia Nisa : simplu bărbați î Borg — 
Vilas 6-4, 1—6, 6-2, 6-0 ; simplu 
femei : Marsikova — Simon 7—5,’
6—1 ; dublu-mixt î Bonicelli (Uru
guay), Beust (Franța) — Eisterlehner 
(R.F. Germania), Frawley (Australia) 
6-2, 6-2. • La Atena, meciul dintre 
echipele Greciei și Spaniei (turul 3 
al zonei europene a „Cupei Davis") 
s-a încheiat cu scorul de 5—0 în fa
voarea oaspeților. în ultimele două 
partide de simplu : Orantes — Kelai- 
dis 6-2, 6-3, 6-2 î Higueras — 
Kalogheropoulos 6—4, 6—2, 6—2.
Spania s-a calificat pentru turul ur
mător al competiției, în care va 
intilni Iugoslavia. • Finala de la 
Los Angeles se va disputa între ju
cătorii americani Stan Smith si 
Brian Gottfried. In semifinale : Smith 
— Fleming 4—6, 6—4 6—4 ; Gottfried — 
Tanner 3-6, 7-5, 6-3 • La Hilton 
Head, în finală : Chris Evert — Billie 
Jean King 6—0, 6—1.

VOLEI • In primul joc al turneu
lui feminin de la Szombathely, Un
garia a întrecut cu 3—0 (11, 2. 5) 
formația R.S.F.S. Ruse.
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