
PREOCUPĂRI PENTRU EXTINDEREA 
GIMNASTICII LA LOCUL DE MUNCĂ

•—Sondaje in județele Satu Mare, Harghita. Hunedoara și Mureș
în planul de măsuri aprobat 

de Comitetul Executiv al Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, un im
portant capitol — între nu
meroase altele vizînd dezvol
tarea activității de educație fi
zică și sport pînă în anul 1980 
— este rezervat extinderii 
practicării zilnice, timp de 5—10 
minute, a gimnasticii la locul 
de muncă, obiectivele stabilite 
urmărind, firește, creșterea per
manentă a numărului celor an
grenați în practicarea acestei 
simple, dar foarte utile forme 
a educației fizice.

La încheierea primului tri
mestru al acestui an am în
treprins. pe această temă, un 
sondaj în citeva județe. Inter
locutori • ne-au fost șefii comi
siilor sport și turism ale con
siliilor județene ale sindicate
lor. cărora le-am adresat urmă
toarea întrebare : • Cum se
acționează pentru extinderea 
practicării gimnasticii la locul 
de muncă in cit mai multe 
unități și care sint modalitățile 
de lucru în acest scop ?

GHEORGHE BALAȘ — Satu 
Mare : „După schimbul de ex
periență organizat anul trecut 
la întreprinderea de sticlă Po
iana Codrului — în urma că
ruia a fost introdusă gimnas
tica la secția de pictură — 
chiar in prima lună a acestui an, 
la cererea a peste 600 de alți 
angajați, a fost extinsă gim
nastica și la secția de gravură 
în sticlă a aceleiași întreprin
deri. De asemenea. în două 
secții — tehnic-administrativ și 
bobinaj — ale filaturii de bum
bac din Cărei, 980 de angajați 
au început să practice. cu 
foarte bune rezultate, cite 6 
minute de gimnastică în fie
care zi. Cu sprijinul C.J.E.F.S. 

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA 
DORESC SĂ CÎȘTIGE FINALA C.C.E.

și al mai multor profesori de 
educație fizică am întocmit 
citeva studii în care s-a de
monstrat, pe loturi de cite o 
sută de angajați, efectele bine
făcătoare ale gimnasticii atît a- 
supra organismului celor ce-o 
practică, cit și asupra creșterii 
productivității muncii. în cazul 
filaturii din Cărei cu aproape 
trei procente. Am găsit înțele
gerea, la această unitate, din 
partea președintei comitetului 
sindicatului, Eugenia Mateș. în 
schimb, ne declarăm cu totul 
nemulțumiți de atitudinea con
ducerii unei alte imitați din 
Cărei — întreprinderea de bis
cuiți — unde, deși sint con
diții. este respinsă fără... dis
cuții chiar și ideea de intro
ducere a gimnasticii la locul 
de muncă. Pină la sfirșitul a- 
cestui trimestru vom extinde 
în alte trei unități practicarea 
gimnasticii".

BELA COVACI — Harghita : 
..Dacă pină cu un an în urmă 
făceam serioase eforturi pen
tru introducerea în cite o u- 
nîtate a practicării gimnasticii 
la locul de muncă, acum rit
mul extinderii acesteia a- 
proape că întrece așteptă
rile. Voi argumenta afir
mația cu simplul fapt că de 
la începutul anului s-a introdus 
gimnastica in cinci mari uni
tăți ale industriei ușoare : în
treprinderile de confecții și tri
cotaje și filatura de lină piep
tănată. toate din Miercurea 
Ciuc, precum și La Întreprinde
rea de tricotaje din Toplița și 
întreprinderea de confecții din

Ion GAVRILESCU 
Viorel 7ONCEANU

(Continuare in pag. 2—3)
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Astăzi, la ora 16,30, pe stadionul „23 August“

Meciul de fotbal ROMÂNIA-POLONIA (B)
• 0 utilă verificare înaintea
Astăzi, pe stadionul ,.23 Au

gust", eu începere de la ora 
16,30, reprezentativa țării noas

Aspect de la unul din antrenamentele lotului reprezentativ de 
fotbal Foto : S. BAKCSY
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startului echipei noastre In preliminariile Campionatului mondial
tre susține o verificare inter
națională inaintea partidei cu 
reprezentativa Spaniei, care va 

avea loc la 16 aprilie, Ia 
București, și care va constitui 
debutul în preliminariile Cam-

Miercuri 6 aprilie 1977

selecționatelor poloneze urmă
rește — ca și conducerea se
lecționatelor noastre, de alt
fel, prin meciul de la Plock — 
să verifice, într-un joc foarte 
solicitant, randamentul unor 
jucători care pot intra în lotul 
primei reprezentative.

înțelegem, deci, că „tricolo
rii" vor avea în față un adver
sar care-i va solicita din plin, 
scop urmărit de conducerea e- 
chipei spre a ajunge la cele 
mai reale concluzii asupra for
mei jucătorilor. Din păcate, 
doi dintre titulari, Cheran și 
Zamfir,' sint accidentați și. în 
scopul unei posibile recuperări 
a lor, ei nu vor fi utilizați as
tăzi. Dar. poate că tocmai fo
losirea unora dintre rezerve 
(Anghelini, Mulțescu). va oferi 
prilejul verificării acestora (si
tuație în care se înscrie și în
ceperea partidei cu Cristian în 
poartă), ceea ce este de dorit 
tocmai pentru eventualitatea 
că titularii nu se vor reface în 
timp util.

Fiind vorba de o ..repetiție
generală", așteptăm din par
tea echipei noastre o concen
trare cît mai puternică asupra 
meciului, dăruire in joc, astfel

ROMÂNIA i\\\X
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Luni seara a revenit de la 
Fredericia formația noastră 
campioană de handbal, Steaua, 
care a reușit frumoasa perfor
manță de a se califica în finala 
actualei ediții a C.C.E. Marți 
la amiază ne-a vizitat la re
dacție antrenorul Cornel Oțelea 
cu care am avut o discuție des
pre meciul din Danemarca și 
perspectivele finalei.

— Felicitîndu-vă pentru va
loroasa prestație din semifinale, 
ca și pentru cele anterioare 
care au netezit drumul spre fi
nală. v-am ruga să ne vorbiți 
despre atmosfera din jurul me
ciului retur cu KFUM Frede
ricia.

— Micul oraș din Jutlanda 
b trăit intern acest eveniment 
sportiv de scamă. Deși cei mai

Munteanu, Kicsid, Voina ți Stockl —

cei mai buni in meciul de la Fredericia
mulți nu intrevedeau posibili
tatea calificării echipei favo
rite in finala Cupei campio
nilor europeni — influențați 
de valoarea echipei noas
tre și de handicapul de 7 go
luri creat in meciul de la Bra
șov — cu toții doreau o vic
torie, indiferent de scor, in a- 
cest meci. Iată de ce cei peste 
3 500 de spectatori prezenți la 
meci și-au încurajat frenetic 
sportivii pină in finalul me
ciului.

— Cunoșteam valoarea deo
sebită a danezilor din evoluția 
lor la Brașov. Adăugăm la a- 
ceasta avantajul terenului pro

priu, în care am inclus și pu
blicul incandescent. Cum se ex
plică, în aceste condiții spe
ciale, „egalul" întregistrat la 
Fredericia ?

— Am avut și noi in vedere 
aceste argumente. De aceea am 
pornit in meciul retur cu gin- 
dul că nu avem o „zestre" de 
7 goluri, ci că ne aflăm la e- 
galitate. Am recomandat com- 
ponenților echipei să joace dirz. 
in permanentă mișcare in a-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)
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OBIECTIVUL PRINCIPAL: RECUCERIREA GRABNICĂ 
A UNOR POZIȚII FRUNTAȘE IN IERARHIA MONDIALĂ

Suita de materiale din cadrul anchetei noastre sub genericul 
„Radiografia canotajului” se încheie astăzi cu citeva concluzii. Pe 

drumul de la Miinchen la Montreal, schiful românesc a dovedit 
că poate atinge performanțe remarcabile dar, din păcate, el n-a 
reușit să mențină un... stroc ridicat pe durata întregului ciclu 
olimpic, slăbind alura tocmai pe pista Jocurilor Olimpice de la 
Montreal !

Canotajul este un sport di
ficil, atit din punct de ve
dere al depistării și formării 
echipajelor, cit și în privința 
bazei materiale, în special a 
ambarcațiilor. care au ajuns să 
joace un rol aproape determi
nant in marile confruntări in
ternaționale. Echilibrul de forțe 
pe plan mondial a crescut 
foarte mult, nivelul valoric ge
nera] se situează, an de an, 
tot mai sus, iar metodologia 
procesului de instruire îmbracă 
forme foarte moderne, bazate 
pe o profundă cercetare știin
țifică, medicală, psihologică. Se 
vorbește astăzi despre instrui
rea programată, sint folosite 
modele normative, cerințele de 
ordin morfologic, funcțional, 
biochimic, muscular, psihic și 
social-educativ fiind de strin
gentă actualitate.

Nereușitele schifiștilor ro
mani la ultimele confruntări in
ternaționale de anvergură au 
avut multe explicații, pe care 
le-am prezentat cititorilor noș

tri la momentele respective. Se 
pune acum problema găsirii so
luțiilor optime de relansare pe 
drumul înaltelor performanțe.

— Concluzii
la ancncta noastră —

de recucerire a pozițiilor pier
dute, de reconfirmare a tradi
țiilor școlii românești de ca
notaj.

Jocurile Olimpice de la Mont
real au reliefat faptul că intre 

modelul mondial și modelul ac
tual al schifiștilor noștri există 
un decalaj evident. Cu toate 
că. de la an la an. -nivelul 
valoric al schifiștilor români a 
marcat o ascensiune, față de 
dinamica progresului mondial 
aceasta s-a dovedit a fi insu
ficientă, în special in ultimii 
doi ani ai ciclului olimpic. In 
plus, s-a ajuns la o penurie 
de elemente capabile să atingă 
marea performanță, lucru da
torat activității foarte slabe 
desfășurată la nivelul juniori
lor — eșalonul de bază, re
zervorul loturilor reprezenta
tive.

Este absolut necesar ca 
munca de depistare, selecțio
nare și instruire a „schimbului 
de mîine" să-și ocupe locul me
ritat în sfera preocupărilor tu
turor activiștilor canotajului 
nostru ; trebuie ca, în paralel 
cu o substanțială ameliorare a 
procesului de pregătire (prin 
respectarea riguroasă a indica
țiilor federației de specialitate), 
să sporească exigențele privind 
însușirea modelului de tehnică, 
să se acorde importanța cuve
nită antrenamentelor de indi
vidualizare, să crească numă-

(Continuare in pag. 2—3)

pionatului mondial. Partenera 
de întrecere de astăzi a repre
zentativei noastre este selecțio
nata secundă a Poloniei, for
mație puternică și ambițioasă, 
alcătuită din jucători rare com
pun grupul rezervelor primei e- 
rhipe. plus fotbaliștii cei mai 
dotați din tinăra generație. 
De altfel, conducerea tehnică a 

Partida restantă dintre echipele masculine Rapid și Dinamo, 
de la care vă prezentăm imaginea, realizată de fotoreporterul 
nostru Vasile Bageac, a fost ultima din sezonul oficial 

1976/1977 desfășurată in Capitală.

. ~ (Citiți amănunte asupra desfășurării acestei întîinirit
în pag. 2—3, la rubrica: Campionate, eompetițiU

ca verificarea să-și atingă 
scopul. Să sperăm că această 
ultimă verificare publică, inter
națională, a reprezentativei 
noastre ișî va atinge scopul, a- 
jutind la creșterea moralului 
jucătorilor, la crearea celor mai 
bune auspicii pentru startul in 
preliminariile Campionatului 
mondial.



Aproape 40 de zile pînă la primul meci din campionatul european de baschet CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAM
Reprezentativa masculina
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in criză de timp!
In cadrul pregătiri-» 

lor făcute în vederea 
participării la grupa B 
a campionatului euro
pean din acest an (14— 
22 mai. la Helsinki), 
lotul reprezentativ de
baschet masculin al

țării noastre a efectuat 
recent un turneu 
verificare în 
și Iugoslavia, 
seama că toți jucătorii 
incluși în iot se aflau 
la numai două săptă
mâni de la încheierea 
Diviziei A și după un 
scurt stagiu de pregă
tire comună, era de 
așteptat ca evoluția lor 
să se ridice la un nivel 
cel puțin satisfăcător. 
Dar, în mod surprin
zător, selecționata ro
mână a avut o com
portare modestă, une
ori chiar nesatisfăcă
toare. Trebuie să pre
cizăm că dezamăgirea 
nu a fost produsă de 
rezultate (pe care le 
amintim cu acest pri
lej : 97—69 și 116—98

‘ “ 100—94
Budapes- 

118—120, 
Partizan 

eu 
Ceaceak,

de
Ungaria 

Ținând

cu Ungaria B, 
ou 
ta. 
103—109 
Belgrad, 
Zelesniciar 
mentlonînd că în am
bele formații iugoslave 
au jucat reputații Ki- 
canovici și Dalipagici), 
ci de forma sportivă 
necorespunzătoare.

Dar să dăm cuvîntul 
Tulul echipei naționale, 
Dumitru Evuleț-Colibaba :

„Primele trei întllnlri, desfășu
rate In Ungaria, au fost sub 
orice critică ca nivel tehnic. 
Echipa noastră a comis nu mai 
puțin <le 67 greșeli de tehnică ! 
Alte aspecte : în primul meci 
cu Partizan, la Belgrad, baschet- 
baliștilor noștri li s-a indicat a- 
plicarea apărării om la om. care 
solicită deplină responsabilitate 
Individuală ; urmare : in cîteva 
minute gazdele s-ati distanțat la 
16 puncte, determinindu-ne să

Videoton
107—117,

cu 
113—107

Vasile Popa (in imagine, in cursul unui 
meci internațional) poate contribui, în ca
litatea sa de căpitan al echipei, la întărirea 
atmosferei de muncă și conștiinciozitate in 
lotul reprezentativ de baschet.

CONCURS
DE AUTOMOBILISM 

(VITEZA PE CIRCUIT), 
LA TIMIȘOARA

Kogălniceanu — Medgidia — Na- 
zarcea — Constanta. 110 km. 
(C. POPA-coresp.).

„CUPA ROMÂNIEI" LA 
PATINAJ ARTISTIC

Notă

antren o- 
prof.

„zonă“ ; 
in ulii- 
prezintă

„SLĂTLITORtL**

Șl... UCENICUL SĂU
Fostul campion național de 

dirt-track, Gheorghe Sora (Me
talul București) și juniorul Ma
rin Dobre sînt nu numai colegi 
de club, ci și amici, primul 
considerindu-se bunul sfătuitor 
al mai tinărului său coechipier. 
Anul acesta ei au fost selecțio
nați în lotul republican, fiind 
de mai multe ori convocați 
pentru teste și scurte perioade 
de pregătire. Acum trebuiau să 
se afle din nou alături de 
membrii lotului, de data aceasta 
la București, chiar pe stadionul 
lor din cartierul Pantelimon, 
unde se fac pregătirile.

Am spus ar fi trebuit deoa
rece și unul și altul au găsit 
de cuviință să nu se prezinte 
la apel, considerînd că nu le 
sînt utile antrenamentele res
pective. Influențat de „sfătui- 
torul“ său, precum și de alți 
cunoscuți care-i prezic un viitor 
de... mare motociclist, Marin 
Dobre a ajuns să emită pre
tenții nejustificate, să facă pe 
vedeta. în plus, succesele au 
început să-l amețească și la 
propriu și la figurat, fiind vă
zut chiar pe stadion în stare 
dc ebrietate. Atît Marin Dobre, 
cît și Gh. Sora au fost excluși 
din lot și sperăm că nici condu
cerea clubului Metalul Bucu
rești nu va trece cu vederea 
abaterile săvîrșite de sportivii 
săi.

trecem Ia apărarea in 
Mircea Barna a anunțat 
mul moment că nu se _ ___
la lot, motivând cu situația la în
vățătură, Marian Braboveanu so
licită să nu mai facă parte din 
Iot deoarece nu crede că mai 
poate atinge o valoare interna
țională. Lucian Ivascenco mani
festă indisciplină, iar Gheorghe 
Mihuță are fluctuații mari în care 
predomină, din păcate, jocurile 
slabe. Drept urmare, lotul 
bazează acum doar pe 
Cernat, Gheorghe Oczelak, 
Popa, Dan Niculescu, Dan 
geseu și ion Uglai".

Făcută cu mai puțin de 
zile înaintea primului meci 
la Helsinki, aprecierea . 
Evuleț-Colibaba poate fi conside
rată ca un semnal de alarmă 
tras in ceasul al 12-lea. Este de 
dorit ca el să fie bine Înțeles de 
toți componenții reprezentativei 
țării care trebuie să privească cu 
deplină responsabilitate pregăti
rile și, implicit, participarea la 
campionatul european, întrecere 
de prestigiu la ale cărei ultime 
două ediții baschetbaliștii români 
au rămas corigenți. Cît privește 
eventuala consecvență în delăsa
re și indisciplină, a uno-r jucăto
ri, sperăm că Biroul F.R. Bas
chet o va curma cu hotărâre, se
veritate și fără întârziere.

Dumitru STANCULESCU

se 
Cos tel 
Vasile 
Geor-

40 de 
de 

prof.

Duminică 10 aprilie, la 
șoara se va desfășura un 
curs de viteză pe circuit la 
mobilism, de fapt prima din ce
le cinci etape ale campionatului 
republican. întrecerea — organi
zată de către I.T.A. Timișoara 
și comisia locală de automobi
lism și karting — va avea loc pe 
străzi din centrul orașului, fie
care concurent avînd de străbă
tut 30 km. La startul întrecerii, 
după înscrierile de pînă acum, 

' se vor afla cei mai buni auto- 
mobiliști ai țării : Eugen lones- 
cu Cristea, Cornel Căpriță, Nico- 
lae Mibăilescu, Ștefan Vasile, Ion 
Mianoff (Unirea Tricolor Bucu
rești) , Ștefan Iancovici, petre 
Vezeanu, Dorin Motoc, Vasile 
Szabo (Dacia Pitești), Costin Fi- 
nichi, Zoltan Szentapaly, Marcel 
Rusescu (Tractorul Brașov), Gri- 
gore Bereni, Gheorghe Nistor, 
Cornel Tiț, Constantin Bercea 
(I.T.A. Timișoara).
După cum se știe, automobiirlș- 

tii mai au ân această lună două 
concursuri : în județele Caraș 
Severin și Hunedoara — „Raliul 
cetăților de foc" (16—17 aprilie), 
iar la Păltiniș-Sibiu o etapă în 
campionatul de viteză în coastă 
(24 aprilie).

ÎNVINGĂTOR in turul 
CICLIST AL DOBROGEI : 
J. SINOWIESKI (POLONIA)
’constanța, 5 (prin telefon). 

După o ploaie caldă, de primă
vară. pe o șosea udă, marți 
după-amiază s-a dat stratul în 
cea de a 3-a etapă a Turului 
ciclist al Dobrogei. De astă dată, 
alergătorii au avut de parcurs 
distanța Constanța — Negru 
Vodă — Mangalia — Faleză Efo
rie Nord, Eforie Sud — Constan
ța, 120 km. S-a mers „întins", cu 
multă dispoziție de concurs, ma
nifestată, de altfel, de toți concu- 
renții. Așa se și explică faptul 
că toate tentativele de evadare 
au eșuat din fașă și că plutonul 
a reluat compact, de la primul 
și pînă la ultimul kilometru al 
etapei. Victoria finală în etapă a 
revenit lui C. Wasaty (Polonia) 
care a realizat timpul de 3 h 00:08, 
medie orară 39,675 km. Pe locuri
le următoare s-au clasat 2. J. 
Sinowieski (Polonia). 3. T. Vasile 
(România), 4. A. Gabor (Unga
ria), 5. N. Savu, 6. J. Blacha 
(Cehoslovacia), 7. T. Drăgan, 8. 
D. Blaga (Cehoslovacia). 9. 
M. Romașcanu, 10. A. Cstao (Un
garia) — toti în același timp cu 
învingătorul. Victorios in Turul 
Dobrogei a fost desemnat rutie
rul J. Sinowieski (Polonia) — 
9 h 52:13 urmat, la egalitate, 
locurile 2—3 de C. Wasaty și 
Romașcanu (9 h 52:18).

Miercuri, etapa a IV-a în „Cupa 
F.R.C.* pe ruta Constanta —• M.

Troian IOANIȚESCU

EMISIUNE SPECIALA LIMITATA

SE OFERĂ

Timi- 
con- 

auto-

cu 
pe 
M.

PREOCUPĂRI PENTRU EXTINDEREA GIMNASTICII
(Vrmare din paj. 1)

Odorheiul Secuiesc. De altfel, 
la 13 aprilie vom organiza la 
această ultimă întreprindere un 
schimb de experiență, urmat de 
altele la Toplița și la Gheor- 
ghieni. Am ajuns la concluzia 
că acestea sînt foarte utile, re
zultatele celui de la Miercurea 
Ciuc de anul trecut fiind rea
lizările amintite mai înainte".
IOSIF BALOG — Hunedoara : 

„După ce cu ajutorul C.J.E.F.S., 
prin metodistul V. Vlasie — 
care s-a ocupat timp de două 
săptămîni de formarea de in
structori — a fost pus la punct 
programul de exerciții, în func
ție de specificul muncii, am 
reușit să extindem, recent, 
practicarea gimnasticii la In
stitutul de proiectări din Deva. 
Peste două sute de ingineri, 
proiectanți, tehnicieni și alte 
cadre își dedică zilnic, cite 5—7 
minute, acestei forme a edu
cației fizice. Inginerul Stelian 
Popescu, directorul unității,

ne-a sprijinit efectiv în acțiu
nea noastră. Alți 200 de an
gajați de la secția de umbrele 
a întreprinderii de industrie 
locală din orașul Brad au în
ceput, de aproape o lună, să 
practice gimnastica la locul de 
muncă. în continuare, princi
palul nostru obiectiv este ex
tinderea gimnasticii și în ra
muri ale industriei grele și con
structoare de mașini. în acest 
sens, peste scurt timp între
prinderea de stîlpi hidraulici 
din Vulcan se va număra prin
tre cele unde se practică gim
nastica la locul de muncă**.

★
Mureș. Am vizitat, de 
două unități economice

Tg. 
curînd. 
cu profiluri diferite : întreprin
derea de mobilă „23 August" și 
întreprinderea de piele și mă
nuși. Ceea ce am găsit, insă, 
comun la cele două colective, 
pe lingă hărnicia în muncă, 
sînt . preocupările sportive și, 
îndeosebi, practicarea gimnas
ticii la locul de muncă.

Peste trei sute de tineri și

LOZUL PRIMĂVERII
• AUTOTURISME „MOSKVICI 408/412“ Șl „SKODA S 100 
« PESTE 800.000 PREMII ÎN

CiȘTIGURI SUPLIMENTARE—DIN
IN VALOARE DE 1.670.000 LEI

BANI 
FOND SPECIAL

Jucînd la „LOZUL PRIMĂVERII" vă veți 
putea număra printre marii lui cîștigători I

Procurați-vâ cît mai multe lozuri. Vă veți 
spori astfel șansele de cîștig 1

După disputele copiilor ieri 
au intrat în concurs, pe pati
noarul „23 August" din Capita
lă, juniorii și seniorii partici- 
panți la ediția ’77 a „C-upei 
României" — ultima competiție 
a sezonului. Iată primele rezul
tate înregistrate la figurile o- 
bligațorii : juniori II: băieți :
1. D. Tăutu (C.S. Școlar Buc.) 
18,48 p; 2. FI. Gafenco 
14.12 ; fete : 1. Viorica 
(C.S. Școlar) 15,48 ; 2. 
Ghiban (Tractorul Bv.) 
3. Alina Samarian (C. S. Șco
lar) 13,80 ; juniori I : băieți : 1. 
B. Krutti (Tractorul Bv.) 21,0 ;
2. Al. Anghel (Șc. sp. 2 Buc.) 
17,60 ; 3. L. Ghica (Șc sp. 2 
Buc.) 16.80 ; fete : 1. Dana Ră- 
dulescu (IEFS) 15,48 ; 2. Crăița 
Burcca (Șc. sp. 2 Buc.) 14,12 ;
3. Margareta Domokos (Șc. sp. 
M. Ciuc) 13,72. La senioare fi-

. gurează pe voile de arbitraj 5 
sportive, iar din cauză că la 
start s-a prezentat doar un sin
gur concurent, proba seniorilor 
a fost anulată. De altfel, și la 
categoria juniori II au fost în
scriși ...doar doi concurenți ! 
Astăzi, patinatorii își prezintă 
programul de exerciții libere. 
(Tr. I.).

(IEFS)
Nicu 

Elena 
14,28 ;

ASTĂZI PRIMELE 
MECIURI IN DIVIZIA A 

LA POLO
întrecerile celui de al 32-lea 

campionat de polo al Româ
niei, competiție care angre
nează 12 formații repartizate 
în două grupe valorice, încep 
astăzi în bazinul acoperit din 
Cluj-Napoca, programînd me
ciurile primului tur al seriei I. 
Turneul inaugural reunește pe 
Rapid București — actuala de
ținătoare a titlului, Dinamo 
București, Voința Cluj-Napoca, 
C.N.U., Progresul București și 
Crișul Oradea.

Reluarea activității competi- 
ționale după o întrerupere de 
aproape patru luni este aștep
tată cu interes. întrecerea se 
va desfășura după prevederile 
noului regulament, iar fiecare 
meci va fi condus de cite doi 
arbitri.

Ca și în anii trecuți, echi
pele bucureștene Rapid și Di
namo pornesc ca principale fa-

LA LOCUL DE MUNCA
vîrstnici de la întreprinderea 
de mobilă, din secțiile sculptură 
și îmbinat furnire își încep 
pauza zilnică cu minutele de 
gimnastică. Sînt deschise larg 
ferestrele și instructorii dau 
comanda : începem !... Stăm de 
vorbă cu sculptorul Vasile Cor
nea. îl întrebăm dacă simte e- 
fectul minutelor de mișcare 
relaxantă. „Cum să nu ! Munca 
noastră ne solicită atît fizicul, 
cit și mintea. După cîteva ore 
de încordare deasupra menghi
nelor, vă rog să mă credeți, 
exercițiile pe care le execu
tăm nu numai că îți destind 
mușchii, dar parcă îți limpe
zesc și vederea". Urmărim, 
după pauză, munca, mai pre
cis procesul de creație al aces
tor făuritori de frumos. Și în
țelegem că ei au nevoie atît 
de mușchi bine stăpîniți, cit 

atenție și fantezie. 
Ludovic Deak ne 

sînt cițiva ani de cînd 
sa gimnastica se exe- 
tot atîta conștiincio- 

munca însăși.

și de 
Maistrul 
spune că 
in secția 
cută cu 
zitate ca

în asociația sportivă „Der- 
magant", în secțiile de confec
ții și cusut, gimnastica la locul 
de muncă, la care asistăm, în
cepe la ora 10,25. Este o pauză 
specială în acest scop. Cum s-a 
ajuns la ea ne explică psiho- 
sociologul Virgil Sanislav. de 
la laboratorul de psihologie al 
întreprinderii. „O vreme, re
priza de mișcări de destindere 
se executa in timpul pauzei o- 
bișnuite. S-a efectuat, însă, un 
studiu privind reglementarea 
funcțională a pauzelor, de că
tre specialiști, studiu care a 
condus la realizarea unei curbe 
a oboselii. Intensitatea maxi
mă coincidea cu ora 10,25. S-a 
introdus aici o scurtă pauză, 
un program de mișcări și re
zultatul a fost : înviorarea or
ganismului și creșterea produc
tivității muncii cu 2,25 la sută". 
Așadar, iată încă un argument 
edificator privind efectele gim
nasticii, nu numai asupra întă
ririi sănătății, ci și a recupe
rării forței de muncă.

vorite în dispută. Dar, spre deo
sebire de sezoanele precedente, 
nu sînt de neglijat șansele u- 
nor formații ca Voința și C.N.U.. 
care și-au întărit serios rin- 
durile înaintea noii ediții. Pen
tru Voința — locul III în cam
pionatul trecut — au primit drept 
de joc portarul S. Scurei (fost 
Ia C.N.U.) A. Szilagy (Mure
șul), L. Szucs (Șc. sp. Cluj- 
Napoca) și I. Pop (Politehnica 
Cluj-Napoca), iar
C.N.U. vor evolua Gh. Zamfi- 
rescu (Dinamo), recordmanul 
selecționărilor în echipa repre
zentativă, R. Lazăr (Dinamo), 
S. Gheorghevici (Dinamo), Ș. 
Angelescu (Șc. sp. 2) și C. Păun 
(Progresul). Două nume noi și 
în „7“-le dinamovist : C. Gyar- 
fas (Voința) și Dinu Nicolau 
(Școlarul).

Programul jocurilor de astăzi 
(de la ora 18) : Crișul — Rapid, 
C.N.U. — Progresul și Voința — 
Dinamo.

în echipa

Restanță în Divizia A 
masculin la volei 

RAPID - DINAMO 0-3
Aseară, în sala Giulești, s-a 

desfășurat partida restanță 
dintre divizionarele A mascu-

ațj CTICKtI ..CUPA PRIMĂVERII** 
AILtTISM LA MARȘ o progra
mat duminica prima sa etapă, pe 
circuitul din str. maior Coravu. lată 
rezultatele : juniori I - 5 km : Gr. 
Todor (Met. Plopent) 22:52,8 ; junio
ri II — 5 km : Gh. Avramescu (SSA) 
24:18,8 ; juniori III — 3 km : S. Dră- 
ghici (SSA) 15:33,0 ; copii (12-13 
ani) — 2 km : Em. Zaharia (PTT) ; 
copii (10-11 ani) - 1 km ; C. Mir- 
cioiu (PTT) : seniori — 15 km : C-tin 
Stan (Steaua) 1.06:02,0, I. Gâsitu-Stâ- 
nescu (Steaua) 1.07:15,0. T. Brandl (A- 
rad) 1.07:41,0. (N.D. Nicolae-coresp.) 
HANDRAI ?IVIZIA B »a reluat 
nnllL/DAL duminica, programînd 
partidele primei etape a returului, 
lată rezultatele înregistrate : FEMI
NIN, Seria I : PTT București — Spar- 
tac 6-3 (2—5), Relonul Sovinești —
Vulturul Ploiețti 13—10 (8-6), Viito
rul Vastul — Știința Bacău 12—20 
(6—10), Rulmentul Brașov — Confecția 
Călărași 15—10 (8—4) ; Seria a ll-a : 
Voința Sighișoara — GIIL Craiova 
8—8 (3—3), Oltul Sf. Gheorghe — Nr- 
tramonia Făgăraș 10-14 (5-7). 13
Decembrie Timișoara — Argeșana Pi
tești 6—3 (4—5), Sparta Mediaș — 
CSM Sibiu 14—10 (6—3), Constructorul 
Hunedoara — Constructorul Baia 
Mare 4-3 (2-1) ; MASCULIN, Seria 
I : CSU Suceava — Metalul Vaslui 
30—19 (15—6), Comerțul Constanța —
Tractorul Brașov 17—19 (9—10), Lo
comotiva - Spartac 22-21 (10-8),
i.U* Craiova — Oltul Sf. Gheorghe 
25-16 (10-10). Petrolul Teleajen -
Metalul Tirgoviște 15-15 (4-11) ; Se
ria o ll-a : Minaur Baia Mare — 
Independenta Sibiu 22—17 (11—9),
Științo Petroșani — Metalul Hune
doara 13—9 (7—4), Voința Sebeș — 
ASA Tg. Mureș 10—12 (3-5), Nitra- 
monia Făgăraș - CSM Reșița 13-10 
(5—5). Corespondenți : M. Ușurelu, 
M. Flor.a, C. Cretu, C. Popa, Gh. 
Brioto, I. Vlcd, Tr. Lancea. V. Se-

- căreanu, A. Cristea, V. Săsâranu, 
V. Popovici, A. Slabu.

HANDBALIȘTII
(Urmare din pag. 1)
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parare, să facă un joc exact 
fără încercări de intercepție 
pentru a nu risca nimic, iar in 
atac — rapid, eficient, l-am 
făcut astfel pe adversari să în
țeleagă că n-am venit să ne 
apărăm avantajul, ci să cîști- 
găm meciul. In bună parte, 
tactica preconizată ne-a reușit 
și puțin a lipsit să ciștigăm 
acest meci. Ar fi

— Pe cine ați 
mod special ?

— După opinia 
echipă a jucat 
Munteanu — care 
rol hotăritor, Kicsid, 
Stockl au avut o prestație deo
sebită.

— Și acum, ce știți despre 
finală ? La ce dată și unde se 
va juca partida Steaua Bucu
rești — Ț.S.K.A. Moscova ?

— In mod firesc, nici una 
dintre finaliste n-a acceptat să 
joace finala — programată in
tr-un singur meci — pe tere
nul celeilalte. In aceste condi
ții, Federația internațională va 
hotărî disputarea ei pe un te
ren neutru. Delegatul F.I.H., 
prezent la Fredericia, a avansat 
ideea organizării meciului, la 
24 sau 30 aprilie, în localitatea 
vest-germană Bremen. Dar, 
cele două finaliste au dreptul 
să propună și alte orașe in care 
ar vrea să fie organizată finala, 
așa că discuțiile continuă...

— Ce veți face pînă la data 
finalei ?

— Vom juca meciurile de 
campionat — în aer liber — 
și ne vom pregăti — în sală — 
pentru finală. Evident, interfe
rarea celor două întreceri este

stinjeni

fost posibil... 
evidenția în

mea, întreaga 
bine. Totuși, 
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Un interesant meci și ia Plock

POLONIA A ROMÂNIA B

IERI, ÎN MIJLOCUL „TRICOLORILOR"

or de se- 
iierea per- 
, menține- 
a elemen- 

dovedesc 
I pregătire, 
și au un 

minorii au 
►“întocmai 
[trasată de 
|u-se în a- 
Hucerea în 
| critic, de- 
pe este nou 
[internațio- 
[velul sec- 
Lecorde a- 
Lrării unei 
Ipunzătoare, 
f rpre ma- 

po-

ș antrena- 
Fe sensibil 

pregătirii 
ătățită, re
de și mij

in cursul zilei 
baliștii „tricolori" 
program complet, 
ceput, în cursul dimineții, 
o lecție de 
sui-generis.
regiștrarea meciului Spania 
Iugoslavia (1—0), disputat la 
Valencia, în cadrul prelimina
riilor pentru C.M. Filmul a fost 
deosebit de instructiv. Deși 
spaniolii au jucat pe teren pro
priu, ei au fost presați mai bi
ne de o oră de puternicii jucă
tori iugoslavi, astfel incit lec
ția tactică a scos la iveală o 
bună parte din calitățile și de
fectele echipei lui Kubala în 
zona defensivei.

în cursul după-amiezii, lotul 
A a făcut un antrenament pe 
stadionul Dinamo. Au partici
pat toți jucătorii, cu excepția 
lui Cheran — a cărui acciden
tare e mai greu de rezolvat — 
și a lui Zamfir, pe care doc
torul Tomescu e decis să-l me
najeze, în vederea jocului cu 
Spania. A fost un antrenament

de ieri, fot- 
au avut un 
care a în- 

cu 
pregătire tactică 

Ei au vizionat în-

activizarea rit- 
jucătorilor. La 
antrenorii Ște- 

Constantin Cer-

reușit, pentru 
mului tuturor 
terminarea lui, 
fan Covaci si 
năianu, după ce au comunicat
„U“-le care va evolua astăzi 
pe stadionul „23 August", și-au 
exprimat speranța că jocul va 
solicita echipa noastră la toa
te capitolele. „Inițial — mărtu
risea Ștefan Covaci — fusese 
programat meciul România A— 
Polonia A. Cel care convenise 
asupra acestei partide a fost 
antrenorul Gorski, care a con
dus echipa Poloniei spre me
dalia de bronz a ultimului cam
pionat mondial. între timp, 
Gorski a fost înlocuit cu Gmoch. 
Acesta din urmă, mai circum
spect, a preferat o rocadă, pro- 
punindu-ne pentru București 
echipa B. La început am fost 
contrariați, dar acum. înaintea 
jocului, nc dăm seama că echi
pa B va putea fi. de două ori, 
un adversar foarte potrivit : în 
primul rînd pentru că ea va 
juca cu mai multă ambiție (fa-

ță de consacrații Deyna, Szar- 
mach, Lato și ceilalți), iar în 
al doilea rind, pentru că se va 
grupa mai mult in apărare, in 
vederea obținerii unui rezultat 
care să surprindă. Această pro
babilă grupare a polonezilor ne 
convine în mod cert, deoarece 
ca va solicita inventivitatea a- 
tacului nostru, știut fiind fap
tul că problema ofensivei pe 
teren propriu este o problemă 
generală".

Fotbaliștii „tricolori", mai 
ales după vizionarea filmului 
Spania — Iugoslavia, se simt 
optimiști, fără să omită mo
mentele de viteză pe care fot
baliștii spanioli le-au dezvoltat 
pe contraatac, unde ei au înre
gistrat verva unui Juanito (un 
fel de Amancio in devenire), 
forța cunoscută a lui Santillan* 
și travaliul permanent al lui 
Pirri. Ei vor să facă din testul 
cu Polonia, B un joc de ritm 
și de dăruire, care să reprezin
te un pas decisiv spre meciul 
cu Spania.

de
va

Ajuns la Plock, lotul B a 
încercat să se refacă puțin 
după obositoarea deplasare, dar 
nu a omis nici pregătirea pen
tru meciul cu Polonia A. Ul
timul antrenament, susținut ieri 
după-amiază, i-a permis antre
norului Cornel Drăgușin să 
finitiveze formația cu care
aborda dificila partidă cu e- 
chipa medaliată cu bronz la 
timul campionat mondial. „1 
gazdele țin foarte mult să eîș- 
tige această intilnire, 
să vă spun că și noi am 
la Plock deciși să facem o 
dă foarte bună și chiar să 
găm I, ne-a declarat ieri, 
lefon, antrenorul Cornel 
gușin. De altfel, meciul acesta 
face parte din planul de pregă
tire al lui Ștefan Covaci și pro
blema de bază este încadrarea 
în concepția de joc a primei 
reprezentative a jucătorilor 
susceptibili de a face saltul de 
la lotul B la lotul A".

ul— 
,Deși

trebuie 
venit 
parti- 
ciști- 

la te- 
Dră-’

La Plock este foarte frig. De 
altfel, in acest oraș situat la 
aproape 100 de km de capitala 
Poloniei, a nins sîmbătă. Inte
resul pentru partida de astăzi, 
care va începe la ora 16,30, 
este foarte mare. Antrenorul 
polonez Jacek Ghmoch va ali
nia un „unsprezece" puternic, 
din care nu va lipsi nici cu
noscutul jucător Lubanski, che
mat din Belgia, unde activează 
la echipa Lockeren. După toate 
probabilitățile, la începutul a- 
cestei partide, care va fi con
dusă de un arbitru bulgar, vor 
intra în teren următoarele for
mații : POLONIA A : Cebrat 
(Jalocha) — Kaspcrczak, Zmuda, 
Wavrovski, Wieczoree — Lato, 
Dcyna, Bonek — Terlecki, Lu
banski, Szarmach ; ROMÂNIA 
B : lorgulescu — Tănăsescu, 
Dobrău, Mehedințu, Koler — 
Romilă II, Stoica, Beldeanu — 
Crișan, Nedelcu II, Kun II.

Ieri, in meci amical

POLITEHNICA TIMIȘOARA
PARTIZAN BELGRAD 2-1 (2-0)

ECHIPA B A
CU UN

De luni seară, fotbaliștii din 
lotul B al Poloniei sînt oaspe
ții Capitalei noastre. Imediat 
după sosire, antrenorul Ryszard 
Kulesza s-a îndreptat cu jucă
torii săi spre stadionul „23 Au
gust". unde, la lumina reflec
toarelor, a făcut un ușor antre
nament de acomodare. Ieri 
dimineață, oaspeții au făcut o 
plimbare pe străzile Bucureș- 
tiului. iar după-amiază, de la 
ora 16,30, un nou antrenament, 
de data aceasta mult mai in
tens, cu conținut tehnico-tac- 
tic.

Antrenorul Kulesza. fost in
ternațional, ne-a declarat : „Am 
deplasat la București o selec
ționată iînără, cu o medie de 
virstă de 23 de ani. Din lot fac 
parte cițiva jucători experi
mentați, care au și îmbrăcat 
piuă acum tricoul primei re
prezentative, cum sint portarul 
Burzynski, fundașul Macule- 
wiez, mijlocașul Wyrobek și a- 
tacanții Sybis și Kapka, ultimul 
prezent si la C.M. din R.F. Ger
mania. De asemenea, fundașul 
Rudy a făcut parte din echipa 
care a reprezentat țara noastră 
la Jocurile Olimpice de la Mont
real. Ceilalți jucători sint tineri 
de perspectivă, care s-au impus 
in campionat și în care ne pu
nem mari speranțe în vederea 
titularizării lor în Iotul A. De 
fapt, dubla intilnire de astăzi, 
de la București și Plock, are 
ea seop și pentru noi formarea 
unei selecționate puterniee, ca
re să poată obține calificarea 
Ia C.M. din Argentina, in a- 
propiatele partide din grupa 
noastră preliminară, din care 
mai fac parte Danemarca, Por
tugalia și Cipru".

CANOTAJULUI
loace perimate, prin care se 
mai încearcă încă — firește, 
fără succes — realizarea unor 
rezultate. Este momentul să 
subliniem că, avind importanța 
lor, campionatele republicane 
nu mai trebuie să constituie 
unica țintă a antrenorilor, ei 
doar obiective intermediare în 
vederea regatelor și marilor 
confruntări internaționale. Lu- 
crînd cu gîndul la loturile re
prezentative, la progresul ca
notajului românesc, cluburile 
nu fac altceva decît să lucreze 
în propriul lor interes. Expe
riența anilor trecuți a dovedit 
în mod indiscutabil că riva
litatea greșit înțeleasă gene
rează insuccese și că o victo
rie sau două pe plan intern nu 
înseamnă nimic dacă obiecti
vele pe plan internațional nu 
sînt realizate !

A sosit momentul ca toate 
forțele canotajului nostru să se 
mobilizeze, să formeze un co
lectiv strîns unit, animat de a- 
celeași interese, de aceeași do
rință : revenirea schitului ro
mânesc în plutonul de elită 
mondial.

POLONIEI SE PREZINTĂ
FRUMOS PALMARES

1

Fotbaliștii polonezi surprinși ieri in imagine, in fața hotelului 
Dorobanți, in momentul in care se pregăteau să plece la antre

namentul de pe stadionul „23 August*

TIMIȘOARA, 5 (prin tele
fon). în ciuda ploii continue, 
aproximativ 10 000 de spectatori 
au urmărit, la stadionul „1 Mai", 
partida internațională amicală 
dintre Politehnica Timișoara si 
Partizan Belgrad, meci ale că
rui încasări au fost oferite con
tului omeniei. O caldă primire 
a fost făcută de către public 
internaționalului dinamovist Lu- 
cescu, care, in cele 75 de mi
nute cit a evoluat, a demonstrat 
cu prisosință clasa sa interna
țională.

Jocul a început • într-o ușoară 
notă de superioritate a oaspe
ților, care, în minutul 11, au 
încercat deschiderea scorului 
prin Panovici, dar Bathori s-a 
opus, reținînd balonul. După 
ce Lucescu a inițiat citeva ac
țiuni pe ambele flancuri, for
mația gazdă a înscris primul 
gol : infiltrat pe centru, PE
TRESCU a primit o centrare de 
pe aripa stingă și, din afara 
careului de 16 m, a șutat sec :
1— 0. După numai 4 minute, ta
bela de marcaj avea să indice
2— 0 : Lucescu a expediat un 
șut puternic de la aproximativ

40 m. portarul Borota n-a pu
tut să rețină balonul și LAȚA, 
care a urmărit, a reluat in pla
să, trimițind, cu boltă, peste 
portar.

După pauză, oaspeții au e- 
chilibrat jocul și, la una din 
incursiunile înaintașilor bel- 
grădeni, GRUBISICI a fructi
ficat o centrare de pe aripa 
stingă, a lui Precaz, înscriind 
de la cca 8 m : 1—2. A fost un 
joc plăcut, cu numeroase faze 
de poartă, încheiat cu victoria 
meritată a fotbaliștilor de la 
Politehnica Timișoara.

Arbitrul O. Streng (Oradea) 
a condus următoarele formații:

POLITEHNICA : Bathori — 
MIOC, Păltinișan, VOLARU, 
Vișan — Roșea. Dembrovschi. 
LAȚA — LUCESCU (mirt. 75 
Floareș), Cotec, Petrescu.

PARTIZAN BELGRAD : Bo
rota (min. 46 Ivancevici) — Ar- 
sanovici (min. 32 Braneș), Ko- 
zici, STO1COVICI. Kunovac — 
Hatonici, GRUBISICI, Tripu- 
novici — Zavisici, Panovici, 
PRECAZ.

Petru ARCAN, corcsp.

Secretarul general al federa
ției poloneze de fotbal Zyg- 
munt Buhl, a ținut să adauge : 
„Cunoaștem valoarea 
României, care practică 
bal rapid și tehnic, 
victorie eu 4—# asupra 
reprezintă un argument in a- 
cest sens. Dorim ca meciul de 
astăzi să ne folosească deopo
trivă, să avem satisfacția de a

Simbăta,

echipei 
un fot- 
Recenta 
Turciei

ne revedea in 1978, în Argen
tina".

Ar mai fi de adăugat că a- 
celași lot B 
plasat acum 
susținut anul 
internaționale, 
cîștigat 7 !

Avînd în vedere palmaresul 
și valoarea jucătorilor polonezi, 
întilnirea de astăzi se anunță 
ca deosebit de interesantă.

PREGĂTIRILE JUNIORILOR
al Poloniei, de- 
la București, a 
trecut 8 întîlniri 

dintre care a

în vederea meciului retur, 
din preliminariile Turneului 
U.E.F.Â., cu echipa Iugoslaviei 
(în prima partidă : 4—2 în 
voarea României), lotul de 
niori a început pregătirile 
Timișoara. La apelul făcut 
antrenorii C. Ardeleanu și

convocarea lotului
de tineret (21 de ani)

fa- 
ju- 
la 
de 
E. 

Banciu au răspuns prezent toți 
componenții lotului, printre ca
re se află Mindrilă, loniță, 
Hirmler, Petcu, Popa, Nicșa. 
In program sint prevăzute an
trenamente zilnice pină simbă- 
tă, cînd lotul va pleca în Iugo
slavia. De asemenea, lotul de 
juniori va susține astăzi o in

tijnire de verificare, în com
pania divizionarei C Ceramica 
Jimbolia. Jocul se va desfășu
ra la Jimbolia, cu începere de 
la ora 15.

Reamintim că partida retur 
cu echipa Iugoslaviei va avea 
loc duminică 10 aprilie, în lo
calitatea Kikinda, de la ora 16 
(ora locală ; 15 — ora Româ
niei).

După cum se știe, concomi
tent cu debutul primei echipe 
reprezentative în preliminariile 
Campionatului mondial, lotul 
de tineret inaugurează și el 
jocurile oficiale în cadrul Cam
pionatului european, prin par
tida pe care o va susține la 
Madrid, în ziua de 17 aprilie, 
cu formația similară a Spaniei, 
în cadrul Campionatului euro
pean. Pentru pregătirea acestui 
joc antrenorii Octavian Popescu

Deliu au convo-și Constantin
eat, pentru sîmbătă dimineața, 
la sediul F.R.F., pe următorii 
jucători : Windt, Lung — por
tari : Bărbulescu, Stâncii, Agiu, 
Zahiu, Lucuță — fundași ; Șoșu, 
Augustin, Irimescu, Custov — 
mijlocași ; Lupău, Radu II, Că- 
mătaru, Văetuș, Vrînceanu. Pri
ma etapă a antrenamentelor se 
va desfășura la Brașov, în care 
figurează și jocul cu Lotul A, 
duminică după-amiază.

Loto-Pronosport informează
NU UITAT1 : DUMINICA. 

APRILIE 1977, O NOUA----------
„LOTO — 2“

io
TRAGERE

ECHIPA CAMPIONATULUI
întocmită pe baza adiționării 

notelor obținute de jucători, 
echipa campionatului Diviziei A, 
după 21 de etape, este următoa
rea : Ionița (147) — Bigan (144), 
Antonescu (152). Ispir (150). Vigu 
(156) — Aagelescu (147), Mulțescu 
sau Bălăci (145). Boloni (143) —
Troi sau Atodiresei (123). Dumi- 
trache (138), L Florea (145).

★
Duminică, 10 aprilie 

curs Pronosport. Vă 
meciurile acestui concurs.

1977. con- 
prezentăm

ACTUALITĂȚI •
• CONSILIUL PENTRU E- 

DUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT 
AL SECTORULUI «, împreună 
cu Comitetul U.T.C. și Consi
liul sindicatelor din același 
sector, organizează joi 7 apri
lie un cuplaj fotbalistic pe sta
dionul Republicii. în deschidere, 
începind de la ora 14,30. echipa 
de tineret a clubului Progresul 
va întîlni o combinată alcătuită 
din jucători ai formațiilor Vul
can și I.C.A.R. La ora 16.15, 
prima echipă a Progresului va 
primi replica divizionarei C 
Unirea Tricolor. încasările de 
la acest cuplaj vor fi vărsate 
în „Contul omeniei".

• ASTĂZI, ȘEDINȚA COLE
GIULUI DIVIZIONAR A. As

XCTUAL1TAȚI • ACTUALITĂȚI
a 10, va avea loc la
UF. ședința Colegiu-

ARBI-
A. La 16 

va avea loc la 
arbitri-

• CONSFĂTUIREA 
TEILOR DIN LOTUL 
aprilie, ora 9. 
București consfătuirea 
lor din lotul divizionar A.

• ARBITRI ROMÂNI LA 
MECIURI INTERNAȚIONALE. 
Partida dintre echipele de ti
neret aie ~ 
Sovietice,
24 aprilie, la Atena, va fi con
dusă de arbitrii români C. Băr
bulescu (la centru). C. Petrea 
și M. Buzea (la linie). Intil- 
nirea amicală dintre reprezen
tativa Bulgariei și echipa se
cundă a Poloniei, programată

Greciei și Uniunii 
care va avea loc Ia

ia 11 mai, la Sofia, va fi ar
bitrată de C. Dinuleseu.

• SELECȚIONATA PENTRU 
„MINICUPA EUROPEI" JOACA 
ASTAZI pe STADIONUL „23 
AUGUST". In deschiderea par
tidei de astăzi de pe stadionul 
,.23 August", dintre echipa noas
tră națională și selecționata se
cundă a Poloniei, se va dispu
ta un meci intre selecționata de 
juniori mici (născuți după 1 
august 1962), care se pregătește 
pentru „Minicupa Europei", și 
o formație a Școlii generale nr. 
70, unitate eu profil de fotbal. 
Meciul va începe la ora 15,15. 
Reamintim faptul că „Minicupa 
Europei' este o competiție care 
va avea loc intre 9 și 12 apri
lie, in Franța.

I. 
n. 
m. 
rv.
V. 

VI. 
VII.

Bologna — Perugia 
Fiorentina —- Juventus 
Fcggia — Lazio 
Genoa — Milan 
Internazlonale — Samp. 
Roma — Napoli 
Torino — Catanzaro

VITI. Verona — Cesena
IX. Șoimii Sibiu — Steagul roșu
X. Met. Cugir — C.S. T.-viște 

XI. Chimia Tr. M. — Chimia R.V.
XII. Ind. sîrmei — Olimpia S. M. 

Xin. Aurul Brad — „U“ -----
★

Tragerea Pronoexpres 
tâzi. 6 aprilie 1977, va fi 
să la televiziune la ora

Rezultatele tragerii vor 
mise și la radio în cursul serii.

Cj.-Nap.

de us- 
transmi- 
18,20.
li trans-

CIȘTIGURILE CONCUBSULUI 
PRONOSPORT DIN 2 APRILIE 

1977

Categoria I : (13 rezultate) 6
variante 10% a 6323 lei.

Categoria a II-a : (12 rezultate)
17.10 variante a 2662 lei.

Categoria a III-a : (11 rezulta
te) 262,55 variante a 260 lei.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
DIN 3 APRILIE 1977

Categoria I t (12 rezultate) • 
variante 10% a 8.435 lei.

Categoria a II-a : (11 rezultate) 
29 variante a 2.792 led.

Categoria a Ili-a : (10 rezulta
te) 279,40 variante a <35 lei.



LA CAMPIONATELE BALCANICE DL JUDO
Cu hărnicie și seriozitate, 

sportivii din lotul reprezentativ 
de judo al țârii noastre pre
gătesc asalturile competiției bal
canice. care va începe vineri 
dimineață, în Capitală.

„Sper ea la ediția din acest 
an a competiției, ne-a spus an
trenorul lotului. Gheorghe Don- 
ciu. sportivii noștri să evolue
ze cu succes și să obțină re
zultate superioare celor de la 
precedentele confruntări balca
nice. Anul acesta in pregătire 
au fost chemați numeroși spor
tivi tineri, intre care și unii 
juniori talentati ca: A. Szabo, 
Gh. Bortoș. M. Frățică. D. Ra
du. I. Pal Fl. C<uciu si C. Nâf- 
tică. împreună cu ceilalți com- 
ponenți ai lotului nostru, acești 
tineri sportivi au desfășurat un 
amplu program de pregătire, au 
muncit cu foarte multă serio
zitate. ceea ce mă indrituiește 
să sper in obținerea unor rezul
tate bune, la unele categorii de 
greutate. Campionatele balca
nice ’77. care preced cu eîteva 
săptămini „europenele", se a- 
nuntă de o valoare ridicată. Să

nu uităm, de pildă, că printre 
competitoare se numără și for
mația Iugoslaviei, medaliată cu 
bronz la ultima ediție a Jocu
rilor Olimpice de Ia Montreal, 
în această situație este limpe
de oricui că lupta pentru cu
cerirea primului loc. in compe
tiția pe echipe, va fi • extrem 
de grea. Sportivii noștri vor fa
ce insă totul pentru a se pu
tea comporta cit mai bine, iar 
în confruntările individuale, la 
cele șapte categorii, vor lupta 
să obțină cit mai multe victo
rii. Pentru „individuale", îm
preună cu antrenorul D Hîr- 
san, am selecționat pe următo
rii : A. Szabo. Gh Bortoș (cat. 
60 kg), M. Nutu. N. Constan
tin (cat. 65 kg). L. Lazăr. C. 
Roman (cat. 71 kg). T. Mihala- 
che. 
Gh.
kg), 
(cat.
noiu
de rezultatele din competiția in
dividuală vom alcătui formația 
pentru întrecerea pe echipe."

M. Frățică (cat. 78 kg), 
Nache. C Năfticâ (cat. 86 
D. Ud vâri. C. Georgescu 
95 kg), I. Codrea. I. Arse-
(cat. +95 kg). In funcție

PE RINGURILE
INTERNAȚIONALE
A început turneul internațio

nal de box de la Sofia, la care 
participă 107 pugiliști din 14 
țări, printre care U.R.S.S.,
România, Japonia. Bulgaria,
Cuba. Venezuela, Ungaria și 
Iugoslavia. în prima gală, la 
cat. muscă, cubanezul Lasaro 
l-a învins la puncte pe Rivera 
(Venezuela), iar bulgarul Ase- 
nov a dispus prin k.o. de Ra
mos (Venezuela). Alte rezulta
te : cat. pană : 
(Bulgaria) 
garia) ; 
b.p. Gh. 
cat.
(Cuba) b. k.o. Zvetkov (Bul
garia).
• La „Centura de aur" și-au 

anunțat participarea și doi pu
giliști din Cehoslovacia : Pola- 
cek (pană) și Heeko (semi- 
mijlocie).

• Au fost desemnați noii 
campioni ai Poloniei (in ordi
nea categoriilor) : Pielesiak, 
Czerwinski, Borkowski, 
fryd, Kosedowski. Gajda, 
wik, Rybicki. Janowski, 
charszyk și Kuskowski.

S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE
MONDIALE DL IENIS DL MASA

b.p.
Mavros 
Oțetea 

semiușoară :

Andrejkovski 
Wagner (Un- 

(U.R.S.S.) 
(România) ; 

Santacruz

Got- 
No- 
Ku-

La turneele de la Budapesta și Karlovo (Bulgaria)

LUPTĂTORII NOȘTRI S-AU COMPORTAT REMARCABIL
îr.tre 2 și 4 aprilie, la Buda

pesta a avut loc un turneu in
ternațional de lupte greco-ro- 
mane la care au fost prezenți 
multi dintre cei mai buni spor
tivi din- — 
luptători 
slovacia, 
siavia. 
U.R.S.S. 
concurenți la fiecare categorie).

Tara noastră a fost repre
zentată de o garnitură puterni
că. din care au făcut parte 
medaliații olimpici si mondiali 
Nicu Gingă. Ștefan Rusii, fostul 
campion european Constantin 
Alexandru. Ion Păun. Ion Ena- 
che etc. Aceasta a fost prima 
competiție internațională din 
acest an la care au participat 
luptătorii de la greco-romane. 
La înapoiere, antrenorul eme
rit Ion Corneanu ne-a informat 
despre comportarea sportivilor 
români, declarîndu-se mulțumit

Europa Au participat 
din Bulgaria. Ceho- 
R. D. Germană. Iugo- 
Polonia. România, 

și Ungaria (cu cite 4—5

de primele lor evoluții. Con
stantin Alexandru (48 kg), Nicu 
Gingă (52 kg). Ștefan Rusu (68 
kg) au ciștigat turneul la ca
tegoriile 
kg). Ion 
tre Dicu 
locul 3.

O surpriză plăcută pentru an
trenorul Corneanu a constituit-o 
comportarea tînărului Petre Di
cu. Acesta a luptat excelent în 
compania sovieticului V. Re- 
zeanțev — campion olimpic și 
mondial — pe care l-a condus 
la puncte (9—6) pină în ulti
mele 20 secunde ale meciului, 
moment în care sportivul ro
mân a fost descalificat în mod 
nejustificat. S-au remarcat prin- 
tr-o bună formă de concurs și 
N. Gingă, Șt. Rusu și C. Ale
xandru. Greul Victor Dolipschi 
s-a comportat slab, fiind eli
minat după primele două tu
ruri.

lor. iar Ion Păun (62
Enacbe (82 kg) și Pe- 
(90 kg) s-au clasat pe

Arbitrul internațional Con
stantin Bușoi, care i-a însoțit 
pe juniorii noștri la turneul in
ternațional de la Karlovo (Bul
garia) ne-a informat despre e- 
voluțiile sportivilor români. în 
afara constănțeanului Ștefan 
Negrișan, clasat pe primul loc 
la cat. 62 kg, rezultate bune au 
obținut și Nicolae Zamfir (52 
kg). Ion Draica (82 kg), clasați 
pe locul doi la categoriile lor. 
(m. tr.)

BIRMINGHAM, 5 (prin tele
fon). Marți seara a căzut corti
na peste cea de a 34-a ediție 
a Campionatelor mondiale de 
tenis de masă. Primul titlu a 
fost decernat luni seara tirziu, 
cind s-a încheiat finala de 
dublu feminin : Pak Yong Ok 
(R.P.D. Coreeană). Yan Yin (R.P. 
Chineză) — Clu Hsian-yun, Wei 
Li-șie (R.P. Chineză) 3—1 (18, 
24, —16, 13).

în finala de simplu 
aceeași, din 1975, de 
cutta. Pak Yung Sun 
Coreeană) a învins în 
turi. ultimele două ... ____
luptă, pe Cian Li (R.P. Chine
ză). Scor la seturi: 15, 22, 20. 
Campioana mondială reeditează 
succesul de la Calcutta și are 
22 de ani. în semifinale, Pak 
Yung Sun (R.P.D. Coreeană) — 
Ke Sin-ai (R.P. Chineză) 3—1 
(18, 18, —13, 18) și Cian Li — 
Cian Te-yin (ambele R.P. Chi
neză) 3—1 (19, —14, 18, 18).

în finala de simplu masculin, 
Mitsuro Kohno (Japonia) își 
vede visul împlinit, cucerind 
titlul mondial la cei 30 de ani 
ai săi. după ce îl ratase în 
finala ediției 1967, la Stockholm, 
iar la Calcutta ajunsese în se
mifinale. Kohno a învins cu 
3—1 (—17, 9, 19. 13), pe Kuo 
Yao-hua (R.P. Chineză) care, 
așa cum o arată și scorul la 
seturi, a jucat inegal. In semi-

feminin, 
la Cal- 
(R.P.D. 

trei se- 
la mare

finalele 
Ko-lian 
(19, 14. 
Huan Lian 
Chineză) 3—0 (17. 15, 15).

Finala de dublu masculin s-a 
disputat între sportivi chinezi : 
Li Cen-și, 
Huan Lian. 
(20. 18, 11).

în sfirșit, 
mixt a adus 
dial unor 
Claude Bergeret, Jaques Secre
tin (Franța) au învins pe tinerii 
Sachiko Yokota, Tojio Tasaka 
(Japonia) cu 3—0 (17, 14. 17). 
în semifinale : Bergeret. Secre
tin — Sang Kuk Lee, Ki Won 
Lee (Coreea de Sud) 3—2 (17, 
16. —18, —14. 10) și Yokota, Ta
saka — Li Cen-și. Yen Kuei-li 
(R.P. Chineză) 3—0 (20. 18. 16).

Finalele au fost de un ridicat 
nivel tehnic și spectacular si. 
cu mici excepții, au dat ciștig 
de cauză sportivilor 
experiență.

probei, Kohno — Lian 
(R. P. Chineză) 3—0 

11) și Kuo Yao-hua — 
(ambii din R.P.

Lian Iio-lian —
Lu Yuan-șen 3—C

finala de dublu 
singurul titlu mon- 
jucători europeni :

cu o marc

★
BIRMINGHAM. 5 

în cadrul lucrărilor ___„___
lui Federației internaționale de 
tenis de -masă de la Birming- 
ham a fost reales ca președinte 
al acestui for Roy Evans (An
glia). Noul secretar general al 
federației este A. Brooks (An
glia).

(Agerpres).
Congresu-

NORVEGIA A
A C E. DE

ACTUALITATEA
• Reamintim că astăzi au 

loc meciurile-tur ale semi
finalelor cupelor europene. Iată 
programul : C.C.E. : Dinamo 
Kiev — Borussia Monchenglad- 
baeh ; F.C. Ziirich — F.C. Li
verpool.

CIȘTIGAT GRUPA B
JUNIORI LA HOCHEI

FOTBALISTICA
CUPA CUPELOR : Allelieo 

Madrid — Hamburger S. V. 
(meci arbitrat de N. Rainea) ;> 
Napoli — S. C. Anderlecht.

CUPA U.E.F.A. : Athletic Bil
bao — R.W.D. Molenbeek : Ju
ventus Torino — A.E.K. Atena.

• Peste cîteva zile vor în
cepe, la Teheran și în alte 
orașe din Iran, meciurile celui 
de-al 19-lea campionat de fot
bal al Asiei. La competiție 
și-au anunțat participarea 16 
echipe, printre care figurează 
Japonia, India, Afganistan, Bur
ma, Iran și altele.

TURIȘCEVA, INTR-0 NOUA POSTURA
MOSCOVA (Agerpres). — în- 

tr-un interviu acordat cores
pondentului ziarului „Sovietski 
Sport”, fosta campioană olim
pică și de două ori campioană 
absolută a lumii, Ludmila Tu- 
rîșceva, și-a împărtășit planu
rile de viitor :

„Sint un cercetător științific 
începător — a spus Turișceva. 
Paralel cu studiul, antrenez un 
grup de fete de 11—12 ani, 
încerc să Ie cer eeea ce s-a 
cerut de la mine cîndva...

Nu am hotărit încă dacă în con-

tinuare mă voi ocupa numai 
de activitatea științifică sau 
numai de cea de antrenor.

Aș vrea să sfătuiesc pe toți 
gimnaștii care vor să străbată 
drumul marelui spori să caute 
și să găsească in antrenamente 
și în concursuri bucuria și să-și 
dea seama de faptul că atunci 
cind se vor retrage din sport 
cel mai mult iși vor aminti de 
zilele petrecute în arena spor
tivă".

în orașul vest-german 
merhaven au continuat 
cerile campionatului european 
de hochei pentru juniori (grupa 
A). în ultima etapă s-a înre
gistrat o mare surpriză : Sue
dia — U.R.S.S. 5—2 (2—1, 1—1, 
2—0) ! în celălalt joc : Ceho
slovacia — Finlanda 10—1 (2—0, 

2—0). In clasament con- 
urmată 
P (un

Bre- 
între-

6—1, 
duce Suedia cu 6 p, 
de Cehoslovacia — 4 
joc mai puțin).

Grupa secundă a C.E. 
chei pentru juniori s-a 
iat în orașul spaniol San Se
bastian, cu victoria reprezen
tativei Norvegiei care, învin- 
gînd în finală selecționata Iugo
slaviei cu 4—1. a ciștigat în
trecerea și s-a calificat pentru

de ho- 
înche-

grupa 
țațele 
sament, locurile 3—4 : Dane
marca — Austria 5—2 ; locurile 
5—6 : Italia — Franța 4—3 
locurile 7—8 : Olanda — Spa-' 
nia 7—3.

Pregătindu-se pentru jocurile 
din cadrul grupei A a campio
natului mondial, care vor avea 
loc între 21 aprilie și 8 mai 
la Viena, reprezentativa Fin
landei a susținut, la Helsinki, 
un meci de verificare cu redu
tabila echipă a Uniunii Sovie
tice. Oaspeții au cîștigat cu 
7—1 (3—0, 2—1, 2—0) prin punc
tele înscrise de Mihailov (3). 
Harlamov, Pervuhin, Balderis, 
Papustin, respectiv Peltonen.

A a C.E. Iată și rezul- 
celorlalte meciuri de cla- 

locurile 3—4 :

TELEX

ARBITRUL INTUNIRII DE TENIS yy DE CE SE STING STELELE?44
ROMANIA - BELGIA

După cum am mai anunțat, 
între 29 aprilie și 1 mai a.c„ 
pe terenul central din parcul 
Progresul se va disputa întîl- 
nirea de tenis dintre echipele 
României și Belgiei, contând 
pentru primul tur al „Cupei 
Davis'*. Arbitrul principal al 
meciului va fi italianul Carlo 
Martini.

# Cind sportivii rămîn la cheremul filantropiei # Co
mitetul olimpic american face concurență bursei O Sub 

imperiul segregației

PREGĂTIRILE CICLIȘTILOR 
CEHOSLOVACI

PENTRU . „CURSA PĂCII"
’’BAGA (Agerpres). — Lotul 

de ciclism al Cehoslovaciei iși 
va continua pregătirile pentru 
„Cursa păcii", participînd între 
4 și 10 aprilie la o cursă pe 
etape ce se va desfășura la 
Bergamo (Italia)» Din lotul an
trenat de Pavel Dolezal fac 
parte printre alții, Jiri Kalis, 
Jiri Bartolsîc, Zdenek Bartoni- 
cek, Peter Matousek, Vlastimil 
Moravec și Pavel Galik. După 
cursa din Italia, o parte a e- 
chipei va pleca în Algeria,

Cunoscuta revistă americană 
„U.S. News and World Report", 
analizînd evoluțiile olimpice 
slabe ale sportivilor din Statele 
Unite, se întreabă : de ce se 
sting stelele ? Sub formula 
aceasta peiorativă se ascunde 
de fapt regretul nostalgic pen
tru pierderea unei supremații 
altădată necontestată. Jocurile 
Olimpice de la Montreal au 
dovedit că marile performanțe 
in sport aparțin acum cu pre
cădere reprezentanților țărilor 
socialiste, țărilor in care sportul 
este un bun al poporului. Re
vista americană însăși recunoaș
te că in aceste țări sportul se 
bucură de un ajutor complet și 
multilateral din partea statului, 
aportul fiind nu numai finan
ciar, cuprinzînd bazele 
materiale, ci incluzînd 
important fond moral, 
american se află deci 
stare de inferioritate 
necunoscînd un asemenea cli
mat moral. Altă cauză a in
succeselor sale trebuie pusă in 
legătură cu acerba concurență 
a sportului profesionist, gata

tehnico- 
și un 
Sportul 

într-o 
inițială.

aricind să cumpere „stele’ care 
au strălucit pe podiumul olim
pic.

Comitetul olimpic american 
— scrie „U.S. News and World 
Report" — nu primește nici un 
sprijin din partea guvernului. 
Acest Comitet poate ființa doar 
datorită donațiilor particulare". 
însuși directorul Comitetului 
olimpic american, colonelul Don 
Miller, declară că „fără banii 
proveniți din donațiile corpo
rațiilor și particularilor intreg 
programul olimpic s-ar prăbuși". 
Orientarea spre finanța privată 
și contribuțiile voluntare ale 
cetățenilor — în ciuda bună
voinței — a produs fonduri in
suficiente. Iată de ce, Comite
tul olimpic american a ajuns 
în ciudata situație — cu totul 
străină țelurilor sale inițiale — 
de a se avînta in tot soiul de 
manevre financiare caracteris
tice lumii „business“-ului, in
vestind 3,4 milioane dolari in
acțiuni ale diferitelor companii !

Dar sportivii înșiși ? Adesea, 
în climatul social-politic al 
Statelor Unite, ei se plîng, acu-

zînd fie lipsa de sprijin, fie 
tentaculele acaparatoare ale in
dustriei spectacolului sportiv (și 
deci implicit ale profesionismu
lui), fie rușinoasele manifestări 
ale segregaționismului (la fel 
de virulent în sport, ca și in 
alte domenii ale vieții publice). 
Iată un singur caz. Cinci luni 
după ce cucerise la Montreal 
titlul olimpic in proba de 400 
m g. atletul negru Edwin Mo
ses se vede nevoit să declare 
agenției United Press Interna
tional, cu destulă amărăciune : 
„Nici nu mai știu unde să mă 
antrenez..." Și adaugă, cu tris
tețe in glas : „Era destul de 
rău și incinte de a fi ciștigat 
medalia de aur, pe vremea cind 
nu mă cunoștea nimeni : as
tăzi e și mai rău, vă rog să mă 
credeți'. Singurul stadion din 
Atlanta (Georgia), unde studia
ză Moses, este in majoritatea 
timpului ocupat. Chiar și pista 
arenei aparținînd vechiului său 
colegiu este prea aglomerată. 
Iată și explicația lux Moscs : 
„Trebuie să înțelegeți că in
tr-un colegiu mic rezervat stu
denților negri, cum este cel 
numit Morehouse unde studiez 
eu. banii pentru sport lipsesc 
cu desăvirșire. Nu, nu e bine 
să fii negru in Statele Unite !“

AUTO » Cursa de la Long 
Beach din cadrul C.M. (F 1) a 
fost cîștigată de Mario Andretti 
(,Lotus"), cronometrat pe 260 

1 V 51:35 (medie orară 
149.330 km), urmat de Nikl Lauda 
(,.Ferrari").

BOX • Campionul european 
profesionist, la cat. ușoară (clasa 
juniori), italianul Natale Vezzoli 
l-a învins, la Brescia (ab. 11). pe 
francezul Albert Amatler • Tai- 
landezul Saensak Maungsurin si-a 
pastrat titlul de campion mondial 
profesionist la cat. superwelte- 

,k o' C’ pe japonezul 
Guts Tshimatsu la Tokio.

GIMNASTICA • concursul 
masculin de la Riga a fost cîsf- 
gat de Tihonov (U.R.S.S.) Pu 
J7 urmat de Japonezul Tgarashi 
55 90 p5 P 51 Donâth (Ungaria) 

natÂție • Concursul de la Va’ 
șovia s-a încheiat cu victoria 
echipei orașului Budapesta — 
«V-. IțlT’v313 ora- 
121 n si Sofia — sin 
rezultate. Masculin : 4,-,,, „

TBudapestal —
— _9ares (Prag») 56 5* 

Gabrie- 
1:08 2 : 

Hladka

ir- 
victorla 

~ora- 
-- . ---.a — 174 varșovia — 

rezultate. Masculin \
~ S™a^!« (Budapestei - 4 ■ ’>. r. ■ 
T'»0 m liber — Bzrcs — ’
Feminin : 100 m soațe —' 
ion ^rra?-Kt6 (Budapesta) 
i'H) m liber : Helena (Prae-a) j ;01 «eiena
rt„SC'” • Campionatul 
de sărituri a fost 

ksei Borovitin. cu
tură m“* °Una
de «X .’’T? ’^ividu+ă 
eisiil?alaHleJ?_?tJ?a.’’es‘a a
Paria), o'»"- 
f’nM 3 v..

—3 v.. r ”
(ambii Ungaria) si
(Non^egia) — cu c’te 2 v.

SAH n» La Lno -* Pi^ (R.U A > 
camoioa^q mord’ală Nona 
ori^dasvin a oarticToat 1? 
turneu masculin ohtînînd r1'. 
din 9 partide. clacîndu-se p° 
mul Loc. la effnlitate 
maestri Oscar Panno 
și T”ri Balasov (U.R.S «s

TENIS în finala turneulu’ de 
la Los Angeles : Smith — Got
tfried 6—4. 2—6 6—3 • în 
de la Monte Carlo : Borg — Giint- 
bardt 6—0. 6—9 : Andersson — 
Tarorzv 6—4 2—6. 7—6.

VOLEI a în concursul feminin 
de la Szombatheb' : —
iugoslavia 3—0 ; n.s.F.S. R”să — 
Bulgaria 3—o : Cuba — R P.O. 
Coreeană 3—1, în clasament con
duce Ungaria cu 4 p.

U.R.s q. 
cîștigat de o-o n —‘v/vșun, cu un (ț<>

puncte (ce« mai bună săritură n m'Scum.t „a —v ME-ui im «ii
Sf n''’4 .• Proba

cistigată de Erno Kolcsonni' *ost 
, - ...   'Un-

care a totalizat în turneul 
v„ urmat de «u»roz 

Fenyvessi. Rorvă+> 
Koppang 
v.

G"-
•>. 

n—'- 
cu marii 
CAr«entinai
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