
A ÎNCEPUT 
CAMPIONATUL 

DE POLO
CLUJ-NAPOCA, 6 (prin tele

fon). In bazinul acoperit din 
localitate au început' întrecerile 
Campionatului național de po
lo. Au fost programate parti
dele din primul tur. In meciul 
inaugural s-au întilnit formați
ile Rapid București, actuala de
ținătoare a titlului republican, 
și Crișul Oradea. Victoria a 
revenit echipei Rapid cu sco
rul de 16—5 (4—1, 4—1, 4—3, 
4—0). Bucureștenii au început 
meciul debordant, după 3,31 mi
nute ei conducînd cu 4—0. Ra
piditatea acțiunilor purtate de 
Ilie Slavei, Cornel Rusu și Flo
rian Teodor a surprins pe po- 
loiștii de la Crișul, aceștia fă- 
cînd față din ce în ce mai greu 
situației. Abia în repriza a tre
ia replica orădenilor (din rîn- 
dul cărora s-a evidențiat Gor
dan), a fost mai dîrză. Elimi
narea premațură a celui mai 
bun jucător orădean (min. 14), 
a scăzut însă potențialul ofen
siv al echipei Crișul care, în 
ultima repriză a primit noi go
luri. De notat, totuși, că, de-a 
lungul meciului, orădenii au 
șutat de cinci ori în bară. Au 
marcat : I. Slavei 4, Cornel 
Rusu 3, Teodor 2, Bartolomeu 
2, Țăranu, Olac, Gh. Ilie, Scher- 
van și Stoenescu pentru învin
gători, respectiv Gordan 3, Fe- 
jer și Costreș. Au arbitrat bine 
N. Nicolaescu (București) și Fr. 
Simon (Tg. Mureș). Iată și ce
lelalte rezultate :

C.N.U. BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 6—6 
(1—0, 1—2, 1—1, 3—3).

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
DINAMO BUCUREȘTI 6—7 
(1—2, 1—3, 1—0, 3—2).

Competiția continuă joi. cu 
următoarele jocuri : C.N.U. — 
Rapid, Dinamo — Crișul și Pro
gresul — Voința.

Paul RADVANI, coresp.

Astăzi, la Viena

START IN C. M. DE SCRIMĂ (tineret)
Romania este prezentă cu un lot complet

Centrul sportiv „Siidstadt", 
situat într-una din suburbiile 
Vienei (în fosta comună Maria 
Enzerdorf, 10 km la sud de 
capitala Austriei) este — înce- 
pind de astăzi — gazda între
cerilor celei de a 28-a ediții a 
Campionatelor mondiale de 
scrimă pentru tineret. La com- 
petiție și-au anunțat participa
rea (și au confirmat-o) repre
zentanți a 33 de țări — dintre 
care 23 de pe bătrînul conti
nent — pentru toate probele 
de concurs. Ceea ce înseamnă, 
după un calcul destul de 
simplu că numărul tinerilor 
scrimeri ce vor fi prezenți pe 
planșele de la „Siidstadt" se 
apropie de 400 (fiecare țară 
prezintă cîte 3 concurenți de 
probă), cifră ce se înscrie prin
tre cele mai spectaculoase din 
istoria acestei întreceri.

Azi, in Divizia A 
de volei (feminin) 

PENULTIMA ETAPĂ
A RETURULUI

Astăzi este programată 
penultima etapă a returului în 
Divizia A de volei feminin, 
etapă care anunță meciuri pa-
sionante, nu numai datorită fap
tului că echipele vizitatoare au 
o valoare mai ridicată, ci și 
prin aceea că absolut toate în- 
tîlnirile prezintă un mare inte
res pentru fiecare divizionară
A. fie în fruntea clasamentului, 
fie în zona calificării în tur
neul pentru locurile 1—6, fie 
în cea a retrogradării. De bună 
seamă, cel mai important meci 
se dispută la Galați, unde echi
pa locală C.S.U. primește re
plica primei clasate, Penicilina 
Iași. Studentele gălățene au 
nevoie de victorie pentru a in
tra în plutonul fruntașelor, în 
timp ce ieșencele țintesc titlul 
de campioane, pe care și-1 dis
pută într-un interesant duel cu 
Dinamo, La rîndul ei, aceasta 
întîlnește în sala proprie (de 
la ora 18) o adversară incomodă, 
pe I.E.F.S. * Celelalte întîl- 
niri ale etapei de azi : Maralex
B. Mare — Farul, Ceahlăul P. 
Neamț — Universitatea Timi
șoara și C.S.M. Sibiu — Uni
versitatea Craiova.

Proletari diM țoate tarile. Uniti-VWportul
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în meciul de verificare de ieri

ROMÂNIA A-POLONIA B 2-1 (2-1)
Partida a arătat că —în vederea jocului de fotbal cu Spania — 

reprezentativei noastre îi sînt necesare multe îmbunătățiri

Primai gol al meciului : Bălăci înscrie printr-un frumos efort, 
tnmițind balonul in plasă, pe lingă Sobieski Foto : S. BAKCSY

Respectind tradiția, forul 
nostru de specialitate a trimis 
la Viena un lot complet, adică 
12 scrimeri, cei mai in măsură 
să ne reprezinte în mod ono
rabil, să confirme valoarea șco-

Floretistul Florin Nicolae

Iii românești de scrimă. Astfel, 
în proba masculină de floretă 
vom fi reprezentați de Florin 
Nicolae, George Oancea și So
rin Roca, trăgătorii care au

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

riîine încep campionatele balcanice de judo

AU SOSIT PRIMII OASPEȚI
După Istanbul și Sofia este 

acum rîndul Bucureștiului să 
fie gazda campionatelor balca
nice de judo. Evenimentul este 
așteptat cu mult interes. Mai 
întîi pentru că la începutul lu
nii viitoare se vor desfășura 
campionatele europene și deci 
competiția balcanică constituie 
un excelent prilej de verifi
care. Apoi, la această ediție in
tervin cîteva noutăți importan
te. Atît numărul, cit și limi
tele categoriilor de greutate au 
fost schimbate. S-au introdus 
categoriile superușoară (60 kg) 
și semiușoară (65 kg). Spre 
deosebire de edițiile anterioa
re, întrecerile nu mai sînt eli
minatorii pină la semifinale, 
pentru a da posibilitate sporti
vilor care vor concura la C.E. să 
susțină cit mai multe meciuri.
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Echipa noastră reprezentativă 
de fotbal a susținut ieri, pe 
Stadionul 23 August, un meci 
de verificare in compania re
prezentativei secunde a Poloni
ei. Intilnirea s-a terminat cu 
victoria jucătorilor noștri : 2—1 
(2—1), dar trebuie să spunem 
din capul locului că, deși în
vingători, internaționalii români 
selecționați s-au prezentat ieri 
la un nivel destul de scăzut, in 
orice caz neașteptat față de 
randamentul și comportarea din 
intilnirea precedentă, aceea cu 
reprezentativa Turciei. Echipa 
noastră a avut unele momente 
inspirate, in prima repriză, cînd 
și-a și materializat, de altfel, 
superioritatea. în partea a doua 
a jocului însă, cu cit înaintam 
spre finalul întrecerii, potenția
lul general al 11-lui nostru scă
dea. Ca o constatare generală 
este de arătat că aproape nici 
unul dintre jucătorii folosiți ieri 
nu a evoluat la valoarea sa 
obișnuită, situație care trădea
ză existența unei scăderi de 
formă manifestată in general

Finala C. C. E. la handbal

SIEAUA - T-S. K. A. MOSCOVA, IA 22 APRILIE
Ieri Ia amiază, federația 

noastră de specialitate ne-a a- 
nunțat că F.I.H. a hotărît data 
și locul desfășurării meciului 
final din actuala ediție a Cupei 
campionilor europeni la hand
bal masculin. Astfel, partida

Primii oaspeți au sosit în 
Capjtală încă de luni seara. 
Este vorba de Iotul Turciei 
care cuprinde echipa clasată 
anul trecut pe locul 4 la C.E. 
de la Kiev. Antrenorul japo
nez Yodoya Takahiro care se 
ocupă de aproape 4 ani de 
pregătirea lotului reprezentativ 
al Turciei ne-a declarat că își 
pune speranțe de succes in 
forța greului Aidemir Sami și 
in agerimea mijlociului Kamil 
Korugyn. I-am văzut la antre
namentul de ieri dimineață și 
se pare că Takahiro nu se... ha* 
zardează. În competiția pe e- 
chipe antrenorul japonez acor
dă prima șansă selecționatelor 
române și iugoslave, dar a sub
liniat că formația Turciei țin
tește locul... secund I

Joi 7 aprilie 1977

de cluburile noastre de prima 
divizie după disputarea a nu
mai patru etape de campionat. 
Dar asupra acestei probleme, 
cu implicații imediate și direc
te asupra potențialului lotului 
reprezentativ, o să mai reve
nim. Acum să ne ocupăm de 
aspectele oferite de meciul de 
verificare de ieri.

In prima repriză echilibrul 
dintre compartimente, legătura 
dintre acestea, s-au arătat con
venabile. Prima jumătate de 
oră a arătat echipa noastră do- 
minînd disputa, creînd faze pe
riculoase la poarta lui Sobieski, 
din care a și materializat două, 
prin Bălăci (minutele 20 și 35). 
Eforturile susținute ale majori
tății jucătorilor din această 
primă jumătate de oră nu s-au 
dovedit, din păcate, suficiente 
pentru ceea ce avea să urmeze 
in această partidă, în care re-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Steaua București — Ț.S.K.A. 
Moscova se va disputa in lo
calitatea Sindenfingen (R. F. 
Germania), vineri 22 aprilie, la 
ora 21. Orașul Sindenfingen se 
află situat lingă Stuttgart.

Aspect de la antrenamentul de ieri al lotului tării noastre 
Foto : Ion MIHĂICĂ

Ieri au sosit și loturile Gre
ciei și Bulgariei. Din lotul Bul
gariei se detașează A. Parnavo 
(cat. semiușoară), I. Atanasov 
(cat. semigrea) și V. Petrunov

In dezvoltarea de an
samblu a mișcării 
sportive din țara noas
tră, SPORTUL SĂ

TESC SE ÎNSCRIE, AN 
DE AN, CU REALIZĂRI 
DEOSEBITE în cuprinderea 
tot mai largă a cooperato
rilor, în primul rind a tine
retului, în practicarea orga
nizată a exercițiilor fizice, 
a diferitelor discipline. în 
activitatea turistică și cul- 
tural-sporlivă. Există astăzi 
nenumărate sate și comune 
în care se desfășoară o in
tensă și permanentă activi
tate sportivă. Printre asocia
țiile fruntașe — cele din 
Vaduri. Borlești, Hangu, 
Borca (județul Neamț). Bă
lan, Băbeni, Ileanda, Româ- 
nași, Sărmășag (Covasna), 
Vama, Dumbrăveni, Dolhas- 
ca, Liieni (Suceava) etc.

Sportivii satelor participă 
în număr tot mai mare la 
campionatele pe asociații, la 
„duminicile cultural-sporti
ve", la întreceri specifice, 
tradiționale, cum sînt : „Cu
pa recoltei", „Cupa mecani
zatorului", „Cupa zootehnis
tului", „Cupa C.A.P.", pre
cum și la competițiile de 
casă cu caracter republican, 
unele cu finale pe țară re
zervate tinerilor din mediul

DEZVOLTARE 
SI AFIRMARE 

CONTINUA 
ÎN ACTIVITATEA 

SPORTIVĂ 
SĂTEASCĂ

rural. Se dezvoltă tot mai 
mult baza materială a spor
tului sătesc, îndeosebi prin 
entuziastele acțiuni de mun
că obștească inițiate.

Măsuri importante pentru 
îmbunătățirea în continuare 
a activității sportive de la 
sate au fost, recent, stabili
te prin Programul de dez
voltare a mișcării sportive 
pină în anul 1980 — apro
bat de Comitetul Politic 
'Executiv al C.C, al P.C.R. 
In acest prețios document 
de partid se prevăd, prin
tre altele, legarea mai strîn- 
să a activității sportive de 
viața culturală a satelor, 
extinderea și permanentiza
rea concursurilor pe sate, 
comune și grupe de comu
ne. lărgirea continuă a ca
racterului de masă al spor
tului, prin angrenarea în
tregului tineret la întrece
rile „Daciadei", ale „Crosu
lui tineretului", prin cu
prinderea unui număr cres- 
cînd .de oameni ai muncii 
de la sate în acțiunile de 
pregătire și trecere a nor
melor complexului „Sport și 
sănătate".

În scopul realizării aces
tor obiective, de curînd au 
fost constituite. în toate ju
dețele țării, consiliile comu
nale pentru educație fizică 
și sport, organisme obștești 
cu importante răspunderi în 
sprijinirea și îndrumarea a- 
sociatiilor sportive. S-a tre
cut, de asemenea, la în
ființarea primelor cluburi, 
ceea ce va înlesni șl mai 
mult afirmarea tineretului 
de la sate în activitatea de 
performanță, pe măsura ta
lentelor și aptitudinilor a- 
cestuia, ca și a cerințelor 
crescînde, formulate prin 
documentele de partid, pri
vind reprezentarea cu cinste 
a țării noastre în arena 
sportivă internațională.

(cat. grea) care emit pretenții 
la locurile fruntașe. În ceea 
ce-i privește pe sportivii greci 
ei participă pentru prima dată 
la Campionatele balcanice.



PE TIRNAVA MICA

IN TIMPUL LIBER, SPORT ȘI TURISM
Așezată în pitoreasca vale a 

Tîmavei Mici, comuna Bălău
șeri este cunoscută atît pentru 
hărnicia oamenilor de aici cit 
și pentru preocupările lor cul
turale și sportive. Stînd de 
vorbă cu tovarășa Ana Bara- 
baș, secretară adjunctă cu pro
blemele de propagandă din co
mitetul de partid, aceasta ne 
spunea : „Avem foarte mult ti
neret așa că este lesne de în
țeles de ce și activitatea spor
tivă este bogată. Dar nu numai 
tinerii fac sport. Și oamenii 
mai in vîrstă au început să 
participe, duminicile, la între
ceri de șah. de popice, la alte 
jocuri sportive. Asta se petrece 
și in satele ee ne aparțin : 
Dumitreni. Senereuș, Chendu, 
Agrișeu". Vizităm clteva baze 
sportive și ne convingem de

StoRT SĂTESC
realitatea celor spuse. 
Chendu. aflăm un teren Șe 
bal foarte bine întreținut 
chipa de aici activează în cam
pionatul județean), 
handbal, groapă de 
ren de volei ; la 
bază complexă și 
cu două piste ; în 
popicărie acoperită, un splen
did teren de fotbal pe care, eu 
o zi înaintea vizitei noastre, 
a avut loc o „duminică cultu- 
ral-sportivă“. Cu puțin timp 
în urmă a avut loc constitui
rea consiliului comunal pentru 
educație fizică și sport (pre
ședinte — ing. Ștefan Biro), 
care și-a întocmit un plan de 
măsuri, acum în plină reali
zare : s-a desfășurat crosul ti
neretului pe comună, au în
ceput campionatele de fotbal,

La 
fat
te

un teren de 
sărituri, te- 
Agrișeu — 
o popicar ie 

Bălăușeri —

șah, popice, sînt programate 
cinci acțiuni turistice, șase „du
minici cultural-sportive”...

Viorel TONCEANU

„CUPA INDEPENDENȚEI44
LA TENIS DE MASA

In zilele de 9 și 10 aprilie 
în „Sala Armatei” din Oradea 
se vor desfășură întrecerile fi
nale ale „Cupei Independenței" 
la tenis de masă — categoria 
tineri din mediul rural și elevi 
(14—19 ani). La această ac
țiune participă 240 de tineri e- 
levi și săteni, reprezentanții 
tuturor județelor țării și ai Ca
pitalei.

PRIN SATELE SI COMUNELE TELEORMANENE
Ne-am deplasat în această 

primăvară, ca în multe alte 
rînduri, prin sate și comune 
ale județului Teleorman. Am 
ținut să vizităm de astă dată, 
îndeosebi, așezări în care, în 
urmă cu 70 de ani, în acel fur
tunos 1907, cei care trudeau 
ogoarele n-au mai putut su
porta asuprirea aprinzînd fo
cul răscoalei. A fost un bun 
prilej de a vedea comune mari, 
azi înfloritoare, în care coope
ratori și mecanizatori pregă
tesc cu grijă recolta acestui an 
și de a constata, în același 
timp, că tinerii lucrători ai 
ogoarelor sînt și pasionați iu
bitori ai sportului. Despre a- 
ceastă statornică prietenie, ne-a 
vorbit, oferindu-ne și multe in
formații, tovarășul Haralambie 
Ionescu, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Am aflat astfel că 
în numeroase comune și sate 
există amenajări sportive com
plexe. că mii de săteni par
ticipă la diferite 
sportive de masă, la 
cultural-sportive* și cite alte 
acțiuni organizate de către con
siliile comunale pentru educa
ție fizică și sport. La Or
bească, de pildă, există două 
echipe de fotbal care activează

în campionatul județean, iar la 
loc de cinste se află sportul 
de masă, tinerii de aici numă- 
rîndu-se printre finaliștii „Fes
tivalului sportului teleormă- 
nean”. In Crin guri, s-a dezvol
tat un centru sătesc de atle-
\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

ÎNSEMNĂRI

...
nului, județ în care tot mai 
mulți tineri își petrec o parte 
a timpului liber pe terenurile 
de sport. Grija pentru sănăta
tea și călirea lor fizică și mo
rală se înscrie printre nu
meroasele preocupări pentru 
viața nouă, liberă și înflori
toare din toate satele țării 
noastre.

competiții 
„duminici

tism, există două echipe de 
fotbal, se practică și alte dis
cipline. In comuna Buzești, 
printre preocupările tineretului 
se află șahul și tenisul de 
masă, ca și în comuna Salcia, 
în aceasta din urmă mai tre
buie adăugată și pasiunea pen
tru atletism, mai ales pentru 
probele de alergări. In Măgura, 
tinerii își amenajează prin 
munca patriotică o frumoasă 
bază sportivă. La Slobozia 
Mîndra, prima comună coope- 
rativizată din fostul raion Tr. 
Măgurele, au fost organizate 
„duminici cultural-sportive", în
treceri care s-au
mult interes din partea săte
nilor.

Sint însemnări 
citeva localități ale Teleorma-

Modesto FERRARI NI

bucurat de

succinte din

• Dumintcă, cen
trul de șah „Medi
cina" din Timișoa
ra a găzduit finala 
unei reușite compe
tiții de șah : „Cupa 
ținerilor săteni”. 

despre

AGENDĂ

tinerilor ’
Este vorba _____ _
o întrecere organi
zată de către co
mitetul județean 
U.T.C. Timiș pen
tru tinerii din me
diul rural, acțiune 
care a atras la 
start circa 5 000 de 
tineri din coopera
tive agricole de 
producție, stațiuni 
de mașini agricole, 
școli ș.a.
• „Crosul fete

lor", organizat ta 
• Slobozia — lalomi-

ța, a atras la star
tul său, mareînd 
etapa județeană, un 
număr de 203 parti
cipante.

• La Școala ge
nerală din Corbi — 
județul Argeș, au 
avut loc întreceri 
dotate cu „Cupa 
Independenței”, la 
care au luat parte 

too de e- 
in această

aproape 
-levi. Tot

școală a luat ființă 
Un centru de lupte 
greca-romane pen
tru copii si tineret. 
(Ilie FEȚEANU, 
coresp.j.

planul 
''comu- 
educație

• Din 
consiliului 
nat pentru _ 
fizică și sport Șei- 
ca Mare, județul 
Sibiu : îmbunătăți
rea bazei materiale 
(construirea unei 
săli de ’ sport, ame
najarea ■ terenului 
de fotbal, a unei 
popicărli cu două 
piste, a terenurilor 
de fotbal din satele 
aparținătoare Buia 
și Boarta), partici
pare masivă la 
competițiile sporti
ve cu caracter 
republican, organi
zarea in comună a 
unor competiții de 
fotbal, handbal, vo
lei și atletism.

• PESTE 300 DE STUDENȚI...... .-------- âual universității ieșene 
participat duminică la o am
plă competiție de masă, 
treeîndu-se la atletism, 

și

în- 
_ __ ------------ - fot

bal, baschet și gimnastică. 
S-au remarcat reprezentati
vele facultăților de Filologie, 
Drept și Fizică e 

avut Ioc _________
meroase întreceri dotate 
„Cupa Independenței".
M. Ciuc, de pildă, au concurat 
la o cursă pe teren variat a- 
proape 500 de tineri atleți ; 
la Gheorghieni s-au desfășu
rat reușite concursuri de 
gimnastică, tenis de masă și 
șah, iar la Odorhei s-a orga
nizat o reuniune atletică.
• CENTRELE DE LUPTE 
din comunele Tg. Bujoi, 
Liești. Tulucești, Grivița și 
Tudor Vladimirescu (jud. 
Galați) și-au trimis pe cei 
mai buni reprezentanți ai lor 
La un concurs ce a avut loc 
la Galați. Dintre cei 150 de 
tineri luptători s-au remarcat, 
în mod deosebit, T. stan 
(Grivița), V. Stuparu (Liești) 
și FI. Pădureanu (Tulucești).
• ÎN CARTIERUL CRAIO- 
VEI din Pitești, la Școala 
generală, s-a dat în folosință 
o frumoasă și modernă sală 
de sport. Este prima sală din 
țară care are pardoseaua 
din material plastic, coritan.
• LA CUNOSCUTA între
prindere sibiană, Independen
ța, a început campionatul a- 
sociației sportive la fotbal, la 
care se întrec 14 echipe. Fi
nala competiției va avea loc 
în ziua de 28 aprilie. • CU

a 12* de

Fizică •
HARGHITA 

duminică

ÎN 
au 

nu- 
cu 
La

am- de la întemeierea orașului 
Oltenița asociația sportivă a 
Șantierului naval, în colabo
rare cu organizația U.T.C. a 
Ș.N.O., organizează un turneu 
de șah prin corespondență 
La concurs s-au înscris 300 de 
șahiști din diferite orașe ale 
țării. a S-A INAUGU8AT 
sala de sport de la Liceul nr. 
2 din Călărași, amenajare 
construită de Ministerul Edu
cației și Invățămîntulul. 
prilejul dării " - - ■
avut loc aici 
monstrații de 
și handbal.
PRINDEREA 
MIOANE din 
put zilele 
competiție 
masă. Tineri și 
33 de sectoare de muncă 
întrec în orele lor libere 
fotbal, handbal, popice, 
și tenis de masă. Finala

Cu 
în folosință au 
apreciate de- 

box, lupte, volei 
• LA 1NTRE- 

DE AUTOCA- 
Brașov a ince- 

acestea o 
polisportivă 

vîrstnici

mare 
de 

din 
se 
la 

șah 
____ ____ ...______ ________ la 

fotbal va avea lbc în ziua de 
8 mal, în deschidere la der
by ul local Tractorul — Stea
gul roșu. • SALA DE SPORT 
din Bacău a găzduit timp de 
două zile o mare întrecere 
de tenis de masă, „Cupa In
dependenței", la care au evo
luat 160 de jucători și ju
cătoare. Printre cîștlgători 
s-au numărat Silvia Ctrdel 
(Lie. „Luerețlu Pătrășcanu"), 
Florin Grădinara (Lie. nr. 1) 
și Elena Lovin (com. Parin- 
cea).

★
RELATĂRI DE LA : AI. 

Nour, V. Pașcanu, T. Sirio- 
pol, I. Fețeanu, I. Ionescu, V. 
Țugui, N. Constantinescu, C. 
Gru^a si I. Iancu.

8
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F
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mult.
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bucu 
Cei

„C 
Dum

ȘTIINȚA BA 
BUCURE 

VOLEI
Ieri, la Bacă 

partida de voi 
feminine Știi
București, cont 
pionatul Divizi 
revenit echipei 
de 3—2 (—12, 
remarcat că, î
pidistele au c 
(Ilie IANCU —

co-

R

proba & xit™- 
care 
concu 
măt<K

CAMPIONATE • COM PE
O ETAPĂ DIFICILĂ 
ÎN „CUPA F.R.C."

CONSTANȚA, 6 (prin telefon). 
Turul ciclist al Dobrogel ș-a în
cheiat marți, „Cupa F.R.C.” con
tinuă, însă, să-1 țină angrenați 
pe cicliști într-o dispută ce se 
anunță, pe zi ce trece, tot mai 
interesantă. După zilele căldu
roase, însorite, din.ajun, miercuri 
dimineața aspectul vremii s-a 
schimbat radical. S-a făcut frig, 
iar ploaia a prins șă cearnă de 
parcă n-ar vrea să" se mai o- 
prească. Cicliștii, cu tot timpul 
nefavorabil au luat, totuși, star
tul în etapa a IV-a a „Cupei” 
pe ruta Constanța — M. Kogăl- 
niceanu — Medgidia — Constan
ța. 110 km de goană in condi
ții foarte grele ! După numai 36’ 
de la plecare o crustă de noroi 
acoperea fețele, brațele, picioa
rele șl tricourile cicliștilor de o 
asemenea manieră îneît tenacii 
pedalieri erau de nerecunoscut. 
La jumătatea cursei, din cel 47 
de cicliști intrați în competiție 
doar 17 se mai găseau în primul 
plan al întrecerii. Dintre aceștia 
au reușit să se desprindă din 
pluton C. Wasaty, C. Sinowicski, 
dar nu înainte ca T. Vasile să le 
„prindă” plasa. Sinowieskl 
însă ghinion, sparge, astfel 
sprintul final și-l dispută 
Vasile șl Wasaty. Ultimul cîști- 
gă „duelul”. Clasament : 1. C.
Wasaty (PoL) 3 h 05:52, 2. T. 
Vasile același timp, 3. C. Sino- 
wieski (Pol.) 3 h 05:58, 4. A. Csa- 
to (Ung.) 3 h 07:37, 5. M. Junec 
(Cehosl.) același timp.

Gh. STEFANESCU 
„CUPA ROMÂNIEI" 

LA PATINAJ ARTISTIC
Ieri după-amiază s-au încheiat 

pe patinoarul „23 August” din 
Capitală ultimele concursuri de 
patinaj pe 1976-77. Întrecerea co
piilor, dotată cu „Cupa F.R.P.” a

fost cîștigată de Cristina Pogi- 
ceanu (C.S. Școlar Buc.) 
65,66 p, Ia fete, și M. Negrea 
S. Tractorul Brașov) cu 76,96 
la băieți.

„Cupa României", disputată„Cupa României", disputată la 
juniori și seniori, a revenit ur
mătorilor j juniori II : FI. Ga- 
fencu (I.E.F.S.) — 72,44 P*; ju
nioare II : Viorica Micu (C.S. 
Școlar Buc.) — 71 ’ 
1 : B. Krutti (C.S.
86,28 p , junioare 
Domokoș (Șc. sp.
76,10 p ; senioare : 
(I.E.F.S.) 87,60 p.

Trebuie să notăm un fapt ne
gativ : din lipsă de concurenți, 
întrecerea seniorilor n-a mai pu
tut fi organizată.

George ROSNER-coresp.
POPICARI ROMÂNI 

PESTE HOTARE
La sfîrșitul acestei săptămîni 
serie de popicari fruntași e-

juniori II : FI 
‘ ~ . 72,44

Viorica Micu
74,82 P ; juniori 

Tractorul) — 
I : Margareta 
M. duc) — 

Cornelia Picu

are, 
că 
T.

CAMPIOANELE NOASTRE

DE RECORDMANELE
La această oră, pe tabela 

recordurilor feminine în bazin 
scurt figurează de 14 ori Hu
nedoara ! Fără nici un fel de 
excepție, noile campioane ale 
țării și-au însoțit victoriile cu 
performanțe optime, multe din
tre ele de valoare internațio
nală. 12 din cele 14 titluri atri
buite la recent încheiata edi
ție a Campionatelor naționale 
au revenit sportivelor pregătite

APROPIAT
LUMII LA ÎNOT

și cite 4—5 
în compara-

secunde la 100 m 
secunde la 200 m 
ție cu performanțele lor de a- 
nul trecut. Iar dacă ele s-ar 
fi preocupat mai mult în an
trenament de unele elemente 
de tehnică, de îmbunătățire a 
startului și a întoarcerilor (care 
nu sînt încă la nivelul marilor 
performere din lume !), ca și 
de sporirea orelor afectate lu
crului pe uscat pentru dezvol-

RECORDURI ROMANEȘTIRECORDURI MONDIALE

100 m liber 55,30 Briqitha (Ol.) 22 59,8 Georgescu 18
200 m liber 1:57,86 Brigitha 22 2:10,6 Bunaciu 15
400 m liber 4:09,89 Thumer (RDG) 15 4:36,7 Pănulescu 12
800 m liber 8:33,99 Krause (RDG) 18 9:32,3 Pănulescu 12
100 m spate 61,51 Richter (RDG) 17 64,6 Bunaciu 15
200 m spate 2:11,50 Treiber (RDG) 16 2:17,1 Bunaciu 15
100 m bras 1:10,86 Anke (RDG) 19 1:15,7 Anastasescu 15
200 m bras 2:32,42 Linke (RDG) 16 2:42,2 Hoțescu 18
100 m delf. 60,13 Ender (RDG) 18 64,8 Miclăuș 21
200 m delf. 2:11,22 Gabriel (RDG) 21 2:19,6 Miclăuș 21
200 m mixt 2:15,98 Tauber (RDG) 18 2:25,8 Miclăuș 21
400 m mixt 4:41,69 Tauber (RDG) 18 5:10,3 Costea 16

ultima coloana — vîrsta spor*25 m(Receiduri stcbilite in bazin de 
tivei la data stabilirii recordului)

în grupa dinamovistelor bu?u- 
reștene de Cristina Șoptereanu, 
iar celelalte două ploieștencei 
Irinel Pănulescu.

Progresul recordmanelor țării 
ne apare acum logic cunoscînd 
seriozitatea cu care Carmen 
Bunaciu, Anca Miclăuș, Ligia 
Anastasescu, Camelia Hoțescu, 
Mihaela Costca și Daniela 
Georgescu s-au pregătit în lu
nile de iarnă. Fără a atinge în 
antrenament kilometraje neo
bișnuite, aceste 
realizat, mai ales 
săptămîni. ședințe 
standard în care 
pus pe o mare 
repetări. Bunaciu, 
Hoțescu, de pildă, 
repetarea unor distanțe de 200 
m fragmentate în serii de
4 X 50 m, cu pauze de numai
5 secunde, executate exact pe 
graficele curselor-record. Ur
marea ? Fiecare dintre noile 
campioane a cîștigat cite două

sportive au 
în ultimele 

de pregătire 
accentul s-a 
frecvență în 
Miclăuș sau 
au ajuns la

tarea forței, a supleței, rezul
tatele lor ar fi fost astăzi și 
mai aproape de recordurile 
mondiale (se confundă cu cele 
europene) în bazin de 25 m.

Totuși, și în aceste condiții 
— am mai adăuga faptul că 
lipsa aproape totală a , con
cursurilor interne și internațio
nale le-a împiedicat să se a- 
firme și mai puternic — cam
pioanele țării noastre dețin re
zultate competitive pe plan 

internațional, în ' special la 
spate, bras și delfin. Compara
ția cifrelor de pe tabelul ală
turat constituie o dovadă eloc
ventă în acest sens. Important 
este însă faptul că media de 
vîrstă a recordmanelor (excep- 
tînd-o pe Anca Miclăuș) este de 
numai 15,5 ani și că fiecare 
dintre ele are rezerve sufi
ciente pentru a-și îmbunătăți 
performanțele optime.

Adrian VASIUU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
„LOZUL PRIMĂVERII” — EMI

SIUNE SPECIALA LIMITATA
„LOZUL PRIMĂVERII" vă oferă 

mari și numeroase ciștiguri in 
bani, precum și autoturisme 
„Moskvici 40B/AL2- și .Skoda S 
100". PROCURAȚI-VA cit mai 
MULTE LOZURI. VA SPORIȚI 
ASTFEL ȘANSELE DE cIȘTIG !

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 6 
APRILIE 1977.
DE CIȘTIGURI : 
TRAGEREA I: 18 
EXTRAGEREA a 
20 44.

ClSTlGURILE 
CEPȚ1ONALE

FOND GENERAL
657.839 lei EX- 
19 25 6 10 17 ; 
n-a: 35 16 42

TRAGERII EX- 
PRONOEXPRES

DIN 27 
Cat. 1: 
lei și 1 
Cat. 2 : 
sau la _ 
Bulgaria — Grecia (1 loc) sau in 
U.R.S.S. sau în Turcia sau R.D.G. 
(2 locuri) și diferența în nume
rar ; cat. 3: 22,85 a *
cat. 4: 84,25 a 757 lei ; 
205v20 a 311 lei ; cat. 6: 
40 lei. FAZA a Il-a. Cat. 
variantă 25% a 12.500 lei ; cat. 
23,80 a 3.858 lei ; cat. C: 82,00 a 
1.120 lei; cat. D: 3.523,20 a 60 lei. 
Cîștigul de la cat 1 în valoare 
de 35.^00 lei a fost obținut de 
participantul VASILE NASTASE 
din FOCȘANI.

MARTIE 1977. FAZA I.
1 variantă 50% a 35.000 
variantă 25% a 17.500 iei. 
2,10 variante a 15.000 lei 

alegere o excursie în :

2.793 lei ; 
cat 5 : 

6.466.50 a
A: 1

B:

o
voluează la mari turnee inter
naționale în străinătate. Astfel, 
echipele reprezentative de ju
niori care se pregătesc pentru 
apropiatele campionate euro
pene (22—28 mai. Zagreb), vor 
fi prezente sîmbătă și duminică 
la un mare turneu internațio
nal la Budapesta. Acolo, pe 
lingă echipele țării gazdă vor 
fi prezente selecționatele Ceho
slovaciei, R, D. Germane, Po
loniei și Bulgariei. Din repre
zentativele noastre fac parte, 
printre alții. Elena Vasile, Eli- 
sabeta Badea, Olimpia Dragu, 
Alexandru Tudor, Ilie Hosu și 
Horia Ardac.

Doi jucători din lotul națio
nal de seniori, Iosif Tismănar 
și Constantin Voicu, au fost 
invitați de către organizatorii 
„Săptăminii sportive interna
ționale de Ia Sandhausei" 
(R.F.G.) să participe La turneul 
de popice. Tismănar și Voicu 
vor face parte din Selecțio
nata Europei care va juca cu 
reprezentativa orașului Sand- 
hausen. în plus, ei vor parti
cipa și la 
individual

celelalte două probe, 
și perechi-bărbați.

★
Meciuri restante din campio

natul Diviziei A — feminin : 
Rapid București — Nicolina 
Iași 2 420—2 247 p d, Gloria 
București — Laromet București 
2 502—2 472, Voința București — 
Nicolina Iași 2 476—2 259.

CAMPIONATELE 
DE SĂRITURI 

PENTRU COPII
Cei mai valoroși dintre 

piii săritori de la trambulină 
în apă și-au început ieri, la

I : L C 
rești) 264.15 p. 2. 
sp. Sibml Î4B.10 
(Șc. sp. 
cat. a 
(C.S.M.
2. FI. Nițu (CB. 
p, 3. A. Chendu 
151,65 p. Pentru 
zute antrenamen 
sîmbătă vor ave 
la 3 m și la plat 
SEVER MURE

IN „CRIT
PRIMĂVARA
BRAȘOV, 

Miercuri, din 
apoi a ploii, nu 
fășura nici una 
programate în 
ției de tenis. „C 
măvară". Meciur 
au oferit o surp 
cător de la P 
Napoca, Radu 
cîndu-1, după u 
disputat, mai a 
doilea, cu 
movistul 
Mureșan. 
echipei de 
României, 
Traian Marcu ș 
lativ ușor adve 
cu a trebuit să 
Rezultate : Du 
(Steaua) — S 
(Progresul) 6— 
Marcu (Dinam 
Florin Segă 
București) 6 
Iosif Kerekeș 
— Radu Bădi 
strucții Bucure 
Gheorghe Boa 
Radu Giurgiu 
6—2, 6—2 ; An 
greșul) — Dan 
troșani) 6—3,

PENTRU UN FAIR-PLAY
PE TERENURILE DE
Măsuri ale Biroului

Ziarul nostru a relatat, re
cent, gestul reprobabil comis 
de jucătorul Gheorghe Celea, 
la meciul de rugby pe care 
echipa sa, Farul Constanța, l-a 
susținut la 27 martie cu for
mația Steaua. Celea l-a lovit 
pe . adversarul său Marin lo- 
nescu, accidentîndu-1. Faptul 
apare cu atît mai deplasat, cu 
cit Celea este decan de vîrstă 
al divizionarilor A. adică un

NECIUL SPANIA-ROHĂNIĂ
Meciul Spa..ia — România, 

din cadrul Campionatului eu
ropean de rugby, se va disputa 
Ia Barcelona, sîmbătă 23 apri
lie (și nu duminică 24 apri
lie, cum se anunțase anterior). 
Arbitrul acestei importante în
tâlniri va fi francezul Gilbert 
Chevrier.

om de 
se cere 
de disciplină 
rea rugbystul 
tărind suspen 
ultima sa ședi 
ținînd cont d 
a eticii spor 
lozitatea J^ci 
însușit ș^W_ 
rea jucătorul 
tape, pedeaps 
gulament pe 
sarului. De 
tărit ridicare: 
al lui Celea 
nescu va rel 
petițională o 
care suspen 
rantă.

Sînt măsur 
buie la păst 
trăsăturile e 
lui în gener 
special — 1

FINALELE CAM
PIONATELOR NA

DE JUNIORI. De 
pînă duminică se

HALTERE
ȚIONALE 
astă-seară 
vor desfășura la Cluj-Napoca 
finalele campionatelor țării, re
zervate tinerilor halterofili. Se 
scontează o participare record : 
peste 100 de halterofili.
MANDRAI MECIUL RES-HANDBAL TANTA
Diviziei masculine A (etapa a 
XXIII-a) dintre formațiile 
C.S.U. Galați și Steaua se va 
desfășura astăzi după-amiază.
IIIPTF TURNEUL IN-
uu r 1 c TERNAȚION AL 
lupte libere 
Kolov", care 
pind de vineri în
Iambol (Bulgaria), vor fi pre- 
zenți și șapte sportivi români : 
Gh. Rașovan (48 kg). C. Măn- 
dilă (52 kg), P. Brindușan (57 
kg). V. Țigănaș, T. Seregely, 
V. Mihăilă (82 kg) și A. Ianco 
(+100 kg). înscrierea celor trei

de 
.Memorialul Dan 
se dispută ince- 

localitatea

DfN

concurenți 
kg se explil 
tren orilor a 
cești trei jj 
rizarea -—îm 
competiția J 
nimerit prii 
tivii sînt id 
Ion Bâtrinl 
Sandra gan. I

SCHI
ganizată 
întrunit
recent 60 
tigătorii s

seniori :
Zărr.ești). 
nescu (To 
Morres (? 
sament De 
nia Făgar.
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2-1A-POLONIA B

plica adversarului a fost puter
nică și valoroasă. Jucătorii din 
reprezentativa secundă poloneză 
au dovedit că reușitele fotba
lului din țara prietenă se ba
zează pe un nucleu destul de 
larg de jucători valoroși așa 
cum au demonstrat că sint în 
primul rind experimentatul 
Novak, apoi Sybis și Wyrobek. 
„Secunzii" fotbalului polonez au 
realizat, mai cu seamă în a 
doua repriză, acțiuni variate, pe 
front larg, punînd adeseori în 
dificultate reprezentativa noas
tră. Așa cum mai arătam, fina
lul a fost dominat de oaspeți 
care ne-au lăsat o bună impre
sie prin evoluție modernă.

Care sint motivele care au 
făcut ca meciul de verificare 
de ieri, de la care așteptam 
mai mult, indrituiți și de ceea 
ce formația arătase în întîlni- 
rea cu echipa Turciei, să nu 
corespundă integral ? în afara 
unui randament sub linia obiș
nuită a eomponenților lotului, 
în care au apărut, așa cum se 
știe, indisponibilități importan
te (Cheran, Zamfir), iar ieri s-a 
accidentat și Anghelini, au in
tervenit și o serie de deficiențe 
în joc care au grevat întregul 
potențial al formației. Pornind 
de la apărare trebuie să spu
nem că, în special în repriza 
secundă, marcajul s-a făcut cu 
multă aproximație, ușurînd cir-

culația adversarilor, în special 
a lui Novak, care a realizat 
numeroase incursiuni spre poar
ta lui Cristian. De la această 
inexactitate intervenită în jocul 
defensivei imediate, trecem la 
insuficiența manifestată și de 
linia de mijloc, unde Dumitru 
și Bălăci au făcut eforturi spre 
a asigura un echilibru al acțiu
nilor. Dereglarea intervenită în 
joc își are însă originea și în 
faptul că linia de atac a ținut 
foarte puțin balonul, că între 
extreme și vîrful de atac s-au 
înregistrat nesincronizărî, ceea 
ce a dus la pierderea multor 
mingi prețioase. Trebuie să a- 
vem in vedere, cînd prezentăm 
aceste scăderi din jocul repre
zentativei. că ea arătase în par
tida cu fotbaliștii turci multe 
perfecționări în aceste direcții, 
că lacunele apărute în întîlni- 
rea cu formația secundă polo
neză își au, prin urmare, ori
ginea in insuficientul randa
ment personal al majorității 
eomponenților lotului în acest 
meci.

Considerăm deci că, dispu- 
nînd de încă 9 zile de pregă
tiri în comun, folosind toate 
posibilitățile pentru o refacere 
psihică și fizică a selecționați
lor, există perspectiva revenirii 
la potențialul normal. Aceasta 
presupune bineînțeles și recu
perarea jucătorilor accidentați 
care reprezintă piese de bază 
in construcția jocului echipei 
naționale.

Sintem
țiile utile „ _ ____ _
de verificare de ieri vor fi fo
losite cu eficiență in perioada 
care a mai rămas pină la parti
da cu echipa Spaniei și că în
tregul lot reprezentativ se va 
prezenta la acest dificil examen 
în plenitudinea forțelor 
că va ști să realizeze la 
prilie un joc pe măsura 
lor posibilități alo celor 
compun.

convinși că observa- 
prilejuitc de meciul

sale, 
16 a- 
reale- 
care-1

POLONIA A-ROMÂNIA B 2-0 (1-0)
PLOCK, 6 tprin telefon). 

Peste 20.000 de spectatori au 
urmărit, pe stadionul „Vistula", 
din localitate. întilnirea inter
națională amicală dintre prima 
reprezentativă a Poloniei și se
lecționata secundă a României, 
în ciuda terenului moale și a 
timpului ploios, a fost un 
meci frumos, alert. disputat, 
un joc în care medaliatii cu 
bronz ai ultimului C.M. au 
cîștigat cu 2—0 (1—0). dar au 
avut destule emoții. Iată, pe 
scurt, filmul jocului : In min. 
14 Lubanski e faultat la 20 m 
de poartă DEYNA execută lo
vitura liberă, cu „pămintnt". 
Iorgulescu nu-i atent și... 1—0 
pentru gazde. Peste 3 minute, 
Nedelcu II trimite peste Dcariă 
de la 6 m. iar Tomaszewski iese

lURGIULIl LA DIVIZIA NAȚIONALĂ DE JUNIORI

ECHIPELE BUCUREȘTENE 
SE COMPORTĂ MODEST

JOCULUI
Staăion ,,23 August", specta

tori circa 5 000 ; ploaie abun
dentă din prima jumătate a zi
lei, ținînd amatorii de fotbal 
lingă ecranul televizoarelor.

începutul partidei a fost 
vioi, eu infiltrare rapidă a lui 
Troi pe aripa dreaptă, centra
re și reluare a lui Dumitru 
care obține un corner. în min. 
2, replică decisă a oaspeților, 
incursiune a lui Novak facili
tată de o gafă a lui Sătmărea- 
nu, și șut puternic peste poar
tă. Această fază cu emoții pen
tru careul nostru a născut o 
ipoteză, confirmată ulterior 
de-a lungul întregii partide : 
că oaspeții noștri au fost hotă- 
rîți să facă un meci de 
că Novak este liderul 
După tatonări „rupte" de 
ofensive, în alternanță. în 
20 se înscrie primul gol : _ 
dănescu execută o lovitură li
beră, mingea ricoșează din zi
dul advers și BĂLĂCI, țîșnind, 
o introduce in plasă : 1—0 pen
tru echipa României. Peste 3 
minute. Kobek luftează în ca
reu, Troi va rămîne singur cu 
Sobieski la 9 m de poartă, dar 
nu poate fructifica. Egalarea 
survine in min. 26 : impetuosul 
NOVAK a trecut ușor de Săt- 
măreanu, încă o fentă abilă a 
cărei victimă este Cristian și— 
1—1. Urmează o perioadă de 
superioritate teritorială în be
neficiul formației noastre, în 
care Dudu Georgescu, fără ba
loane aeriene, se hotărăște să 
intre la combinații, spre mijlo
cul terenului. O asemenea ma
nevră reușește (min. 35), pasa 
sa clară este recepționată de 
BĂLĂCI, dribling scurt, culoar 
de gol, șut de la 14 m șî 2—1.

. Pină la sfîrșitul reprizei, mai 
I notăm ratările lui Sybis (min.

I
I

I 
I

lia 82 
h an- 
pe a- 
liula-

foarte
[Spor- 
Inorul
Aurel

S1M- 
lie or-

abine
Cla-

ramo-
B. A-

atac.

min. 
lor-

37) și Dudu Georgescu (min. 
40), care au șutat imprecis din 
poziții bune.

După pauză, inexactități, e- 
voluții individuale în scădere 
și joc colectiv dezorganizat, în 
tabăra noastră. De partea cea
laltă, joc în mișcare și randa
ment substanțial al „pivotului" 
Novak. Fazele cele mai impor
tante : min. 46, avansarea ener
gică a lui Dumitru și șut tare 
dar insuficient pregătit, parat 
deci de Sobieski ; min. 49, 
„un—doi" de efect intre Sybis 
și Novak, eșuat în intervenția 
de ultim moment a lui Sameș ; 
min. 65, finalizare imprecisă 
semnată de Boloni, cu minge 
foarte înaltă, peste poartă ; 
min. 67, Cristian, temerar, blo
chează lingă gheata lui Saczek; 
min. 77, cursă solitară a lui 
Novak, terminată în pieptul lui 
Cristian care plonjează inspirat; 
min.
nou 
tri, 
min. 
bine

80, Novak risipește din 
opoziția apărătorilor noș- 
dar greșește

85, " 
o 

Sobieski 
min. 88, 
zarski și 
lejer în ____ . r____
ca ultimul să rateze.

Arbitrul bulgar A. Mateev a 
condus bine formațiile: ROMA
NIA A : Cristian — Anghelini 
(min. 28 Tilihoi), Sătmârpam; u, 
Sameș, Vigu — Dumitru, Bă
lăci. Mulțescu (min. 46 Boloni) 
— Troi, Dudu Georgescu (min. 
74 Dănilă). Iordănescu ; POLO
NIA B : Sobieski — Ludiga, 
Kobek, Macuiewicz, Rudy — 
Sybis (min. 82 Milczarski), 
Wyrobek, Kapka (min. 33 Paw
lowski) — Novak. Kupczewicz, 
Saczek (min. 87 Szachnltowski).

Ion CUPEN

centrarea ;
Iordănescu execută 

lovitură liberă, căreia 
îi face față cu greu ; 
noii introduși Milc- 

Szachnitowski combină 
careul nostru, pentru

După jocurile etapei a 
21-a a Diviziei naționale de ju
niori, 14 din cele 18 echipe 
și-au menținut poziția _ în cla
sament. Doar Politehnica Iași 
și TJ.T.A. au făcut schimb de 
locuri cu Steaua și. respectiv, 
F. C. Argeș. Modificări de mică 
însemnătate, argument in spri
jinul afirmației că a fost o 
etapă cu rezultate normale, fără 
nici o surpriză, a patra din 
cele 21 (două numai in retur) 
disputate pină acum în care nu 
s-a înregistrat nici o victorie 
în deplasare. Pe locurile frun
tașe ale clasamentului se men
ține același quartet . (F. C. Con
stanța — Univ. Craiova — S. C. 
Bacău — F. C. Corvinui), care 
domină de multe etape între
cerea, căruia i s-a alăturat 
A.S.A. Tg. Mureș, neînvinsă în 
retur, deși a susținut două me
ciuri dificile în deplasare, la 
Pitești și Timișoara.

• Nu surprinde atit compor
tarea constant bună a acestor 
echipe, pregătite cu atenție de 
antrenori ambițioși, rit faptul 
că printre protagonistele com
petiției nu se mai află nici o 
echipă din București. Repre
zentantele Capitalei în cea mai 
puternică întrecere rezervată 
juniorilor se comportă medio
cru. Steaua, Dinamo și Rapid 
se mențin pe locurile de mij
loc ale clasamentului, iar Pro
gresul și Sportul studențesc nu 
mai au în urma lor decît pe 
Jiul Petroșani ! ? Este supără
toare această constatare, cu a- 
tît mai mult cu cit este știut 
că ele reprezintă cluburi pu
ternice în fotbalul nostru, cu 
posibilități materiale (exceptînd

1. F.C. C.-ȚA 21 13 4 4 42-18 30
2. Univ. Craiova 21 12 4 5 39-19 28
X S.C. Bacău 21 12 3 C 37-12 27
4. F.C. Corvinui 20 10 7 3 40-23 27
5. A.S.A. Tg. 5L 21 11 4 6 27-19 26
6. „Poli- iași 21 19 5 6 36-32 25
7. Steaua 21 9 C 6 28-22 24
X „Poli- Timiș. 20 9 5 C 22-19 23
9. Dinamo 20 8 6 C 19-15 22

19. Rapid îl 7 8 € 24-26 22
11. F.C. Bihor 21 9 3 9 36-28 21
12. U.T.A. 21 7 S 9 23-22 19
IX F.C. Argeș 21 6 7 8 25-27 19
14» F.C.M Galați ■ c C 9 19-21 18
15. F.CJkL Reșița 21 4 8 9 13-22 16
IC. Progresul 21 S 4 12 16-35 14
17. Sportul stud. 20 3 4 13 22-39 19
18 Jiul 21 1 1 19 9-69 3

Rapidul) corespunzătoare. Bucu- 
reștiul a dat și — sintem con
vinși — va continua să dea 
jucători de valoare fotbalului 
nostru. Numai că trebuie fă
cute eforturi din ce in ce mai 
mari pentru descoperirea și 
creșterea de copii înzestrați cu 
însușirile necesare practicării 
acestui sport la nivelul actua
lelor cerințe ale performanței. 
ȘL în acest sens, cluburile au 
obligații de prim ordin.

• 10 dintre juniorii Diviziei 
au evoluat sîmbăta trecută în 
echipele de seniori. Petcu și 
Albu (F. C. Corvinui). precum 
și Lepădat (F.C.M. Reșița) au 
apărut pentru prima oară în- 
tr-un joc de campionat în Di
vizia A. Iată și numele celor
lalți șapte : Aniohi (S. C. Ba
cău). Zare (F. C. Bihor), Flo
rean (Politehnica Iași), Zalupca 
(Rapid), Nicșa (F. C. Corvinui), 
Orae (F.C.M. Galați) și Iri- 
mescu (Univ. Craiova). Cîțiva 
dintre aceștia sint... cunoștințe 
mai vechi. Doi dintre ei, Albu 
și Irimescu (revenit pe scena 
primei divizii după o absență 
destul de lungă, cauzată de ac
cidente), s-au numărat prin
tre evidențiații etapei. Ceilalți 
au avut comportări mai slabe, 
cîțiva au și 
nute. Cu 
foarte tineri 
demonstreze 
trenării care 
crederea promovării nu 
înșelat în posibilitățile lor.

• în primele trei etape ale 
returului, nu mai puțin de 37 
de jucători au fost avertizați 
cu cartonașul galben de condu
cătorii meciurilor pentru joc 
dur, proteste, lovirea adversa
rului, injurii, trageri repetate 
de timp etc. Doar două echipe 
— Dinamo și Progresul — nu 
au avut jucători avertizați în 
acest început de. retur. Numă
rul mare de abateri de la dis
ciplină ar trebui să dea* serios 
de gindit antrenorilor echipelor 
angajate in campionat, cu atit 
mai mult cu rit unele dintre 
aceste echipe au deja cite 4—5 
jucători sancționați de arbitri 
(S. C. Bacău, L'niv. Craiova, 
Politehnica Iași etc.).

salvator în min. 25 (la Kun II), 
33 (la Nedelcu II) și 40 (la 
Crișan). în min. 44 Crișan este 
faultat în careu, dar arbitrul 
nu acordă nimic. Formația po
loneză are și ea cîteva ocazii 
prin Lubanski. cel mai pericu
los atacant al gazdelor.

Si după pauză echipa româ
nă joacă bine, curajos, cu va
lorosul ei adversar. Este ne 
punctul de a egala în min. 65, 
dar din nou portarul polonez - 
se opune miraculos in fata lui 
Ștefănescu. respinge pină la 
Kun II și acesta trimite afara. 
O nouă ocazie în min. 70 cîtid 
viieliosul Crișan (care a făcut 
o partidă foarte bună) pătrunde 
în careu, este faultat. însă din 
nou nu 
în min. 
scrie al 
zewskî 
la.„ 20 
fața lui 
traatae. _
contraatac a echipei poloneze, 
Dobrău luftează. eroare ne care 
NAWALKA o sancționează, 
înscriind al doilea gol. în ulti
mul minut al jocului. Dziuba 
scoate de pe linia porții, in
tr-o fază în care și excelentul 
Tomaszewski fusese depășit de 
o minge trimisă de Anghel.

Arbitrul bulgar Dudin a 
condus următoarele formații:

POLONIA A: Tomaszewski — 
Wawrowski (min. 46 Dziuba), 
Kasperczak. Zmuda. 
wiez — Wieczorek ____
Nawalka), Deyna. Masztaler — 
Lubanski. Szarmach. Lato (min. 
46 Terlecki).

ROMÂNIA B : Iorgulescu — 
Tănăsescu Dobrău, Mehedințu, 
Koler — Romilă II. Stoica 
(min. 46 Ștefănescu). Beldeanu 
— Crișan, Nedelcu II (min. 55 
Anghel), Kun II (min. 80 N. 
Manea).

se acordă penalty. Iar 
78, echipa Poloniei în- 
doilea gol : Tomas-

respinge cu capul de 
m de poarta sa, din 
Kun II scăpat pe con- 

urmează acțiunea de

Bogusze- 
(min. 46

jucat puține mi- 
toții sint, insă, 
și vor trebui să 
în viitor că an- 
le-au acordat în- 

s-au

ACTUALITĂȚI
• IERI, LA SEDIUL F.R.F., 

a avut loc ședința Colegiului di
vizionar A, care a discutat unele 
probleme legate de pregătirea și 
desfășurarea viitoarei ediții a 
campionatului.
• COMPONENȚII LOTULUI DE 

TINERET (21 de ani), convoca ți 
pentru meciul de la 17 aprilie 
cu reprezentativa similară a Spa
niei, vor fi prezenți sîmbăta di
mineața la ora 9, la sediul fe
derației, de unde se va pleca la 
Brașov.
• ASTAZI pleaca în fran

ța SELECȚIONATA care va 
participa la „Minicupa Europei", 
competiție organizată de federa
ția franceză de specialitate, între 
9—12 aprilie, în localitatea Mon- 
taigu, lingă Nantes. Antrenorii 
Nicolae Mihai și Nicolae Gorgo- 
rin au la dispoziție următorii 
jucători (născuți după 1 august 
1962) : Salai („U“ Cluj-Napoca), 
Simion, Spier, Pavel (Rapid 
București), Boldiș, Sîrbu, Florea 
(Șc. generală nr. 70 București), 
Curtean (Șc. sp. Șoimii Sibiu), 
Verteș (Olimpia Satu Mare), 
Iancu (S.C. Bacău), Stoica, Datcu 
(Progresul București), Gherasim 
(Tractorul Brașov), Puiu (Steaua) 
și Bogdaniuc (Metalul București). 
Selecționata noastră face parte 
din grupa I, împreună cu echi
pele Portugaliei și Franței. Dia 
cealaltă grupă fac parte echipele 
Poloniei, Israelului și R. F. Ger
mania. Tinerii noștri jucători vor 
susține ambele meciuri din gru
pă simbătă 9 aprilie, dimineața 
cu echipa Portugaliei, dupâ-amia- 
ză eu aceea a Franței.
• SIMBAtA. f.c. argeș — 

JIUL. Simbătă, 9 aprilie, pe sta
dionul .j Mai" din Pitești. cu 
începere de ia ora 16, va avea 
loc întilnirea amicală dintre echi
pele F.C. Argeș și Jiul Petroșani. 
Săptămina viitoare. F.C. Argeș va 
susține o nouă partidă amicală. Ia 
Brașov, cu divizionara B Steagul

ripile, 4. Utilajul Făgăraș. (Va
lentin LAZĂR, coresp.).
T.p PRINCIPALUL CRI- 
IIK TER1U DE SELECȚIE 
pentru alcătuirea loturilor na
ționale în vederea participării 
la Balcaniada de tir de la A- 
tena (25—28 aprilie) va fi con
stituit de rezultatele realizate 
de cei mai buni trăgători ai 
noștri în „Cupa primăverii", 
competiție care începe astăzi 
la poligoanele Tunari și Dom
nești din Capitală. Finala ace
leiași competiții de tir cu ar
cul se 
aprilie.
VOLEI
Seria I
P,

va desfășura pe 
la Cluj-Napoca.

DIVIZIA B, 
culin, după 16

: 1. C.S.M. Suceava. 31 
2. Farul 29 p. 3. Silvania 

25 p. 4. I.E.F.S. 24 p (35:28), 
5. Calculatorul Buc. 24 p

mas- 
etape.

(31:30), 6. Dinamo Brăila 24 p 
(30:30), 7. Relonul Săvin-ești
23 p (26:31), 8. Electra Buc. 
23 p (29:35), 9. SARO Tgv. 22 
p (31:38), 10. Oțelul Or. Dr. P. 
Groza 22 p (25:36), 11. Medi
cina Tim. 21 p, 12. I.C.I.M. 
Brașov 19 p ; seria a Il-a : 
L „U“ Cluj-Napoca 30 p, 2. 
Progresul Buc. 27 p, 3. C.F.R. 
Buc. 26 p (41:23), 4. Terom
Iași 25 p (31:29), 5. C.S.U. Pi
tești 24 p (34:30), 6. Voința
Alba Iulia 24 p (29:32), 7. Me
talul Hd. 23 p (30:26). 8. C. S. 
Rm. V. 23 p (29:35). 9. Grivița 
Roșie Buc. 21 p (25:36), 10.
Steaua roșie Zalău 21 p, 11. 
Foresta Arad 20 p (24:32), 12. 
I.T.B. 20 p (24:40). Meta
lul Hunedoara și Foresta 
Arad au un meci mai puțin.
• TURNEELE FINALE ale di
viziei de juniori se vor des
fășura între 13 și 16 aprilie 
la Iași (feminin) și intre 14 
și 17 aprilie la Brașov (mas
culin).

Laurentiu DUMITRESCU

CAZARE IN HOTELURI CU CEL MAI ÎNALT NIVEL DE 
DOTARE Șl CONFORT (camere cu două poturi și baie) 
la tariful de 25 lei pe ti de persoană.

MASA SE ASIGURA IN RESTAURANTE MODERNE la 
tariful de 50 lei pe ti de persoană (pentru pensiune com
pletă) sau cu 30 lei pe zi de persoană (pentru demi- 
pensiune).

SERVICII SUPLIMENTARE :

In lunile aprilie și mai, 
puteți petrece un concediu de 
odihnă sau o minivacanță de 
neuitat in pitoreasca stațiune 
Poiana Brașov.

• piscină • saună • excursii cu autocar ți minicar • jocuri mecanice • drumeții montane 
• telecabină, telescaun • seri distractive etc. POSESORII BILETELOR BENEFICIAZĂ DE 

REDUCERE CU 50% LA TARIFUL DE TRANSPORT PE C.F.R.
Procurarea biletelor se face prin oficiile județene de turism, întreprinderea de turism ți 

restaurante București sau la dispeceratul stațiunii Poiana Brașov, telefon 921/15250.
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SPORTUL I IN LUME
9 PUGILIȘTI VEST-GERMANI 

LA „CENTURA DE AUR“
După cum sîntem anunțați 

de la Hanovra. la competiția 
internațională de box „Centura 
de aur“ vor participa și 9 
pugiliști vest-germani : Klaus- 
Dieter Ott și Werner Schăfer 
(pană). Rene Weller și Ray- 
mund Sandach (semiușoară), 
Ernst Miiller (ușoară), Harald 
Sixt (semimi jlocie), Markus 
Intlekofer (mijlocie mică), 
Manfred Jassmann (mijlocie), 
Wolfgang Gruber (grea). Dintre 
aceștia, patru (Weller, Miiller,

Sixt și Intlekofer) sint cam
pioni pe 1976 ai R.F. Gewnania. 
Să menționăm că prezența la 
București a acestor boxeri pri
lejuiește disputarea (eventuală) 
a unor revanșe după recentul 
meci R.F.G. — România de la 
Hanovra, în cadrul căruia San
dach și Jassmann au fost în
vinși de Dragomir și Chiracu, 
iar Ott, Weller, Sixt și Intleko
fer au fost declarați învingă
tori asupra lui Lazăr, Livada- 
ru. Vladimir și Didea.

Scrisoare din Varșovia

A FOST FORMAT IOTUL POLONEZ
PENTRU C. f. fit BOX

La Sosnowiec a avut loc cea 
de a 48-a ediție a campionate
lor de box ale Poloniei, la care 
au participat 156 de pugiliști. 
Au absentat, fiind răniți, Bla- 
zynski, Kicka, Niemkjcwicz și 
Skoczek.

Acum cînd rezultatele finale
lor sint cunoscute, să remar
căm că și-au menținut titlurile 
de campion doar Czerwinski 
(muscă) și Janowski (mijlocie), 
în timp ce Gaj da a rămas cam
pion, dar a trecut de la semi
ușoară la ușoară.

Senzația campionatelor a 
produs-o tînărul de 20 de ani 
Pawel Skrzecz care, în cursul 
semifinalelor, l-a învins pe re
dutabilul semigreu Janusz Gor- 
tat, trimițîndu-1 chiar la podea 
în rundul 2. Organizatorii au 
decernat premiul „cel mai teh
nic boxer" lui Ryszard Tom- 
czyk, în ciuda faptului că ves
titul pugilist a fost învins cu 
3—2. la puncte, în semifinala 
susținută cu Kosedowski. Nu a 
trecut neobservată nici înfrîn- 
gerea din finală a campionului 
european Andrzej Biegalski, la 
categoria grea.

In urma comportării boxeri
lor la campionatele naționale, 
antrenorul Michal Szczepan a 
selecționat pe cei 22 care for
mează lotul pentru campiona
tele Europei de la Halle : Pie- 
lesiak și Raubo (semimuscă), 
Srednickî și Roznicki (muscă), 
Borkowski și Wawrzyniak (co
coș), Gotfryd și Kikowski 
(pană), Tomczyk și Nowak (se
miușoară), Gajda și Szezerba

(ușoară), Kicka și Nowik (se
mimi jlocie), Rybicki și Wila- 
szek (mijlocie mică), Janowski 
și Niemkiewicz (mijlocie), Ku- 
charczyk și Skrzecz (semigrea), 
Kuskowski și Biegalski (grea).

JAN WOJDYGA
„Przcglad Sportowy"—Varșovia

LA SOFIA,

„CUPA STRANDJATA 
LA BOX

SOFIA, 6 (Agerpres). — La 
Sofia a continuat turneul in
ternațional de box pentru „Cu
pa Strandjata“. în cel mai spec
taculos meci, la categoria se
mimuscă, Gheorghiev (Bulga
ria) l-a întrecut la puncte pe 
Vilalona (Cuba). Alte rezulta
te : cat. cocoș : Alexandrov 
(Bulgaria) b.p. Despaigne (Cu
ba) ; Trujillo (Venezuela) b.p. 
Taneno (Japonia) ; cat. semi
grea : Vujkovici (Iugoslavia) 
b.p. Ivanov (Bulgaria) ; Adam
ski (Polonia) b.p. (decizie 3—2) 
pe Dumitru Micu (România).

IMPORTANTE HOTÂRÎRI
ALE FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE OE BASCHET

BELGRAD, 6 (Agerpres). — 
In cadrul lucrărilor Comitetului 
executiv al Federației interna
ționale de baschet s-a stabilit 
ca viitoarea ediție a camniona- 
tului mondial masculin să aibă 
loc între 1 și 14 octombrie în 
Filipine. La turneul final vor 
participa 14 echipe (două echipe 
se vor califica din oficiu : 
U.R.S.S., deținătoarea titlului și 
Filipine, țara-gazdâ). Campiona
tul mondial feminin se va des
fășura în 1979 în organizarea 
federației din Coreea de Sud. 
Au fost stabilite și datele de 
desfășurare : 19 mai — 4 iu-

nie. In ceea ce privește com
petiția olimpică de la Moscova 
din 1980, s-a hotărit ca la tur
neul masculin să participe 12 
echipe împărțite in 3 grupe, 
iar la turneul feminin 6 forma
ții (se va juca după sistemul 
fiecare cu fiecare).

JUNIORII CEHOSLOVACI CONDUC 
ÎN C £ DE HOCHEI

MtJNCHEN 6, (Agerpres). — 
întrecerile campionatului euro
pean de hochei pe gheață (gru
pa A) pentru echipe de ju
niori au continuat in orașul 
vest-german Bremerhaven. Ce
hoslovacia a învins cu 9—1 
(0—0, 4—0, 5—1) echipa Polo
niei, iar formațiile R.F. Ger
mania și Elveției au terminat 
la egalitate : 2—2 (0—2, 1—0, 
1—0). în clasament conduce Ce
hoslovacia cu 6 puncte (34—5), 
urmată de Suedia — 6 puncte

(26—4), U.R.S.S. — 2 puncte, 
R.F. Germania — 2 puncte etc." ■ ■ ■ x

★

într-un meci contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" 
echipa cehoslovacă de hochei 
pe gheață Poldi din Kladno a 
jucat la Diisseldorf în compa
nia formației locale H. C. Dii- 
sseldorf. Oaspeții au terminat 
învingători cu scorul de 8 —5

JUGOPLASTIKA OIN NOU 
Învingătoare In „cupa 

KORACI- LA BASCHET
ROMA, 6 (Agerpres). — Fi

nala competiției internaționale 
masculine de baschet pentru 
„Cupa Koraci" s-a disputat la 
Genova între echipele Jugo- 
plastika din Split și Alco Bolog
na. Prestând un joc mai bun, 
basdhetbaliștii iugoslavi au cîș
tigat cu 87—84 (44—41). Este 
pentru a doua oară consecutiv 
cînd echipa Jugoplastika cu
cerește acest trofeu. Cel mai 
eficace jucător iugoslav a fost 
Jerkov care a înscris 34 de 
puncte. Din echipa italiană s-a 
remarcat Biondi, autorul a 22 
de puncte.

(2—0, 5—2, 1—3).

Meciurile candidaților pentru titlul mondial la șah

SE Cl/NOSC TRf/ SEMIFINAUȘTI
„Prelungiri" în duelul spesshi — Hort

Timp de cinci săptămînl, lu
mea șahului a urmărit, cu deo
sebit interes, sferturile de fi
nală ale meciurilor candidaților 
din cadrul actualului ciclu al 
campionatului mondial indivi
dual masculin. Trei dintre ju
cătorii calificați în etapa semi
finalelor se cunosc (Portisch, 
Polugaevski, Korcinoi), întîlnt- 
rile fiind decise în cadrul, sau 
înaintea numărului regulamen
tar de partide (12) stabilit pen
tru această fază a luptei. Cel 
de al patrulea urmează să se 
hotărască între Spasski și Hort, 
aflați la egalitate și urmînd, 
deci, să-și dispute „prelungi
rile".

Cea mai categorică victorie 
(scontată, dar — oricum — nu 
la acest scor) a obținut-o Por-

SPORTUL PROFESIONIST
SUR SPECTRUL ȘOMAJULUI!

tisch în fața lui Larsen, sanc- 
ționînd exemplar jocul hazardat 
al partenerului și cistigind 
înainte de limită : 6V2 — 3‘/i
(+5—2=3). Lupta a fost dură, 
aprigă, deschisă. Este interesant 
de remarcat că în întâlnirea de la 
Rotterdam au fost decise mai 
multe partide (7) decît în toa
te celelalte meciuri luate la un 
loc (6) !

într-o dispută suoranumită de 
comentatori un „război al ner
vilor", Polugaevski s-a dovedit 
mai tare decît M eking. Brazi
lianul este un jucător foarte 
dificil. și capricios. în timpul 
meciului el a schimbat trei 
secundanți și a recuzat doi ar
bitri, a înaintat aproape in 
fiecare zi o contestație sau un 
protest. Sub aspectul pur șa- 
hist. meciul a fost de o înaltă 
ținută tehnică, partidele — în 
ciuda ratărilor sau greșelilor 
comise de ambele părți (in cri
ză de timp, mai ales) — fiind 
deosebit de valoroase din punc
tul de vedere al teoriei și stra
tegiei șahului. Cu o victorie în

partida a doua și 11 remize 
(toate după o luptă acerbă, 
adesea pe muchie de cuțit), 
Polugaevski a cîștigat la limită : 
6V1 — 5V2.

Hori, debutant in întrecerea 
„candidaților", a rezistat cu 
succes fostului campion mon
dial Spasski. Ambii adversari 
au acționat foarte prudent. 
Spasski a cîștigat partida a 
treia după care n-a mai riscat 
nimic. A fost, însă, de ajuns o 
singură neatenție, în partida a 
10-a, și Hort a egalat, valorifi
când cu o mare virtuozitate me
todică un ușor avantaj în fi
nal. Urmează, așadar, „prelun
girile". Se joacă două partide, 
iar dacă egalitatea persistă, se 
mai dispută încă două, după 
care sorții vor decide jucătorul 
calificat.

Cu 6% — 5% (+2—1=9), Kor- 
c'moi a cîștigat la Petrosian.

în toamna acestui an se vor 
disputa semifinalele (Polugaev
ski — Portisch, Korcinoi cu în
vingătorul din meciul Spasski 
— Hort) care anunță întâlniri 
deosebit de echilibrate. în 
această etapă, numărul parti
delor crește la 16.

Umbra amenințătoare .a șo
majului se proiectează în ulti
mul timp tot mai insistent a- 
supra sportului profesionist. In

greu să înțelegem de ce sportul 
profesionist se află intr-o se
rioasă criză.

încercările de a remedia lu-
toamna anului trecut, la încheie
rea sezonului, 27 de cicliști fran
cezi aflați pînă la un moment 
dat sub contract, ca angajați ai 
unor firme comerciale, s-au 
trezit fără slujbă. Iată ce a 
impus o reuniune extraordinară 
a Uniunii naționale a alergă
torilor profesioniști (U.N.C.P.) 
din Franța, menită să dezbată 
soarta deloc de invidiat a 
membrilor ei, victime ale unei 
veroase afaceri sportive, și să 
găsească eventualele căi de 
ieșire din impas.

Este lesne de înțeles îngri
jorarea celor care și-au legat 
viața și sănătatea, prin con
tracte oneroase, de numele u- 
nor produse care, cel mai ade
sea, nu au nimic comun cu 
sportul. Ce vor face mîine ? 
Cîștigurile sint din ce în ce 
mai mici, diminuindu-se vă- 
zînd cu ochii. Edificator în a- 
cest sens este un pasaj din 
ziarul parizian „I'Equipe", care 
vorbind despre cicliștii profe
sioniști îi caracterizează astfel : 
„îmbarcați pe pluta profitului, 
acești aventurieri ai timpurilor 
moderne se lovesc repede de 
obstacole mortale. Pentru ei nu 
mai există drum de întoarcere. 
Cîțiva — foarte puțini — a- 
jung la mal. Cea mai mare 
parte pier. Alții, pentru a se 
salva și pentru a reuși să mai 
plutească sint obligați să se 
împotmolească in noroiul dopa
jului". Tabloul este zguduitor, 
dar real. Acum nu ne mai e

crurile, unele intenții de frondă 
ale cicliștilor profesioniști sau 
timidele tentative de a orga
niza această activitate „pe baze 
mai trainice" sînt sortite eșecu
lui. Aici nu este vorba de o criză 
de calitate în performanțe, de 
greșeli în pregătirea sportivă 
sau de lipsa metodicii în an
trenamente. Cauzele sînt mult 
mai profunde. Printre acestea 
apare, înainte de orice, faptul 
că din ce în ce mai puțini ti
neri talentați sînt dispuși să-și 
vindă vigoarea și, în ultimă 
instanță, sănătatea pentru o 
glorie efemeră, care pervertește 
și ucide, dar care aduce profi
turi doar patronilor. Numărul 
cicliștilor profesioniști a scăzut 
din această cauză, starturile di
feritelor curse fiind din ce în 
ce mai puțin populate. De a- 
semenea, a scăzut dinamismul 
întrecerilor, deoarece n-au mai 
apărut elemente noi, comba
tive, care să revigoreze peisa
jul multicolor al curselor. în 
aceste condiții, interesul gene
ral pentru ciclismul profesio
nist a scăzut și brusc marile 
concerne publicitare au înceDut 
să întoarcă spatele unei afa
ceri care devine pe zi ce trece 
tot mai nerentabilă.

Șomajul în rîndurile cicliști
lor profesioniști scoate la iveală 
toate tarele caracteristice ale 
sportului înrobit industriei 
spectacolului, șl mai ales, re
țelei publicitare a lumii spor
tului.

START ÎN C.M. DE SCRIMĂ (tineret)
(Urmare din pag. 1)

răspuns cel mai bine sarcini
lor ce le-au fost fixate de că
tre antrenori, totodată tineri 
capabili să-și valorifice la 
maximum calitățile fizice și 
bagajul de acumulări tehnice. 
Pentru proba feminină de flo
retă federația s-a fixat asupra 
a două sportive care au cît de 
cît o experiență competițională 
internațională — este cazul 
Adrianei Bacioi și a Martei 
Griga — alături de care în 
competiție Va evolua o flo- 
retistă din rîndul sportivelor 
foarte tinere, Felicia Truț. în 
cazul probei de spadă, două 
valori oarecum consacrate la 
nivelul speranțelor — Mihai 
Popa și Teodor Bălănescu, de 
la care acum se așteaptă o 
primă confirmare pe plan in
ternațional precum și unul din 
tinerii trăgători tot mai activi 
pe planșele din țară. Ion Ni- 
țulescu. în fine la sabie, care 
prezintă un lot omogen, apre
ciatul Florin Păunescu va avea 
ca parteneri de întrecere în 
acest mare examen pe Emilian 
Nuță și Cristian Ilief. Cu am
biția și tenacitatea lor, tinerii 
noștri scrimeri pot fi capabili 
să forțeze intrarea în eșaloa
nele de frunte ale probelor, 
ceea ce ar constitui un prilej 
de bucurie pentru toți iubitorii 
sportului de la noi, mai ales 
prin prisma reprezentării 
României la J.O. din 1980.

Azi, în prima zi a „mondia
lelor", dimineața — întrecerile 
din grupele eliminatorii și eli
minările directe la floretă bă
ieți, iar după-amiază. festivita
tea oficială de deschidere a 
competiției. Prin griia organiza
torilor, la „Siidstadt" au fost 
amenajate două hale sneciale, 
în măsură să facă pasibilă in
stalarea a nu mai puțin de 12 
planșe.

TELEX
baschet • La Bruxelles s-a dis

putat finala masculină a ,«Cupei 
Belgiei", în care s-au în*îlnit echipe
le Standard Boule și Monceau. Ju
cătorii echipei Standard au terminat 
victorioși cu scorul de 102—85 (53—41).
• Echipa poloneză masculină Slaslc 
din Wroclaw a iucat la Vichy cu 
echipa locală ,,Jeanne d’Arc". Bas- 
chetbaliștii francezi au reourtat 
victoria cu scorul de 100-87 (44—43).

BOX • S-a stabilit ca deținătorul 
centurii mondiale la categoria grea, 
pugilistul profesionist Cassius Clay 
să-și pună titlul în ioc în fața 
șalangerului sau A’fredo Evanaeh’sta 
din Uruguav. Meciul se va desfășura 
la 19 mai ia San Juan (Porto RîcoT. 
Evangelista fîgu-wrâ pe locul 9 în 
clasamentul ce’or mai buni grei 
mondiali și a susținut in cariera sa 
de profesionist 15 meciuri, dintre 
care a cîștigat 13 (un meci nul și o 
înfrîngere).

FOTBAL © Echipa Ajax Amsterdam, 
a susținut la Di:on o intilnire ami
cală cu Olympîque din Lyon. Jocul 
s-a încheiat la eaalitate : 2—2 (1—1).’
• Peste 10 000 de spectatori au ur
mărit la Rabat meciul amical dintre 
echipa Marocului și reprezentativa 
Gabonului. Gazdele au cîștigat cu 5—0 
(3—0). • în camoionatul Angliei : 
Aston Villa — M:dd!esborouqh 1—0; 
West Bromwich - Bristol City 2—1 ; 
Manchester United — Everton 2—1 : 
Ipswich — Coventry 2-1. Pe primul 
loc în clasament a trecut Ipswich cu 
45 p (qo*averai 60—33), urmată de 
Liverpool 45 p (53-281 si un joc mai 
puțin, Manches*er City 42 p cu 
două meciuri mai Du*în decît lidera.
• . A început turneul internațional
pentru juniori de In Cannes. Pri
mele rezultate : Franța — Portu
galia 2-2 (0-0), Cehoslovacia —
Mexic 3-1 (2-1).

ȘAH © După 2 runde, în turneul 
de la Bogota conduce marele maes
tru argentinian Oscar Panno cu 2 p, 
urmat de Guillermo Ga-cîa (Cuba) 
și Oscor Castro (Columbia) — cite 
IV2 P- în runda a doua, Panno l-a 
învins pe Jn'-ae Szmetan, Castro ne 
Frey, iar Garcia a cîștigat la 
Sanchez.

TENIS • Au continuat întrecerile 
turneului de la Monte Carlo. Rezul
tate înregistrate : Borq (Suedia) — 
Lewis (Anal ia) 6— 1. 6-1 ; Barazzuttl 
(Italia) - Okker (O'onda) 6-4, 6-3: 
Kodes (Cehos'o'’acia' — Orantes 
(Spania) 6—4. 6—3 ; Fibak (Polonia) 
— Jauffret (Franța) 6-4, 6—2,

VOLEI • In cadrul turneului fe
minin de la Szombathely, selecționa
ta R.P.D. Coreene a întrecut cu 
3-0 (15-4, 15-4, 15-1) formația
Bulgariei. Intr-un alt ioc, reprezen
tativa Cubei a dîsous cu 3—0 (15—5, 
15—7, 15-9) de echipa Iugoslaviei.

- ULTIMELE ȘTIRI-ULTIMELE REZULTATE-

SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL
Aseară s-au desfășurat meciurile-tur ale semifinalelor cupelor 

europene la fotbal, lată rezultatele :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Dinamo Kiev 
F. C. Zurich

Atletico Madrid
Napoli

R.W.D. Molenbeek 
Juventus Torino

- Borussia Monch.
- F.C. Liverpool

CUPA CUPELOR
- Hamburger S. V.
- S.C. Anderlecht

CUPA U.E.F.A.
- Athletic Bilbao
- A.E.K. Atena

1-0 (o-o)
1-3 (1-1)

2—1 (min. 65).
1-0 (0-0)

1-1 (0-1)
3-1 (min. 65)

Returul tuturor meciurilor din semifinale va avea loc la 20 
aprilie. Alte amănunte, în ziarul de mîine, ca și celelalte rezul
tate finale.
• In meci amical la Ankara, Turcia - Finlanda 1-2 (1-0) !
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