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Turneele finale ale campionatelor de volei

STEAUA-EXPLORĂRI B. MARE, UN MECI DE ATRACȚIE9

Joi încep competiția echipele fruntașe feminine
' • După o zi de pauză, as
tăzi ta Sala sporturilor din 
Brașov continuă turneul pentru 
locurile 1—6 al campionatului 
masculin de volei. Singurul 
punct de atracție în ultimele 
două etape îl constituie duelul 
dintre Steaua și Explorări B. 
Mare pentru locul secund, duel 
care poate fi rezolvat chiar as
tăzi, cînd este programat me
ciul direct. Băimărenii nu vor 
avea șanse însă decît dacă îi 
înving pe steliști, care ar tre
bui apoi să piardă și ultima în- 
tîlnire cu Dinamo. Oricum, pri
ma șansă la locul secund o are 
Steaua. Dar iată clasamentul 
înaintea ultimelor două etape :

1. DINAMO
2. Steaua
3. Explorări
4. Constructorul
5. Politehnica
6. Tractorul
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25
25
25
25

25 
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astăzi

0 75:12
4 67:22
6 67:28

12 46:52
12 46:53
14 42:46
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și mîine 
sporturilor din Brașov,

Programul de 
(Sala . ' '
de la ora 16), azi : Dinamo — 
Politehnica Timișoara, Tractorul 
Brașov — Constructorul Brăila, 
Steaua — Explorări B. Mare ; 
mîine : Explorări — Construc
torul, Politehnica — Tractorul 
și Dinamo — Steaua.

• Turneul final pentru locu
rile 7—12, programat ta perioa
da 18—23 aprilie la Bacău, are 
ca scop stabilirea echipelor care

Astăzi, la Goteborg (Suedia)

C.M. DE HANDBAL MASCULIN -TINERET

JURNAL DE VACANȚĂ

• însemnări din județele Constanța, Dolj, Suceava. Dîmbovița
• Numeroase acțiuni sportiv-turistice și cultural-sportive
• Competiții și întreceri sportive omagiale • Entuziaste acțiuni

de muncă patriotică

vor părăsi prima scenă volei- 
balistică. Dar cum acestea sînt 
cunoscute încă din penultima 
etapă a returului — C.S.U. Ga
lați și Petrolul Ploiești, care 
nu mai au șanse — sugerăm 
federației să anuleze o compe
tiție inutilă, fondurile econo
misite puțind căpăta o altă în
trebuințare, mai folositoare ri
dicării nivelului voleiului 
nostru,

• Turneul final pentru locu
rile 1—6 care va desemna pe 
cîștigătoarea titlului de cam
pioană la feminin, se va desfă
șura începînd de joi ta sala Flo- 
reasca din Capitală (zilnic, de 
la ora 16). Iată clasamentul
după terminarea returului :

1. PENICILINA IAȘI 22 20 2 62: 9 42
2. Dinamo 22 20 2 61:23 42
X Univ. Craiova 22 14 8 51:32 36
4. Farul Constanța 22 14 8 48:35 36
5. Rapid 22 13 9 49:36 35
6. I.E.F.S. 22 11 11 47:44 33
7. C.S.U. Galați 22 11 11 42:42 33
8. Univ. Timișoara 22 9 13 34:45 31
9. Știința Bacău 22 7 15 35:50 29

10. Maratex B. M. 22 7 15 32:51 29
11. Ceahlăul P. N. 22 4 18 18:53 26
12. C.S.M. Sibiu 22 2 20 7:61 24

Gimnastică de ansamblu, pe Stadionul tineretului din Capitală 
Foto : V. BAGEAC

Pentru marea masă a pionierilor din țara noastră, actuala 
vacanță de primăvară are drept echivalent un bogat program de 
activități sportive și cultural-educative.

Ne-am referit, în avancronica vacanței de primăvară, la prin
cipalele acțiuni sportive pionierești organizate pe plan central, 
finale republicane ale unor competiții și concursuri începute cu 
etape pe detașamente și unități. Astăzi, vă prezentăm cîteva din 
acțiunile inițiate ta unele județe ale țării, toate izvorîte din 
pasiunea copiilor pentru mișcare, pentru odihnă activă, ta ace
lași timp și pentru cunoaștere, pentru îmbogățirea orizontuluilași timp și pentru cunoaștere, pentru îmbogățirea 
lor cultural și științific.

r La Goteborg, în Suedia, a 
început ieri prima ediție a cam
pionatului mondial de handbal 
masculin pentru formațiile de 
tineret. Este un nou pas făcut 
pe drumul îmbogățirii calenda
rului internațional oficial al 
F.I.H., al dezvoltării acestui 
sport. C.M. de tineret, care de
butează cu această ocazie, con
stituie în același timp o posi
bilitate de a estima forța nou
lui „schimb de ștafetă" al 
handbalului internațional.

La întreceri s-au înscris 22 
de echipe, împărțite in 8 serii, 
după cum urmează : A — 
U.R.S.S., R. D. Germană ; B — 
Danemarca, ROMÂNIA, Maroc; 
C — Portugalia, Iugoslavia, 
Kuweit ; D — Elveția, Norve
gia, Suedia ; E — Cehoslovacia, 
Ungaria, Israel ; F — Franța, 
Spania. Madagascar ; G — 
R. F. Germania, Austria ; H — 
Olanda, Polonia, Tunisia. Pri
mele clasate în fiecare serie se 
califică centru grupele semifi
nale. După toate probabilitățile, 
ciștigînd seria, România se va 
afla in prima grupă semifinală 
alături de U.R.S.S. (sau R. D. 
Germană), Iugoslavia și Suedia. 
Cealaltă grupă va fi evident 
mult mai ușoară.

Pentru a ajunge în finala 
C.M. de tineret, reprezentativa 
țării noastre trebuie să treacă 
de formațiile Marocului (meciul 
este programat astăzi) și Da
nemarcei (miercuri) și, apoi, 
să străbată victorioasă extrem 
de greul drum din grupa se
mifinală. Meciurile din semifi-

nale sînt programate la 14, 16 
și 17 aprilie. Primele clasate 
în cele două grupe își 
disputa titlul mondial.

Tinerii noștri handbaliști s-au 
pregătit intens sub conducerea 
antrenorilor Eugen Trofin și 
Mircea Costache. Antrenorul e- 
merit Eugen Trofin, cel care a 
condus la victorie și echipa stu
dențească la C.M. din acest an, 
a pus — de acord cu colegul 
său — un accent deosebit pe 
îmbunătățirea jocului sistemu
lui defensiv. Aceasta pentru că 
ultimele întreceri internaționale 
au arătat ponderea deosebită 
pe care o are apărarea în eco
nomia unui meci.

Lotul României este alcătuit 
din Mihai Red! (Dinamo Bucu
rești), Virgil Marchidan (Stea
ua) — Cornel Durau (Dinamo 
București), Măricel Voinea (Ști- 

Cornea 
Oprea 
Viorel

vor

Primele șase ec'ipe vor evo
lua în turneul final programat 
în Capitală, iar următoarele 
șase in turneul final pentru 
locurile 7—12. programat la 
Galați, între 18 și 23 aprilie.

Pionierii din ju
dețul Constanța, de 
pildă, aproape 1200, 
au fost prezenți ta 
aceste zile la un 
foarte reușit festi
val al sportului. 
Loc de desfășurare, 
parcul pionierilor. 
Festivalul a cu
prins întreceri de
cros, baschet, tir, natație, volei, 
oină, șah, tenis de cîmp și tenis de 
masă dotate cu „Cupa Indepen-

22-24 aprilie, la Cluj-Napoca

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI

ința Bacău), Victor 
(Știința Bacău), Vasile 
(Dinamo București).
Croitoru (Steaua), Adrian Ignat 
(Universitate București), Vasile 
Stingă (Metalul Hunedoara), 
Florian Tătaru (Comerțul Con
stanța). Gh. Dumitru (Universi
tatea Craiova), Mircea Bedivan 
(Dinamo 
(Steaua) 
(Dinamo 
se vede, 
cluburi.

Așadar, incepînd de astăzi ti
nerii noștri handbaliști se vor 
afla angajați intr-o aprigă 
dispută pentru demonstrarea 
virtuților noii generații.

Campionatele internaționale de 
gimnastică ale țării noastre, 
competiție aflată in acest an la 
cea de a XX-a ediție, se bucu
ră de un larg interes pe plan 
european și chiar mondial. La 
concursul programat in orașul 
Cluj-Napoca, în zilele de 22—24 
aprilie, și-au anunțat deja parti
ciparea gimnaste și gimnaști 
din 10 țări. Prilej de selecție 
și verificare pentru loturile re-

prezentative ale României, a- 
ceastă a XX-a ediție a cam
pionatelor internaționale repre
zintă un excelent prilej pentru 
testarea posibilităților și capa
cității de concurs a acelor spor
tivi și sportive care peste pu
țin timp ne vor reprezenta la 
campionatele europene de la 
Praga (feminin) și Vilnius 
(masculin).

denței". 
semnat 
timp 
pionierii din 
,munele constănțe- 
ne — un excelent 
prilej de cunoaște
re a bătrînului To
mis, de schimb de 
experiență, de le
gare a unor 

trainice prietenii. Acțiuni spor
tive de amploare au fost și 
sînt, însă, în plină desfășurare 
și în diferite alte așezări ale 
județului, la Ostrov și Toprai- 
sar, la Independența și Poarta 
Albă, la Cogealac 
handbal, atletism, 
ștafete aplicative), 
de asemenea, cele 
turistice de masă, 
ticiparea pionierilor din 'co
munele Lipnița și Calia care 
vor face popas la „Cetatea de 
la izvor”, alta avînd drept be
neficiari pe purtătorii cravate
lor roșii cu tricolor din comu
nele Basarab și Siminoc, ta vi
zită la rezervația naturală de 
la Fintinița. în același timp, 
pionierii din Cobadta vor vi
zita monumentul de Ia Adam
clisi, iar cei din zona centrală

E1 a ta
in același 
- pentru 

co-

etc. (fotbal, 
baschet, tir. 
Să amintim, 
două acțiuni 
una cu par-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

București). Dan Petru 
și Olimpiu Flangea 

București). După cum 
14 jucători de la 7

Dintre jocurile campionatului masculin de ha 
duminică, o atenție deosebită a solicitat partida dintre Steau 
Universitatea 
„23 August".
(la 22 aprilie 
tru pregătire.
varietatea in ___ _____ ... ,__ _____________
sid, înălțat peste zidul apărătorilor clujeni, trage 
scriind un nou gol pentru echipa sa. r ‘ "

ți
Cluj-Napoca, disputată in sala complexului sportiv 
Bucureștenii aflindu-se in preajma finalei C.CJS. 
cu Ț.S.K.A. Moscova) au folosit ți acest joc pen- 
Ei au învins cu 27—20 ți au impresionat prin ritm, 
atac și apărare. In fotografia noastră Gabriel Kic- 

la poartă in- 
Foto : Dragoș NEAGU I

După „repetiția11 fotbaliștilor „tricolori1* la Brașov

CORECTĂRI OPERATIVE NECESARE
Jocul de la Brașov, ultimul 

test public al locului reprezen
tativ de fotbal, înaintea meciu
lui cu Spania, s-a încheiat cu 
un rezultat puțin scontat : 2—1 
pentru echipa de tineret. Re
plica -tricolorilor" a fost slabă. 
Antrenorii nu au părut sur
prinși, ei declarând că cele două 
antrenamente efectuate ta aju
nul jocului, lucru neobișnuit ta 
preajma unui meci cu public, 
au atenuat din prospețimea pe 
care trebuie să o aibă o echipă 
pe parcursul a 90 de minute. 
Aceepttad această explicație — 
numeroasele schimbări efectua
te și la pauză au fost anticipate 
—, trebuie să menționăm faptul 
că echipa noastră națională a 
persistat ia unele erori vizibile 

T Este 
superficialitatea 

jumătatea de te- 
o superficialitate 
fi justificată doar 
tonus, ea urmare

si in meciul eu Polonia B.
>rba despre 
îmjului in 
n proprie, 

care nu poate 
lipsa de 
rtului neobișnuit depus in 
1 zilei de simbitâ. în ca- 
acestei superficiali tați, 1 

s-a permis prea mult lui Rada 
II să jongleze ta faza inițială 
a atacului. i s-a permis prea 
mult .titirezului’ Lupan să for
țeze sau să lărgească o serie de 
culoare. Pe de altă parte, intre 
liniile de mijloc ale celor două 
selecționate a existat o flagran
tă nepotrivire in modul de a

ir»t* jocul. Pe de o parte, -se
niorii" au părut preocupați doar 
de purtarea mingii spre atac, 
in timp ce trio-ul Augustin — 
Bârbuieseu — Custov a jucat 
cu insistență ambele faze, cu o 
vigoare care a depășit cadrul 
testului Era evident că tinerii 
care vor juca duminică în Spa
nia nu vor să piardă prilejul 
de a se 
cerii 
nale.

în

de jos a formei— s-a remarcat 
doar Crișan, cel mai prompt in 
demarcări, adică in acel mo
ment al jocului in care Zamfir 
șâ Duda Georgescu nu au exce
lai. ei fiind contracarați (pri
mul) de Tilihoi, aflat intr-o dis
poziție mult superioară celei 
din jocul cu Polonia B. și (al 
doilea) de cuplul Zahiu—Stan
ca. Primul Zahiu. a exercitat 
un marcaj necruțător, iar cel 
de-al doilea. Stancu a etalat o 
frumoasă intuiție ca libero, 
dublind cu eficacitate și promp
titudine. apeltad uneori chiar și 
la degajări acrobatice, în ulti
mă instanță, ceea ce denotă o 
frumoasă tehnică specifică. în 
legătură cu jocul atacului, să a- 
mintim încă o dată că Duda 
Georgescu, deși a lăsat impre
sia că acuză din plin antrena
mentele din ajun, poate invoca

afirma in fața condu- 
tehnice a echipelor națio

faptul că jocul lui Crișan se 
bazează mai mult pe 
uri rapide — în care 
dinamovist 
țin —, in 
redus La 
centrărilor, 
trundă, 
apărare care s-a dublat foarte 
bine.

Cu alte cuvinte, elementele 
negative din jocul echipei, sin
tetizate prin superficialitatea 
apărării imediate, jocul unila
teral al unor mijlocași, orientați 
aproape exclusiv pe atac, și ne- 
sincronizările dintre „penele* 
Crișan și Zamfir, pe de o parte, 
și înaintașul de alonjă. Duda 
Georgescu, au rămas in picioa
re, subliniate, poate, de o lipsă 
de prospețime firească ta con
dițiile antrenamentului dubla 
din ajun, care, insă, a fost im
pus — se pare — tot de Insu
ficiența fizică remarcată în 
jocurile anterioare, deși — nu 
e un secret — condițiile de pre
gătire ta 1977 au fost foarte 
bune.

Acest test, care obligă la co
rectări foarte rapide în perspec
tiva jocului cu Spania, n-a a-

„un-doi“- 
taaintașul 
mal pu- 

Zamfir a 
numărul

excelează 
timp ce 

minimum 
el încerclnd să pă

tară succes, printr-o

loan CHIRILĂ

(Continuare în pag, 2—3)



JURNAL DE VACANȚĂ
(Urmare din pa^ U

a județului, vechea așezare de 
la Histria. Ambele acțiuni se 
înscriu sub genericul „Naiura 
față in față cu istoria".

★
Pentru pionierii din județul 

Dolj, principala acțiune spor
tivă o reprezintă cea legată de 
întrecerile de cros. Și în acest 
județ, o acțiune turistică de 
amploare : vizitarea orașului 
Calafat, Cu prilejul excursiilor 
și drumețiilor ce vor fi orga
nizate în localitatea de pe Du
năre, pionierii vor putea evoca 
momente ale acestei lupte, vor 
cunoaște — prin intermediul u- 
nor documente istorice — fap
tele eroice ale unor ostași ro
mâni, prilej de mîndrie și pen
tru generațiile prezente.

O inițiativă specifică pionie
rilor doljeni, mai cu seamă a 
celor din municipiul Craiova: 
participarea la reconstrucția 
propriilor școli, avariate de pe 
urma seismului din 4 martie. 
Este o inițiativă pornită de la 
nivelul tuturor detașamentelor 
și ea se bucură de o largă și 
însuflețită participare.

★
Etapa pe școli, localități și 

centre de localități din cadrul 
„Crosului Independenței" preo
cupă și pe pionierii din jude
țul Suceava. Acțiunea angre
nează mii de copii și din da
tele primite rezultă că între
cerii i s-a asigurat pretutindeni 
un cadru cu adevărat sărbăto
resc. Pentru un județ cu un 
pronunțat profil turistic era fi
resc ca acțiunile vizînd 
excursiile și drumețiile să aibă 
o mare pondere. în acest sens 
trebuie să remarcăm faptul că 
la nivelul tuturor celor 120 de 
unități de pionieri sucevene au 
fost organizate acțiuni turistice 
de masă, pe plan local, pen
tru cunoașterea frumuseților 
naturale din zonele învecinate 
școlilor în care învață pionie
rii, prilej totodată de practi
care a exercițiilor fizice și 
sportului dar și de colecționare 
a plantelor medicinale. Și tot 
la acest capitol, o altă acțiune : 
recunoașterea a peste 200 km 
de trasee turistice din zona ob- 
dnelor Bucovinei, a munților 
Suhard și Giumalău. Inițiativa 
are un caracter de agrement,

dar și practic, pionierii reali- 
zînd cu acest prilej și o revi
zuire a marcajelor turistice.

★
Referindu-ne la pionierii din 

județul Dîmbovița trebuie să 
remarcăm multe acțiuni orga
nizate pe plan local. Cei din 
comuna Gura Suții, de pildă, 
au luat parte la întrecerile de 
cros, orientare turistică și tenis 
de masă dotate cu „Cupa In
dependenței". Pionierii din co
muna Dărmănești au inițiat o 
acțiune turistică de masă sub 
genericul „în cînt și joc, spre 
pădurea Tanca". Copiii din • co
muna Vlădeni se vor întrece 
la volei, șah și handbal, disci
plinele lor preferate, într-o 
competiție intitulată „Sportul 
întărește și menține sănătatea". 
Turism de masă cu caracter a- 
plicativ vrea să însemne și ac
țiunea pionierilor din comuna 
Potlogi, care vor 
tivele economice 
tea așezării lor. 
nieri au inițiat o 
dicată apropiatei 
centenarului Independenței sub 
genericul „Neam de eroi” — 
frumoase acțiuni și în 
pionierilor din comuna Comi- 
șani și 
cursul 
ramuri 
cu col.
le va vorbi despre luptele ar
matei române la Grivița, 
Plevna, Rahova și Smîrdan din 
marea epopee a independenței. 
Sub egida Casei pionierilor din 
Moreni au avut loc numeroase 
acțiuni cicloturistice și con
cursuri de ciclism. O duminică 
sportivă, pe 17 aprilie, pregă
tesc pionierii din comuna Vă
leni. Alte cîteva inițiative ale 
pionierilor dîmbovițeni : un
concurs de orientare turistică 
la pădurea Priseaca (elevii șco
lii generale nr. 4 Tîrgoviște), 
un marș pionieresc finalizat cu 
plantarea de pomi fructiferi 
(Șc. gen. Aninoasa), un cam
pionat al școlii la fotbal (co
piii din comuna Viforîta etc.)

Ne-am rezumat numai la pa
tru județe ale țării. Facem. însă, 
sublinierea că peste tot pionie
rii au transformat actuala va
canță de primăvară într-o pe
rioadă de odihnă activă, prilej 
de destindere, dar și de acti
vități practice, notă specifică 
pentru membrii acestei organi
zații, purtătorii cravatelor roșii 
cu tricolor.

vizita obiec- 
din vecinăta-
Aceiași pio- 
șezătoare de- 
aniversări a

Două 
cazul

„Con- 
diferite

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMP

LA TIMIȘOARA, UN 
REUȘIT CONCURS 

AUTOMOBILISTIC DE 
VITEZĂ

satul Lazuri : 
primăverii" la 
de sport și o întîlnire 
(r.) Gh. Păunescu care

Timișoara a găzduit dumini
că prima etapă a campionatu
lui republican de viteză pe cir
cuit la automobilism. Reușita 
acestui concurs reiese din fap
tul că disputa celor 76 de con- 
curenți, reprezentind 8 cluburi 
din țară, a fost urmărită multe 
ore. chiar și cînd vremea s-a 
înrăutățit, de zeci de mii de 
spectatori. Cea mai frumoasă 
cursă a fost, indiscutabil, aceea 
de la categoria „peste 1300 
cmc." unde disputa dintre 
C. Finichi și Șt. Iancovici a 
electrizat asistența. Ambii au 
abandonat insă (primul s-a lo
vit de un stîlp, al doilea a spart 
chiulasa) și cursa a revenit 
concurentului cel mai clam și 
cu mașina bine pusă la punct 
Eugen Ionescu Cristea. REZUL
TATE TEHNICE. Clasa pînă la 
1000 cmc — 1. C. Văideanu (U- 
nirea Tricolor), 2. A. Pop (ACR 
Maramureș), 3. I. Halmagy 
(Tractorul Brașov) ; cl. pînă la 
1150 cmc — I. M. Rus eseu (Trac
torul), 2. 
Deva). 3. 
București)
— 1. C. Finichi (Tractorul), 2. 
C. Bercea (ITA Timiș), 3. Gh 
Simion (Tractorul) ; peste 
1300 cmc — 1. Eugen Ionescu 
Cristea (Unirea Tricolor); cl. Da
cia 1300, gr. I (clasament nede
finitivat. există contestații) ; 
Dacia 1300, gr. a Il-a — 1. A. 
Belu, 2. I. O.lteanu. 3. V. Olaru 
(toți Dacia Pitești). Clasament 
general — 1. Eugen Ionescu 
Cristea ; echipe — 1. Tractorul 
Brașov, 2. Unirea Tricolor, 
ITA Timiș.

lalte rezultate ale seriei : 
Spartac București — Rulmentul 
Brașov 10—17 (8—8), Vulturul 
— P.T.T. 20—12 (7—5) ; Seria 
a Il-a : C.S.M. Sibiu — 13 De
cembrie Timișoara 17—7 (9—2), 
Nitramonia Făgăraș — Voința 
Sighișoara 12—7 (8—3), Arge- 
șeana Pitești — Oltul Sf. Gheor- 
ghe 15—11 (5—4), Constructorul 
Baia Mare — Sparta Mediaș 
15—8 (8—4) ; G.I.L. Craiova — 
Constructorul Hunedoara 7—8 
(3—5) ; MASCULIN, Seria I : 
Oltul Sf. Gheorghe — Locomo
tiva București 22—23 (13—12), 
Metalul Vaslui — Petrolul Te- 
leajen 19—17 (10—10). Tractorul 
Brașov — C.S.U. Suceava 24—18 
(14—8) ; Seria a Il-a : Indepen
dența Sibiu — Nitramonia Fă
găraș 11—9 (5—4), Sideful Jim- 
bolia — Știința Petroșani 22—11 
(10—5), A.S.A. Tg. Mureș — Ti
mișul j
C.S.M. Reșița — Voința Sebeș 
6—0 (neprezentare). Corespon
denți : M. Ușurelu, T. Costin, 
V. Săsăranu, I. Fețeanu, V. 
Lazăr, A. Szabo, N. Monenciu, 
V. Secăreanu, C. Briotă, M. 
Moga, I. Ionescu, I. Stoianovici.

Lugoj 12—13 (7—6) ;

dovedit o temeinică pregătire fi
zică și tehnică, doininind clar ce
le două manșe. El a avut, din 
nou, cel mal puternic adversar 
in tlnărul Ernest Muiner, care se 
resimte încă 
stări gripale, 
prezentat E.
Gh. Barbu și 
tre favorițli 
nescu și P. Fillpescu au abando
nat din cauza unor defecțiuni me
canice.

Cum s-au comportat tinerii mo- 
tocrosiști ? In general, bine. Și-au 
confirmat prezența in lotul repu
blican N. Arabadgi, I. Plugaru, 
R. Diaconu (la al doilea succes 
în proba juniorilor), Gh. Oproiu 
și C. Băjan. De asemenea, junio
rii I. Pinghel, M. Sefter, D. Nai- 
che, L. Dan, precum și Al. Ilieș, 
A. Irimia, C. Toma, I. Schmidt, 
C. Petrescu, P. Duiea și alți par
ticipant! ia proba ’ motoretelor 
.Mobra" sint în progres.

CLASAMENTELE : seniori — 1. 
M. Banu (Poiana Cîmpina) 15 p,
2. E. Miilner, 12 p, 3. E. Laub 
(ambii de la Torpedo Zărnești) 
10 p ; juniori — 1. R. Diaconu 
(Fi. — Autom. Moreni) 15 p, 
C. Băjan (Muscelul C-lung) 12 p,
3. M. Sefter (ITA Tg. Jiu) 10 p. 
Proba motoretelor „Mobra" a re
venit lui A. Irimia (Muscelul 
C-lung), iar pe echipe a cîștigat 
Torpedo Zărnești cu 40 p

Troian IOANIȚESCU

de pe urma unei 
In formă bună s-au 
Laub, T. Bălănoiu, 
I. Bartha. Doi din- 
concursului, A. Io-

3.

2.

precu.TT-g^-1 
i-a permis 
lungul intre] 
rul de 
le : D. Vrf? 
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Marcu — V 
mo Bucures 
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frumoasă O 
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; cl. pînă la 1300 cmc

• După etapa a XXIV-a, clasa
mentele Diviziei A arată astfel :

FEMININ
1. „U- TIM. 24 19 2 3 375-270 40
2. „U“ Buc. 24 17 3 4 391-314 37
3. I.E.F.S. 24 17 2 5 328-275 36
4. Confecția 24 14 2 8 322-305 30
5. Progresul 24 11 5 8 319-287 27
6. Rapid 24 11 5 8 336-308 27
7. „U« Cl.-N. 24 9 3 12 344-366 21
8. Mureșul 24 8 3 13 347-374 19
9. „U“ Iași 24 8 1 15 330-359 17

10. Constr. Tim. 24 6 4 14 295-335 16
11. Text. Buh. 24 3 3 18 261-363 9
12. Voința Od. 24 2 5 17 267-359 9

MASCULIN

BSURPRIZĂ ÎN DIVIZIA 
DE HANDBAL 

ȘTIINȚA BACĂU ÎNVINSĂ 
PE TEREN PROPRIU I

3.
1. STEAUA 24 24 0 0 570-396 48
2. Dinamo 23 20 1 2 476-338 41
3. H.C. Minaur 23 13 1 9 478-443 27
4. Dinamo Bv. 23 12 2 8 434-398 26

5. Știința Bc. 23 10 3 10 372-380 23
6. Poli. Tim. 24 10 2 12 412-421 22

7. Relonul Sv. 24 8 2 14 41ÎM57 18
8. Gloria Arad 24 8 2 14 423-488 18
9. „U“ Cl.-N. 24 7 3 14 414-465 17

10. ,.U“ Buc. 23 5 5 13 309-367 15
11. C.S.M. Borz. 23 6 2 15 398-448 14
12. C.S.U. Gl. 24 6 1 17 362-465 13

CAMPIONII REPUBLICANI 
LA SĂRITURI PENTRU 

COPII

Din cauz 
luni (progra 
Diviziei I di 
fost amînată

ATLETKM IN CADRUL CON- AILCIIdM CURSULUI dintre 
Viitorul, Cutezătorii și Școala 

’* ‘ s-a desfășurat
dată în țara

generală 
pentru _____ ___  _  .___
noastră pentatlonul feminin^cu 
proba de 800 m în lozul celei 
de 200 m. Să notăm deci re
corduri stabilite cu acest pri
lej : Lucia Ionescu (Viitorul) 
3055 p (senioare și junioare I), 
Ana Spirache (Viitorul) 2628 p 
(junioare II și III). Un alt re
cord stabilit : 
(Viitorul) 
juniori III.
coresp.).

190 
prima

2886 
(Z.

N. Vasilescu 
p Ia octatlon 
IGNIȘCA —

BASCHET lN divizia b,Dnovnci seria formatiilor fe
minine bucureștene : Arhitec
tura — Politehnica II 61—66 
(27—28), Progresul — Medicina 
66—19 (30—13). (G. ROSNER — 
coresp.).

CAIAC-DUMINICA- PE la- 
rAMrîrCUL herăstrău, se VHHUt vor desfășura între
cerile contînd pentru „Cupa 
Dinamo" la juniori. Concursul, 
care marchează reluarea activi
tății competiționale la caiac-ca- 
noe, începe la ora 8.

HANDBAL TURNEUL INTER
NAȚIONAL MAS

CULIN organizat de clubul Di
namo București la finele săp- 
tămînii trecute, pe terenul din 
șos. Ștefan cel Mare, a revenit 
echipei gazdă care a terminat

HIPISM
Deși n-a fost însorită, vremea 

de duminică a creat concurenților 
depline posibilități să evolueze la 
valori superioare celor din re
uniunile precedente. Afirmația 
este atestată de numărul deosebit 
de mare al celor ce și-au amelio
rat recordul carierii, faptul con
stituind caracteristica zilei.

La capătul unor alergări viu 
disputate — cu excepția ultimei 
— încheiate cu finaluri palpitan
te, s-au impus caii antrenați de 
Mircea Ștefănescu, Andrei Brai- 
lovschi și ion Oană, elevii pri
mului cucerind trei victorii, iar 
ai celorlalți menționați, cîte două. 
Notabil că din formațiunea lui 
Oană, alți patru cai s-au clasat 
pe locul al doilea.

o în etapa de duminică a 
Diviziei B s-a înregistrat o sur
priză de proporții în seria I 
feminină : Știința Bacău a fost 
învinsă, pe teren propriu, de 
Hidrotehnica Constanța cu sco
rul de 9—8 (7—4) ! Iată și cele-

ACTUALITATEA 
HOCHEISTICÂ

din

DIN TOA TE SPORTURILE
întrecerea neînvinsă. Pe locu
rile următoare s-au clasat „U“ 
București, Dinamo Brașov și 
Selecționata Alsaciei (Franța). 
Rezultate tehnice : Dinamo
București — Alsacia 34—22, 
Dinamo Brașov — Alsacia 
31—25, Dinamo București — 
„U“ București 24—15, „U“ Bucu
rești — Dinamo Brașov 16—15, 
„U“ București — Alsacia 
19.

ța), T. Drăgan (Constanța), C. 
Ștefan (București), D. Chirilă 
(Galați), L. Dimache (Gh. 
Gheorghiu-Dej), V. Savu (Bra
șov), Gh. Broșteanu (Iași). C. 
Ghemuș (Constanța). (P. ENA- 
CHE — coresp.).

26—

II inf! ÎN INTÎLNIREA
TERNAȚIONALĂ 

LA FAGARAȘ, Nitramonia 
P.S.V. Braunschweig 4—5.
Punctele gazdelor au fost rea
lizate de L. Nyari (65 kg) — 
victorie. E. Domokos (65 kg) și 
M. Eros (71 kg) — egal. (V. 
LAZAR — coresp.).

ÎN
DE

II1PTF CAMPIONATELE NA-
ȚIONALE școlare, dis

putate la Constanța, s-au în
cheiat cu victoria următorilor 
sportivi, în ordinea categoriilor 
(greco-romane) : Gh. Savu (Su
ceava), C. Rădulescu (Brașov), 
T. Haidău (Rădăuți), D. Olaru 
(București), A. Bogdan (Bra
șov), M. Luță (Rădăuți), E. 
Marta (Lugoj), I. Crișmaru (Ră
dăuți). I. Răduțescu (Slatina), 
A. Grosu (Suceava) ; libere : 
V. Rotaru (Iași), M. Risipi tu 
(Petroșani), I. Sanchi (Constan-

POLO ECHIPA NAȚIONA-
la de juniori va ple

ca astăzi la Sofia pentru a lua 
parte, alături de selecționate 
din Ungaria, U.R.S.S., Ceho
slovacia, Polonia și Bulgaria, 
la tradiționalul turneu dotat cu 
„Cupa Diana", care va începe 
in ziua de 13 aprilie.

SCHI”cupa steagul r°- ȘU“, 
pe pirtiile 
Piatra 
tatea 
Primii 
numai
1. Gh' 
27:45 ; 
27:58 ; 
deal) 
Elena
2. Maria Toma (L. P.) 19:44 ;
3. Iuliana Popoiu (Șc. sp. Bra-
șovia) 20:02 ; 3X5 km băieți : 
1. St. roșu lh35:15 ; 2. Lie. Pre
deal lh42:56 ; 3. Șc. sp. Rîșnov 
lh59:18 ; 3X2,5 km ‘ ~
sp. Brașovia 58:46 ; 
Rișnov lh02:27 ; 3. 
Rișnov lh08:55.

organizat 
jurul cabanei 

încheiat activi- 
a fondiștilor. 
(au participat 

7 km. băieți : 
(Dinamo)

2. T. Ilieș (St. roșu)
3. I. Lungoci (Lie. Pre- 
29:32 ; 3,5 km fete : 1. 
Țeposu (Dinamo) 19:06 ;

concurs 
din 

Arsă, a 
oficială 

clasați 
juniori) : 

Găvenea 
Ilieș

fete : 1. Șe.
2. Șc. sp. I 
Șc. sp. III

NUMEROASE AMELIORĂRI DE RECORDURI
Pe plan valoric s-a remarcat 

desigur, Rondo, care — efectuînd 
parcursul fără greșeală și la ni
velul maxim al posibilităților ac
tuale — a folosit din plin situația 
faborabilă din handicapul princi
pal, în baza cărora a anihilat 
veleitățile lui Joben,, cu toate că 
și acesta a fugit impresionant, 
desprinzîndu-se net de Turei, So
nor, Hertz și Ornament.

REZULTATE TEHNICE : cursa I 
— Cambel (M. Ștefănescu) 32,4, 
Valy, simplu 6,20. ordine 20 ; 
cursa II — Satirica (A. Brailov- 
schi) 37,7, Călan, Ostil, simplu 
7,69, event 17, ordine 28, ordine 
triplă 212 ; cursa Iii — Harapina 
(Al. Nacu) 36,2, Bocșa, simplu 6, 
event 13, ordine 34 ; cursa IV —

Helia (G. Solcan) 30/7, Rivan. He- 
deia, simplu 4, event 181, ordine 
20, ordine triplă 140 ; cursa V 
— Pasarela (N. Simion) 29,9, Hai- 
ducel, simplu 6,90, event 35, ordi
ne 43, triplu cîștigător 914 ; cursa
VI — Rondo (I. Oană) 28,3, Jo
ben, Hilton, simplu 2,70, event 17, 
ordine 9, ordine triplă 116 ; cursa
VII — Cumpănița (V. Moise) 31,6, 
Kelen, simplu 3,20. event 12, or
dine 12, triplu cîștigător 71 ; cursa
VIII — Kera (M. Ștefănescu) 29.5, 
Hederic, Lavanda, simplu 2,90, 
event 16, ordine 25, ordine triplă 
311 ; cursa IX — Ola (M. Dumi
tru) 33,3, Sonica. simplu 3,90, e- 
vent 7, ordine 18.

Niddy DUMITRESCU

Pe patinoarul artificial 
Miercurea Ciuc s-au întîlnit în 
meci de baraj pentru Divizia A 
echipele Liceului nr. 1 și Școlii 
sportive (cîștigătoarea Diviziei 
B), ambele din localitate. La 
capătul unei partide atractive, 
extrem de disputate, rezultatul 
a fost egal : 8—8 (2—1, 4—3, 
2—4). după ce în min. 26 Li
ceul nr. 1 conducea cu 4—1. 
Conform regulamentului, în Di
vizia A promovează formația 
ȘCOLII SPORTIVE (antrenor 
Antal Zsombor) ca echipă ve
nind dintr-o categorie inferi
oară.

La Miercurea Ciuc se dispută 
turneul final al campionatului 
național de „juniori II" și „Cu
pa speranțelor" (echipe de 
copii). La „juniori II“, înain
tea ultimelor jocuri, conduce for
mația Școlii sportive nr. 2 din 
Galați care a învins cu 7—0 Șc. 
sp. Rădăuți, cu 3—2 C. S. Șco
lar București, cu 7—2 Liceul 1 
M. Ciuc și a făcut 3—3 cu 
Steaua. în „Cupa speranțelor” 
pe primul loc se află Liceul 
•nr. 1 M. Ciuc (9—2 cu Șc. sp. 
Gheorghieni, 38—0 cu Casa pio
nierilor Brașov, 2—1 cu Dună
rea), avînd principala contra
candidată pe Steaua (1—1 cu 
Dunărea).

Campionatele republicane de 
sărituri rezervate copiilor s-au 
bucurat de un frumos succes, 
deși reprezentanții Capitalei 
s-au prezentat cu o pregătire 
sumară deoarece bazinul „23 
August' nu a fost multă vre
me disponibil. în general, mi
cuții săritori au demonstrat re
ale aptitudini, precum și pers
pective de a progresa în acest 
pretențios sport. Ediția actuală 
a campionatelor a fost domina
tă de săritorii din-Cluj-Napoca, 
ceea ce constituie, desigur, mo
tiv de laudă pentru antreno
rul Dionisie Szabo. _,

Rezultate. FETIȚE A, trambu
lină 1 m : 1. Anca Bereș (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 285,30 p, 2. Ga
briela Covaci (C.S.M.) 284,70 p, 
3. Isabela Bercaru (C. S. Școlar 
București) 250,30 p ; platformă: 
1. Isabela Bercaru 161,60 p, 2. 
Anca Bereș 132,60 p, 3. Ga
briela Covaci 132,30 p, tram
bulină 3 m : 1. Isabela Bercaru 
242,60 p, 2. Anca Bereș 240,15 p, 
3. Gabriela Covaci 208 p ; FE
TIȚE B. trambulină 1 m : 1. 
Cristina Timar (C.S. Școlar) 190,60 
p, 2. Adriana Popovici (Progre
sul Buc.) 172,45 p, 3. Ana Bakos 
(Crișul Oradea) 140.60 p ; tram
bulină 3 m : 1. Cristina Timar 
132,30 p, 2. Adriana Popovici 
128,65 p, 3. Luiza Nicolaescu 
(Progresul) 120,70 p ; platformă: 
1. Luiza Nicolaescu 90,60 p, 2. 
Cristina Timar 77,80 p, 3. A- 
driana Popovici 67,30 p ; BĂ
IEȚI A, trambulină 3 m : 1.
1. Miclea (Șc. sp. Sibiu) 215,45 
p, 2 G. Dumitrescu (Progre
sul) 209,75 p ; 3. A. Apostol 
197,20 p ; platformă : 1. Fl. Ili
escu (C. S. Școlar) 167,40 p,
2. C. Pop (Progresul) 123,30 p,
3. G. Dumitrescu 118,10 p ; BĂ
IEȚI B, trambulină 3 m : 1. 
D. Lucaciu (C.S.M.) 144,20 p, 
2. FI. Nițu (C. S. Școlar) 143,25 
p, 3. R. Lucaciu (C.S.M.) 121,90 
p ; platformă : 1. FI. Nițu 114.40 
p, 2. D. Lucaciu 98,60 p, 3. R. 
Lucaciu 83,70 p.

S-A ÎNCHEIAT „CRITERIUL 
DE PRIMĂVARA" LA TENIS

„CjJPA

M. BANU Șl R. DIACONU 
- LA A DOUA VICTORIE 

ÎN „CUPA F.R.M."

Reunind peste 60 de alergători 
din 12 secții, a doua etapă a „Cu
pei F.R.M.« la motocros, desfă
șurată duminică la Moreni, în 
excelenta organizare a asociației 
Flacăra-Automecanica din locali
tate, a coincis cu a doua victo
rie a lui Mihai Banu (antrenor 
— maestrul sportului Șt. Chițu) 
în cursa seniorilor. Cîmpineanul a

BRAȘOV, 11 (prin telefon). 
Pe terenurile din parcul Dina
mo s-a încheiat, duminică la 
prînz, competiția de tenis 
„Criteriul de primăvară". O vic
torie neașteptat de ușoară, dar 
meritată, a obținut campionul 
țării. Dumitru Hârădău (Steaua), 
care l-a întrecut cu 6—0, 6—3 
pe dinamovistul brașovean Tra
ian Marcu. Notăm faptul că în 
acest meci Hărădău a arătat un 
vădit progres în loviturile de 
serviciu, realizînd mulți „ași",
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LA 17 APRILIE 1977 TRAGE
REA SPECIALA PRONOEXPRES 
— BOXEXPRES. La această tra
gere simt oferite participanților 
numeroase cîștiguri atrăgătoare. 
Astfel, se atribuie autoturisme 
„Dacia 1300“ și „Skoda S 100“, 
excursii în U.R.S.S., R.D. Germa
nă, R.P. Ungară și Franța (pe 
ruta Paris — Valea Loirei), pre
cum și premii în bani — ' fixe și 
variabile. Se acordă, de aseme
nea. premii și pentru variantele 
cu numai 3 numere cîștigătoare 
din cele 8 de la extragerea a 5-a.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
SPECIALE PRONOEXPRES 

DIN 3 APRILIE 1977

FAZA I : Extragerea I : Cat. 1 : 
1 variantă 10% — autoturism „Da-

LOTO - PRONOSPORT I
cia 1300“ ; Cat. 2 : 2 variante a 
14.906 lei ; cat. 3 : 11.85 a 2.516 
lei ; cat. 4 : 21,20 a 1.406 lei ; cat. 
5 : 42,55 a 701 lei ; cat. 6 : 2.345,20 
a 40 lei. REPORT CATEGORIA 1 : 
9.158 lei. Extragerea a Il-a : Cat. 
B : 8,35 a 3.118 lei ; cat. C : 48,75 
a 534 lei ; cat. D : 1.439,45 a 60 
lei ; cat. E : 78,55 a 200 lei ; cat. 
F : 1.496,85 a 40 lei REPORT CA
TEGORIA A : 26.035 lei. Autotu
rismul ,.Dacia 1300“ de la cate
goria 1 jucat 10% a revenit par
ticipantei Ana Mesaroș din Baia 
Mare.

FAZA a Il-a : Cat. G : 1.70 va
riante a 10.000 lei sau la alegere 
o excursie de un loc în Bulgaria

— Grecia J 
locuri in 1 
diferența i 
12,50 variad 
53,35 a l.OM 
100 lei. 1

FAZA a 
riantă 25'al 
1 varianțăl 
variantă^M 
1.45 Varianj 
alegere o l 
U.R.S.5 M 
diferezsțft | 
13.70

200 lei ; cJ 
Cat. U ; Xj
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• MÎINE, LA ARAD, MECI 
INTERNAȚIONAL AMICAL. Echi
pa Altai Izmir (Turcia), care du
minică va susține la Timișoara 
partida oficială din cadrul „Cupei 
Balcanice» intercluburi cu for
mația Politehnica din localitate, 
evoluează mîine, la 
compania U.T.A.-ei. 
este programată pe 
U.T.A., de la ora 16
• CVADRUPLA 

ROMANIA
Așa după cum am mai anunțat, 
la sfirșitul acestei iuni,_vor avea 
loc patru jocuri amicale ale e- 
chipelor noastre reprezentative cu 
formațiile similare ale R.D. Ger
mane. La 23 aprilie, selecționatele 
de juniori ale celor două țări se 
vor întîlni la Erfurt, urmînd ca, 
la 27 aprilie, să aibă loc alte trei 
meciuri. Astfel, primele reprezen
tative vor evolua la București, 
selecționatele secunde își vor dis
puta jocul dintre ele la Dresda, 
iar cele de tineret într-un oraș 
din țara noastră care urmează 
să fie stabilit în aceste zile

• INTÎLNIRI AMICALE. Profi- 
tînd de pauza competițională, 
mai multe divizionare A vor sus
ține mîine jocuri amicale cu ca
racter de verificare. Astfel. F.C. 
Argeș evoluează la Piatra Neamț, 
în compania divizionarei B 
Ceahlăul, Chimia Rm. Vîlcea pri
mește vizita formației Sportul 
studențesc, iar F.C. Șoimii Sibiu 
întîlnește, tot pe teren propriu, 
pe Corvinui Hunedoara. Toate a- 
ceste întîlniri sînt programate de 
la ora 16,30.

Arad, în 
Intilnirea 
stadionul

R. D.
INTILNIRE 
GERMANA.

MECIURI AMICALE SUSȚINUTE 
DE DIVIZIONARELE A

Sportul stu- 
dezamăgiți 

două echipe 
primele 45 

de nivel ac-

RAPID - SPORTUL STUDEN
ȚESC 1-1 (1-1)

Puținii spectatori care au a- 
sistat sîmbătă, în Giulești, la 
meciul amical dintre divizio
narele A Rapid și 
dențese, au plecat 
de la stadion. Cele 
au oferit doar în 
de minute un joc
ceptabil. După pauză, cînd în 
teren au intrat toți jucătorii de 
rezervă, 
calitativ și a devenit neintere
santă. Scorul a fost deschis de 
studenți, prin Vlad, iar egala- 
rea a adus-o Cojocaru, ambele 
goluri fiind înscrise în prima 
parte a meciului. Au jucat 
formațiile : RAPID : Ioniță — 
Popa, Zalupca, Pîrvu, Ad. Du
mitru — Petcu, Neagu, M. Ste- 
lian — Cojocaru, Rontea, Ma
nea. SPORTUL STUDENȚESC: 
Răducanu — Petreanu, M. OI- 
teanu, Ciugarin, Manea — Ca
zan, Munteanu, Marica — Chi- 
haia, O. Ionescu, Vlad. După 
pauză au mai evoluat Cruce, 
Pop, Rîșniță, David, Doru Po
pescu, Iordache, Caragea și 
Ivănescu (la Rapid), Bunea, M.

disputa lor a scăzut

CORECTĂRI OPERATIVE NECESARE
(Urmare din pag. 1)

fectat, din cite ne dăm seama, 
moralul „tricolorilor". Căpitanul 
echipei. Dumitru, spunea : „Sint 
convins că vom eîștiga meciul 
cu Spania. E un meci decisiv, 
care angajează viitoarea noas
tră activitate internațională, a tu
turor. Știm că e un joe greu, 
dar mai știm că echipa Spaniei 
are unele fisuri. Fotbaliștii iugo-

fi putut înscrie de mai 
ori, în fața stoperilor 
— mă refer la jocul 

l-am văzut la televizor, 
pină la jocul eu Spania 

regăsim prospețimea,

slavi ar 
multe 
spanioli 
pe care 
Sper ea 
să ne _ 
printr-un program adecvat. Da
că ne vom dărui timp de N de 
minute — ceea ce qu s-a intim - 
plat in ultimele jocuri, eînd 
multe tricouri au rămas uscate 
— vom incepc meciurile grupei 
eu o victorie*.

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE A LOTURILOR A Șl 
DE TINERET

Aseară, lotul reprezentativ A 
s-a întors de la Poiana Bra
șov, sediul pregătirilor în ve
derea meciului cu echipa Spa
niei fiind acum Snagovul. Ieri 
dimineață, în programul selec- 
ționabililor a figurat un antre
nament de refacere, precum și 
analiza ultimului joc public sus
ținut in compania lotului de 
tineret.

In zilele care au mai rămas 
pină la ora intilnirii cu echipa 
antrenată de Kubala, „trico
lorii" vor lua parte la o serie 
de acțiuni menite să limpezeas
că problemele cu care Ștefan 
Covaci și secundul său. Con
stantin Cernăianu, s-au con
fruntat în întîlnirile precedente 
susținute de selecționabili. în 
afara antrenamentelor cu carac
ter fizic, tehnic și tactic s-au 
mai prevăzut : miercuri dimi
neața — prezentarea caracteris
ticilor de joc ale echipei Spa
niei de către antrenorul Cernă
ianu, care a urmărit Ia Alicante 
intilnirea amicală Spania —

Ungaria ; după-amiază, un joc- 
școală cu divizionara B Voința 
București ; seara — vizionarea 
intilnirii Spania — Ungaria la 
stndioul de televiziune. Ultimul 
antrenament va avea loc vineri 
după-amiază. sîmbătă diminea
ța fiind programată ședința teh
nică a jocului cu Spania.

Lotul de tineret, care va sus
ține duminică, la Madrid, me
ciul cu reprezentativa Spaniei, 
în cadrul grupei a VlII-a a cam
pionatului european, a revenit 
și el, tot aseară, in Capitală, 
unde continuă pregătirile. An
trenorii Octavian Popescu și 
Constantin Deliu au relevat 
într-o discuție cu întreg lotul 
părțile pozitive din intilnirea 
de duminică, de la Brașov, in- 
sistind și asupra unor aspecte 
privind mai buna sincronizare 
a compartimentelor. Din pro
gramul prevăzut înaintea ple
cării în Spania reținem jocul 
de miercuri dimineața, cu re
zervele echipei Steaua.

Marian, Predeanu și Tufa (la 
Sportul studențesc).

F. C. ARGEȘ - JIUL 4-3 (1-0)
Piteștenii, care au plecat de 

ieri într-un turneu în Moldova, 
au susținut sîmbătă un meci 
amical cu Jiul. Partida a ofe
rit spectatorilor foarte multe 
faze de poartă și șapte goluri. 
Gazdele au învins cu 4—3 
(1—0). Au marcat : D. Nicolae 
(min. 36) și Dobrin (min. 47, 
63 și 74) pentru localnici, res
pectiv Bucurescu (min. 56), 
Stoichiță (min. 82) și Dumi- 
trache (min. 89). In minutul 61 
Dobrin a ratat o lovitură de la 
11 metri. Iată formațiile folo
site : F. C. ARGEȘ : Speriata 
— Zamfir (Moisescu), Olteanu, 
Cîrstea, Ivan — Toma, Iovâ- 
nescu. Dobrin — Ancuța, Radu 
III, D. Nicolae. JIUL : Cavai 
— Rusu, Bădin, Ciupita, De- 
leanu — Stoica, Toma, Stoichi
ță — Bucurescu. Dumitrache, 
Covaci.

U.T.A. - A.S.A. TG. MUREȘ 
2-0 (1-0)

Joc plăcut, disputat in limi
tele unei perfecte sportivități. 
Gazdele, mai incisive, au punc
tat de două ori, obținind vic- 

n toria cu 2—0. Au înscris Bro- 
șovschi (min. 6) și Nedelcu II 
(min. 75).

F. C. BIHOR - POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 1-2 (1-0)

Echipa locală a dominat in 
prima repriză, iar după pauză 
inițiativa a trecut de partea 
oaspeților, care au obținut vic
toria cu 2—1. Golurile au fost 
înscrise de Florescu (min. 26) 
pentru orădeni, respectiv Dem- 
brovschi (min. 51) și Nucă 
(min. 65) Au jucat următoarele 
formații : F. C. BIHOR : Vidac 
(Albu) — Z. Nagbi. Popovici, 
Lucaci. Petrovici — Georgescu, 
Ghergheli (min. 64 A. Naghi), 
Naom (Zare) — Kun I (M. 
Marian). Kun II. Florescu (Fil- 
dan). POLITEHNICA : Catona 
— Vișan. Păltinișan, Mehedințu, 
Bama — Roșea (Nadu), Cotec, 
Dembrovschi (Covalcic) — An- 
gbel, Floareș (Nucă), Petrescu 
(Maier).

După raliirca calificării în Turneul final U.E.F.A.

CU NUMAI 0 REPRIZA (DIN 4) DE JOC BUN,
JUNIORII NU ȘI-AU PUTUT ÎNDEPLINI OBIECTIVUL

D.

Echipa noastră de juniori a 
ratat din nou calificarea pentru 
faza finală a Turneului U.E.F.A. 
Pentru a treia oară consecutiv! 
Ca și in 1975, cu selecționata 
U.R.SS. (1—1, Ia Pitești, și 0-0, 
la Gori) și anul acesta califi
carea a fost decisă de criteriul 
„golurile marcate in deplasare": 
4—2 la Timișoara și 0—2 la Ki
kinda, scor general 4—4. Au 
contat așadar, cele două goluri 
primite pe teren propriu, la 
Timișoara. Și fâcînd această a- 
fîrmație ajungem de fapt la 
una din cauzele care au dus la 
acest nou eșec al reprezentati
vei de juniori — apărarea sla
bă. Nesincronizarea in mișcări 
a fundașilor, dublajul defectuos, 
lipsa marcajului strict la cei 
doi jucători iugoslavi — Sa- 
mardja și Krmpotici — care 
s-au dovedit a fi foarte peri
culoși la poarta noastră, au 
avut ca rezultat nu numai pri
mirea celor două goluri de pe 
stadionul timișorean U.M.T., 
a celorlalte două de 
Kikinda, dar și crearea 
tor mari breșe in sistemul 
fensiv al echipei noastre.

la 
al- 
de- 

A 
surprins comportarea sub orice 
critică a unor fundași ca Io- 
niță. Crăciun, Gal, care în alte 
meciuri susținute au jucat des
tul de bine, îndreptățind selec
ționarea lor. în partidele cu 
Iugoslavia ei s-au întrecut, însă, 
în... greșeli, unele de-a dreptul 
de începători.

N-ar fi, totuși, just să dăm 
întreaga vină numai pe apără
tori. Subliniem că, în general, 
echipa a jucat slab. în lungi

perioade de joc ritmul desfă
șurării acțiunilor ofensive a 
fost lent, iar finalizarea a lăsat 
de dorit. Pentru că nu trebuie 
să uităm că trei dintre cele 
patru goluri din partida de la 
Timișoara au fost marcate în- 
tr-o singură repriză, a doua. 
Numai pe parcursul acestor 40 
de minute echipa a avut o 
prestație bună. Prea puțin, însă 
pentru a se putea obține drep
tul de participare la ediția din 
acest an a turneului final 
U.E.F.A., obiectiv pe care echi
pa nu și l-a Îndeplinit, deși 
in rindurile ei s-au aflat și ciți— 
va jucători care au evoluat chiar 
in Divizia A (Orac. Ignat. Pet- 
cu, Nicșa).

Fâcînd aceste observații pe 
marginea jocului echipei noas
tre în meciurile de la Timi
șoara și Kikinda, nu putem în
cheia fără a spune cîteva lu
cruri și despre partenera de 
întrecere a juniorilor noștri, se
lecționata Iugoslaviei. In cele 
două partide, antrenorul Vilo- 
tici a folosit aproape două e- 
chipe. Cea prezentă pe stadio
nul propriu s-a dovedit a fi 
mult mai puternică, ea fiind 
alcătuită din jucători tehnici, 
cu gabarit și cu o bună pre
gătire fizică, fără a mai aminti 
și marea ambiție cu care a ju
cat. Dar, repetăm, juniorii iu
goslavi au obținut calificarea și 
ca urmare a jocului slab prac
ticat de echipa noastră în trei 
din cele patru reprize ale du-, 
blului meci.

Pompiliu VINTILA

REZULTATELE ETAPEI A 19 a DIN DIVIZIA C
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Toate oficiile județene de turism și filialele întreprinderii 
de turism, hoteluri și restaurante din București au pus în 
vinzare bilete pentru odihnă in stațiunile de litoral, pentru 
perioada 1 mai — 15 iunie. Tariful este de 50 lei/zi/pers. 
in care se includ cazarea și masa.

Se pot procura bilete și pentru un sejur mai 
seriile complete de 12 zile.

Posesorii biletelor beneficiază de o reducere 
tariful de transport pe C.F.R.

Pe toată perioada sejurului se organizează 
stațiune numeroase excursii pe litoral, în Delta 
Nordul Dobrogei, precum și la Vama (R. P. Bulgaria).

SERIA I
Domo Vatra Dome* — C-S. Boto

șani 2—1 (1—1), Danubiana Roman — 
Avintul TCMM Frasin 1—1 (1—0) —
s-a jucat la Botoșani, A.S.A. Câm
pulung Moldovenesc — Foresta Mol- 
dovita 4—0 (2-0), Foresta Fălticeni — 
Cetatea Tg. Neamț 3-2 (2—1), Ci
mentul Bicoz — . Progresul Fălticeni 
G-0 - s-a jucat la Rozncv, I.T.A. 
Piatra Neamț - Laminorul Romcn 
0—1 (0-0), Metalul Rădăuți — Bra
dul Rozncv 4-0 (0—0)
toșcni — Cristalul Dorohoi

Pe primele locuri in 
după etapa a 19-a : 
TOȘAM 26 p (32-13). 2. 
Roman 28 p (28-14). 1 Metolul Ră
dăuți 21 p (37—23). 4. Metalul Bo
toșani 21 p (21—18)... pe ultimele î
15. Bradul Roznov 14 p (14—28), 16. 
Foresta Moldavi ta 10 p (16—47).

SERIA A M-A
Chimia Mcrășești — Viitorul Vas

lui 2—1 (1—1), Oituz Tg. Ocna —
Rulmentul Bîrlod 1—0 (1—0), Parti
zanul Bacău — Constructorul lași 2-0 
(1-0), Hușana Huși — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 0—2 (0—0), Construc
torul Vaslui - Letea Bacău 3-0 (1—0). 
Nicol i na lași — Petrolistul Dărmâ- 
nești 2-2 (2-2). Minerul Comânești
— Textila Buhusi 5-0 (1—0). Petro--!
Moinești - TEPRO lași 4-0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA MA- 
RAȘEȘTI 30 p (36—12), 2. Viitorul
Vaslui 29 p (37-14). X Constructorul 
lași 25 p (36-17), 4. Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 25 p (29—12)... pe ul
timele: 15. Hușana Huși 10 p (16—45),
16. Textila Buhuși 7 p (12—37).

SERIA A III-A
I.R.A. Cimpina — Chimia Buzău 

—1 (0-0), Chimie B’azi — Dinamo
Focșani 3-2 (2-1), Avintul MTneciu
- Poiana Cimpina 1—2 (0—0), Lu
ceafărul Focșani — Petrolistul Bol
dești 4-1 (1-0), Foresta Gugești - 
Petrolul Telecjen Ploiești 2—4 (2—2). 
Caraimanul Bușteni — Recolta Sâho- 
teni 5—0 (1-0), Victoria Florești —
Ancora Galați 3—2 (2—0), Metalosport 
Galați — Carpați Sinaia 1—3 (0-0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA BU
ZĂU 27 p (47—14), 2. Carpați Sinaia 
26 p (40-17), 3. I.R.A. Cimpina 26 p 
(34—15), 4. Petrolul Teleajen Ploiești 
26 p (32—19)... pe ultimele : 15. 
colta Săhăteni 11 p (11—41), 16. 
talosport Galați 6 p (8—55).

SERIA A IV-A
Tulcea — Ș.N. Constanța 
Dunărea Cernavodă ~ 
Albă 2-0 
- Dunărea 

Brăila

Metalul Rădăuți
Metalul Bo- 

1-2 (0—2). 
clcțomeet, 
C-S. BO- 
lominorul

1.

Re- 
Me-

2-0 
Gloria 

(1-0), I.M.U, Med- 
Tulcea 1-0 (0—0), 
— Dacia Unirea 
Electrica -Constanța 
1-0 (0—0), Unirea 
Cimentul Medgidia 

Uni-

S.C. 
(1-0), 
Poarta 
gidia 
Progresul 
Brăila 1-0 (0-0), 
— Minerul Măcin 
Tricolor Brăila — 
3—1 (0—1), Victoria Țăndărei
rea Eforie 1—0 (0—0), Marina Man
galia — Autobuzul Făurei 1—1 (1—1)-

Pe primele locuri : 1. S.C. TULCEA 
27 p (35—13), 2. Progresul Brăila 27 p 
(33—16), 3. Unirea Tricolor Brăila
25 p (31—15)... pe ultimele : 15.
Autobuzul Făurei 13 p (21—31), 16.
Gloria Poarta Albă 8 p (15—41).

SERIA A V-A
Unirea Tricolor București Aba-

torul București 2-0 (0-0), T. M.
București — Flacăra roșie București 
0—0, Automatica București — Sirena 
București 0-0, Viitorul Chimogi — 
I.O.R. București 2-0 (1-0) — s-a
jucat la Minâstirea. Automeconico 
București — Olimpia Giurgiu 3-0 
(1-0). Azotul Slobozia - LGS.LM. 
București 2—0 (0—0), Electronico Bucu
rești — Avintul Urzice ni 4—1 (1—1),
Șoimii TAROM București - Autobu
zul București — s-a jucat in ziua

Pb primele locuri s 1. AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 29 p (49-7), 2. Unirea 
Tricolor 28 p (40-21). X T.M.B. 26 p 
(24—7), 4. Auto mecanica 26 p (30—14).„ 
pe Ultimele : IX I.O.R. 14 p (16-27). 
14. Șoimii TAROM 14 p (14-27). ** 
Avintul Urziceni 14 p (16-31). 
Olimpia Giurgiu 5 p (13—55).

SERIA A Vl-A
Muscelul Chnpulung Muscel - 

meatul Reni 3-0 (2-O). Progresul 
c. oc sa - Viitorul Scorni cești 2-2 (2-2), 
ROVA Roș:orii de Vede - Petrolul 
Tîrgoviște 1—0 (0-0), Oțelul Tîrgo-
viște — Cetatea Tr. Măgurele 1—0 
(0-0), Dacia Pitești “ “ *
cănești 3-0 (1-BJ.
— Constructorul Pitești 
Metalul Mija — Petrolul 
(3—0), Răsăritul Caracal 
Corabia 1-0 (1-0).

Pe primele locuri : 
CIMPULUNG 29 p (46-14) 
lui Mija 29 p (35—14), X Petrolul 
Tîrgoviște 27 p (28—15)... pe ulti- 
me’e •. 15. Progresul Pucioasa 12 p
(22—36), 16. Oțelul Tîrgoviște 10 p
(22-42).

SERIA A Vll-A
Chimistul Rm. Vîlcea — C.S.M. Dro- 

beta Tr. Severin 1—2 (0-0), Pandurii 
Tg. Jiu — Metalurgistul Sadu 4-0 
(2—0). I.O.B. Bals — Minerul Rovi- 
r»ori 3—1 (1—0). C-F.R. Craiova — Mi
nerul Motni 0—1 (0—0), Diemo Orșo
va — Constructorul Craiova 1—0 (0—0), 
Unirea D^ogosani — Dunărea Calafat 
1-0 (0—0), Lotrul Brezai — Laminorul 
Slatina 3—1 (2—0), Unirea Drobeta
Tr. Severin — Progresul Băilești 4—0 
(2-0).

Pe primele locuri :
BETA TR. SEVERIN 29 p (36-6), 2. 

Tg. Jiu 28 p (36-11) 
Motru 25 p (32-14)... pe ul-

Pandurii 
Minerul 
timele : 
(18-28), 
(21-32). 
(22-43).

15.
16.

Ci- 
Pu-

- Recolta Stoi- 
Chimia Goesti 

1-0 (0-0). 
Videle 1-0 

— Progresul

1.

1.

MUSCH.UL 
, 2. Meta-

GS.M. DRO-

3.

SER1A A VIII-A

14. Minerul Rovinari 13 P
15. Dună rea Calafat 13 P
16. Laminorul Slatina 13 P

Bocșa — Minerul Moldova 
’ (0—1) — s-a jucat la Ti-
Gloria Reșița

Metalul
Nouă 0-2 .
mișoara, Gloria Reșița — Metalul 
Oțelu Roșu 5-0 (2-0), Banatul Timi
șoara — Gloria Arad 3—3 (0—2), Vul
turii textila Lugoj — Unirea Sînnico- 
lau 1—0 (1—0), Ceramica Jîmbolia — 
Electromotor Timișoara 2—0 (0—0), La
minorul Nădrag — Unirea Tomnatic 
3-0 (1-0), Constructorul
Strungul Arad 1—0 (0—0), Minerul A- 
nina — Nera Bozovici 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
MOLDOVA NOUA 27 p (39-17), 2.
Minerul Anina 26 p (31—11), 3. Me
talul Oțelu Roșu 21 p (29-37)... pe 
ultimele : 12. Gloria Reșița 17 p
(42-29), 13—14. Electromotor Timișoa-

Arad

1.

ra 17 p (30—30), Constructorul Arad 
17 p (24-24), 15. Nera Bozovici 17 p 
(32—48), 16. Bonotuf Timișoara 14 p 
(27-35).

SERIA A IX-A
Someșul Satu Mare — Victoria Că

rei 0-4 (0—2), Voința Oradea - Oa
șul Negrești 6-0 (3-0), Gloria Șim- 
leu Silvaniei — Bihoreana Marghita 
2—3 (2—1), Minerul Șuncuiuș — Mi
nerul Bihor 1-0 (0—0), Voința Cărei 
- Minerul Baia Sprie 3-1 (1-1), Mi
nerul Băița — înfrățirea Oradea 1—2 
(0-^), Oțelul Bihor — CUPROM Baia 
Mare 5-0 (3-0), Victoria Zalău — Re
colta Salonta 2-1 (1-0).

Pe primele locuri : 1. VICTORIA
CARB 30 p (41—6), 2. înfrățirea Ora
dea 28 p (40—16), 3. Minerul Băița 
24 p (43—26)... pe ultimele : 15. 
șui Negrești 13 p (19-39), 16. 
torta Zalău 12 p (22-47).

SERIA A X-A
Minerul Baia Borșa — Minerul 

na 0-0, Unirea Dej - Soda Ocna 
Mureș 3—1 (2—1), C.I.L. Gherla —
Bradul Vișeu 2—0 (1—0), Minerul Bă- 
iuț — Lâpușul Tg. Lâpuș 2-1 (1-0). 
Dermata Cluj-Napoca - Avintul Re
ghin 1—2 (1—1), Foresta Bistrița —
Tehnofrig Cluj-Napoca 1—0 (0—0), Ci
mentul Turda - Metalul Aiud 0-1 
(0—1), Metalul Sighișoara — Mureșul 
Luduș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
RODNA 25 p (43-19), 2. Avintul Re
ghin 25 p (23—17), 3. Metalul Aiud 
24 p (35—25)... pe ultimele : 15. Ci
mentul Turda 13 p (22—26), 16. Der
mata Cluj-Napoca 8 p (17—42).

SERIA A Xl-A
I.C.I.M. Brașov — Viitorul Gheorghi- 

eni 1-0 (0-0), Precizia Săcele - Fo
restierul Tg. Secuiesc 1—1 (0—0), Pro
gresul Odorher — Chimia Or. Victoria 
1-0 (0-0), Minerul Bălan — Metrom 
Brașov 1—1 (0—0), C.S.U. Brașov —
Unirea Sf. Gheorghe 0—0, Mureșul 
Toplița — Carpați Brașov 0-0, Tor
pedo Zărnești — Minerul Baraolt 0—0, 
Utilajul Făgăraș nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. BRA
ȘOV 25 p (35-11), 2. Progresul Odor- 
hei 21 p (21—13), 3. Viitorul Gheor- 
ghieni 21 p (20—13)... pe ultimele î
14. Unirea Sf. Gheorghe 13 p (14—17).
15. Mureșul Toplița 13 p (15—31).

SERIA A Xll-A
Gaz metan Mediaș — Minerul Ghe- 

lar 2-0 (1—0), Știința Petroșani — 
Textila Cisnădte 2—1 (2—0), Inter Si
biu — Automecanica Mediaș 0—0, 
C.I.L. Blaj — Unirea Alba lulia 2-0 
(1—0), Laminorul Teliuc — I.P.A. Si
biu 2—2 (2-0), Constructorul Alba lu
lia - F.I.L. Orăștie 0-0, C.F.R. Si- 
meria — Metalul Copșa Mică 6—0 
(4—0), Textila Sebeș — I.M.I.X. Ag
nita 3—4 (0—2).

Pe primele locuri : 1. GAZ METAN 
MEDIAȘ 28 p (29-9), 2. Știința Pe
troșani 26 p (41-19), 3. Minerul Ghe- 
lar 22 p (27-18), 4. Metalul Copșa 
Mică 22 p (22-17)... pe ultimele : 
14. C.I.L. Blaj 13 p (16-28), 15. Au
tomecanica Mediaș 13 p (12—27), 16. 
Textila Sebeș 7 p (14-52).

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

Oa- 
Vic-

Rod-
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PESTE PUȚINE ZILE, START IN CEA DE A 43-a

EDIȚIE A C.M. DE HOCHEI [GRUPA A]A

NĂSTASE IL ÎNVINGE PE CONNORS
A

xz

SI ClSTIGĂ „CHALLENGE CUP“!
Elogiile corespondenților agențiilor France Presse și Reuter

YORK, 11 (Agerpres). 
a doua oară consecutiv

NEW 
Pentru 
Hie Nastase a cîștigat compe
tiția ..Challenge Cup“. la care 
au participat opt dintre cei 
mai buni jucători din lume.

In finală, Ilie Năstase I-a 
învins în patru seturi, cu 3—6, 
7—6. 6—4, 7—5, pe americanul 
Jimmy Connors, la capătul u- 
nei partide care i-a entuzias
mat pe spectatorii prezenti in 
tribunele arenei din Las Vegas 
(Nevada).

După cum transmite cores
pondentul agenției France Pres
se. finala a fost decisă in se
tul doi. pe care Năstase. con
dus în acel moment cu 1—0 și 
l-a adjudecat ciștigind „tie- 
brsakul" cu 7—4. „Năstase a 
jucat magistral în această par
tidă de un excelent nivel teh-

nic și spectacular" — scrie în 
continuare același comentator. 
Serviciile sale extrem de pu
ternice. din care a realizat nu
meroși „ași", precum și iscu
sitele sale lovituri de rever 
l-au pus de nenumărate ori în 
dificultate pe valorosul său 
partener.

La rîndul ei, agenția Reuter 
scrie că Năstase a obținut o 
victorie pe deplin meritată da
torită acurateții stilului de joc 
și serviciilor sale impecabile, 
subliniind performanța lui, sin
gurul jucător din lume care a 
terminat învingător în 16 din 
cele 22 de partide susținute în 
compania celui mai bun tenis- 
man american.

în finala ediției trecute, Ilie 
Năstase l-a învins pe ameri
canul Arthur Ashe.

FINAL IN C.M. DE SCRIMĂ (tineret)
VIENA, 11 (prin telefon). Pe 

cit a fost de neașteptată pen
tru locuitorii capitalei Austriei 
zăpada căzută acum. în plină 
primăvară, pe atit de neaștep
tată a fost pentru delegația 
României slaba comportare ge
nerală a reprezentanților noștri 
la actuala ediție a campiona
telor mondiale de scrimă pen
tru tineret. După ce la finala 
disputată duminică, cea de să
bie. scrimerii noștri au privit 
din tribună, iată că nici ultima 
probă a campionatelor, cea de 
spadă, n-a adus o prezență re
marcată a sportivilor noștri. 
Cu o consecvență demnă de o 
cauză mai bună și spadasinii — 
ca și floretiștii, floretistele și 
sabrerii — au părăsit întrece

rea din grupele preliminarii, 
nereușind calificarea în faza 
eliminărilor directe (primii 16 
clasați). Lipsiți de dirzenie (de 
neconceput la tineri sportivi), 
handicapați și la capitolul ga
barit. cei trei spadasini au de
ziluzionat. Nițuleseu fiind eli
minat încă din primul tur (cu
1 v), iar Bălânescu (0 v) și 
Popa (1 v) din turul 3.

Finala probei de sabie a fost 
dominată de trăgătorii sovietici, 
clasați astfel pe primele trei 
locuri : Ismailov 4 v, Baianov 
3 v, Samșutdinov 3 v. Ei au 
fost urmați de Varga (Ungaria)
2 v, Wodke (Polonia) 2 v și 
Riba (Ungaria) 1 v.

CONCURSUL DE LUPTE LIDERE

DE LA LVI Ii Ol (Bulgaria)

SOFIA. 11 (Agerpres). — în 
cadrul turneului internațional 
de lupte libere din orașul Iam- 
bol sportivul român Tiberiu 
Seregheli s-a clasat pe locul 
trei la categoria 82 kg.

Iată cîștigătorii concursului, 
în ordinea celor zece categorii: 
Kornilov (U.R.S.S.). Filipov 
(Bulgaria). Beloglazov (U.R.S.S.), 
Dukov (Bulgaria). Iankov (Bul
garia). Karabadjak (Turcia). 
Fatikov (U.R.S.S.), Orucev 
(U.R.S.S.). Bisultanov (U.R.S.S) 
și Sukhtesaraj (Iran).

La întreceri au participat 150 
de luptători din 15 țări.

• Meciul de deschidere: România - Suedia • Pregătirile hocheiștilor suedezi
• Amănunte organizatorice de la Viena

Peste puține zile, pe gheața 
lucie a patinoarului de la Stadt- 
halle din Viena, se va disputa 
primul joc din cadrul celei de 
a 43-a ediții a campionatului 
mondial de hochei (grupa A). 
Evenimentul stîrnește un justi
ficat interes, materializat, de 
pildă, prin vinderea aproape în 
totalitate a biletelor și abona
mentelor de intrare, prin pre
zența a peste 500 de ziariști 
străini, prin abundența jocuri
lor de verificare și prin minu
țiozitatea pregătirilor.

Viena este — în ciuda 
lor minime — o probă 
a progresului realizat 
mul timp de acest sport în țara 
noastră.

CÎTEVA CUVINTE DESPRE 
PRIMUL ADVERSAR. Hocheiul 
suedez se numără printre cele 
mai bune din lume, avînd — 
printre altele — în palmares, 
trei titluri mondiale : 1953, 
1957 și 1962. Calitățile tehnice 
ieșite din comun ale jucătorilor 
suedezi, forța și rapiditatea 
lor, noutățile tactice prezentate

șanselor 
evidentă 
în ulti-

O fază dintr-un meci Cehoslovacia — Suedia, grăitoare în 
ce o privește dinamismul și spectaculozitatea hocheiului.

MECIUL DE DESCHIDERE 
(21 aprilie, ora 10) va așeza 
față-n față reprezentativele 
Suediei și României, care de
butează în competiția marilor 
echipe ale hocheiului mondial. 
Prezența hocheiștilor români la

R.D.G.-U.R.S.S. 181-163 LA ÎNOT
BERLIN, 11 (Agerpres.) — 

întîlnirea de natație disputată 
în orașul Gera intre echipele 
masculine și feminine ale R.D. 
Germane și U.R.S.S. s-a înche
iat cu scorul general de 181—163 
puncte în favoarea gazdelor.

în ultima zi de concurs, Iu- 
lia Bogdanova a stabilit un 
nou record al U.R.S.S. la 100 m 
bras, cu 1:11.75. iar Barbara 
Krause a fost cronometrată la 
200 m liber cu 2:01.19.

Alte rezultate, feminin : 100 
m delfin — Andrea Pollack 
1:01,80 : 200 m soațe — Antje 
Stille 2:13,66 ; 400 m mixt — 
Ulrike Tauber 4:53,17 ; mascu
lin: 100 m spate — Lutz Wanja 
58,06 ; 1 500 m — Vladimir Sal
nikov 15:31,0 ; 200 m delfin —

Roger Pyttel 2:01,26 ; 200 m 
bras — Vladimir Tarasov 
2:22.84 ; 200 m liber — Andrei 
Krîlov 1:53,13 ; 200 m spate — 
Michael Tauber 2:06,74.
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

ceea

aproape la fiecare ediție a 
au făcut din selecționata 
Konors” o formație cu justifi
cate — și realizate — pretenții 
la primele locuri. în ultimii ani, 
însă, ligile profesioniste ame- 
ricano-canadiene au încorporat, 
sub contracte, pe cei mai buni 
hocheiști suedezi (18 angajați 
în NHL și WHA), făcînd sar
cina antrenorului Hasse Lind
berg, cel ce se ocupă de pregă
tirea lotului reprezentativ, din 
ce în ce mai dificilă. în acest 
sezon el a selecționat, alături 
de jucători mai vîrstnici (Bra- 
sar, Ahlberg, Waltin) o serie 
de tineri, care au surprins prin 
valoarea lor (Gaerderud, As-

C.M. 
„Tre

AGENDA SAPTAMINII

TELEX • TELEX • TELEX &

plund, Silferberg, Eisbjorn). Tî 
nărui antrenor suedez 
ani) a declarat că el 
optimist și că echipa 
se va sui pe podium.

ALTE AMĂNUNTE__ ____
VIENA. Tribunele de la Stadt- 
halle pot găzdui 9 500 de spec
tatori. Festivitatea de deschi
dere va avea loc în seara zilei 
de 21 aprilie, la ora 20, înain
tea meciului Canada — S.U.A., 
care va fi ultimul din cele pa
tru programate în prima zi a 
C.M. Dealtfel, primele trei eta
pe (20, 22 și 24 aprilie) au in 
program cite 4 jocuri, după 
care pină la sfîrșitul competi
ției (8 mai) se vor juca numai 
cite două partide pe zi (ora 17 și 
20). Campetiția cuprinde un prim 
tur, cu participarea tuturor celor 
8 echipe (Cehoslovacia, U.R.S.S., 
Canada, Suedia, S.U.A.. Finlan
da, R.F. Germania și România) 
pină în ziua de 2 mai, după 
care între 3 și 8 mai va avea 
loc returul pe două grupe va
lorice (locurile 1—4 și 5—8). 
Toate meciurile vor avea loc 
la Stadthalle, cu o singură ex
cepție : partida dintre U.R.S.S. 
și Finlanda, din ziua de 22 a- 
prilie. care se va disputa la 
Donauhalle.

(35 de 
rămîne 
Suediei

DE LA

SUEDIA - CAMPIOANA
DE

A
C.E. de

JUNIORI
EUROPEI!

AUTO • După două etape în 
„Raliul Safari", pe primul loc 
se află tot echipajul condus de 
suedezul Bjdrn Waldegaard 
(„Ford Escort"), cu 477 p pena
lizare. urmat de finlandezul Ra- 
uno Altonen („Datsun") — 532 p 
p. englezul Andrew Cowan 
(„Lancer") — 577 p p și italianul 
Sandro Munari („Landa Stratos") 
— 587 p p.

BASCHET • Partidele dispu
tate în prima zi a turneului fe
minin de la Szombathely (Unga
ria) : Polonia — R.D. Germană 
85—65 (44—40) ; Ungaria — Ro
mânia 91—70 (41—34). • In ora
șul vest-german Mannheim, în 
„Cupa Albert Schweitzer* : Iugo
slavia — Luxemburg 95—54: Tur
cia — Suedia 82—55 : 
Spania 118—65 : Belgia 
91—90; Italia—Cehoslovacia 
R.F. Germania — Polonia 
• Echipele Franței și 
clasate pe primele două 
în turneul preliminar de 
Quentin (Franța). s-au 
pentru campionatul european de 
junioare care se va desfășura tn 
august tn Bulgaria. Ultimele re
zultate : R.F Germania — Elve
ția 92—32 ; Franța — Italia 66—50.

BOX • La Sofia au luat sfirșit 
reuniunile ..Turneului Strandjata". 
în ordinea celor 11 categorii, ne 
primul loc ----- ' ' ‘
(Bulgaria). 
Pehlivanov ,___
kowski (Bulgaria) ______ ____
Germană). Boguevlci (Iugoslavia).

Luceak 
(Uganda), 

șl Su-

S.U.A. — 
Franța 
87—68; 
68—63. 
Italiei, 
locuri 
la St. 

calificat

„Turneul ui Strandjata**.

s-au clasat : Nikolov 
Kraokov (U.R.S.S.), 
(Bulgaria). Andrej- 

Komov (R.D.
Jankov
(U.R.S.S.).
Vujkcvici 
vandjiev (Bulgaria).

(Bulgaria), 
Odjambo 
(Iugoslavia)

HANDBAL • La Kiev, în meci 
retur pentru semifinalele C.C.E. 
(f), echipa locală Spartak a în
trecut cu 15—13 (3—6) formația
Radniciki Belgrad. învingătoare 
șl în primul joc (scor 17—16), 
handbalistele sovietice s-au cali
ficat pentru finală.

NATAȚIE • tn ziua a doua a 
turneului de polo de la Krefeld 
(R.F.G.) : Iugoslavia — S U.A.
4—3 : Italia — Grecia 6—2 ; O- 
landa — R.F. Germania 8—7. In 
clasament conduce Olanda cu 4 p.

RUGBY • Turneul pentru ju
niori „Cupa F.I.R.A.* s-a În
cheiat în orașul olandez Hilver- 
sum cu victoria selecționatei 
Franței, care a Învins în finală 
cu 32—3 formația Italiei. Rezul
tatele pentru locurile 3—4 : Por- 

15—14 ; locu- 
-----Ger- 

40—0 ; locurile 7—8 : O- 
- Selecționata studențeas-

tugalia — U.R.S.S. 
rile 5—6 : spania 
mania " ~ 
landa ___________  __________
că a Olandei 32—24. • Cea de-a 
4-a ediție a turneului internațio
nal pentru premiul ziarului ..In
dustria Socialista* se va desfă
șura la Tbilisi, intre 26 Iulie și 
6 august și va reuni selecționate 
din România, Cehoslovacia. Polo
nia Și U.R.S.S. Se așteaptă parti
ciparea a două formații de club 
din Anglia și Irlanda.

TENIS • Turneul de la Monte 
Carlo s-a încheiat cu victoria 
lui Borg, care l-a învins în fi
nală cu 6—3. 7—5, 6—0 pe Baraz- 
zutti. In finala probei de dublu, 
perechea Kodes — Jauffret a 
dispus cu 2—6, 6—3. 6—2 de cu
plul Fibak — Okker. • Turneul 
de la Jackson (Mississippi) a 
revenit lui Teacher. învingător 
cu 6—3. 6—3 în finala cu Scanlon.

R.F.

11-14 CICLISM Continua Turul Belgiei
11-17 TENIS Turnee la Houston (WCT), Phonix (Arizona) 

și Murcia (Spania)
11-20 HANDBAL C.M. (tineret, m), tn Suedia
13 FOTBAL Ungaria — Polonia, la Budapesta și Bulga

ria — Danemarca, la Sofia (amicale)
13-14 HOCHEI R.F.G. — Canada (amical), la Dusseldorf și 

Garmisch Partenkirchen
13-17 SCRIMA Turneu international (floreta f), la Minsk
15 SCRIMA Cupa Europei (spadâ), la Heidenheim

(R.F.G.)
15-17 LUPTE Memorialul ,.Nikola Petrov” (greco-romane), 

la Pernik (Bulgaria)
BASCHET Turneu Internațional (m), la Cracovia

16 HOCHEI Cehoslovacia — Canada (amical), la Praga
17 FOTBAL In preliminariile C.M. (gr. 3) : Austria — 

Turcia, la Viena
RUGBY In C.E. • Spania - Polonia (gr. A), la Ma

drid ; R.F.G. — U.R.S.S. (gr. B), la Hanovra
CICLISM Cursa Paris — Roubaix

juniori (grupa A) a 
fost cîștigat de selecționata Su
ediei, care a terminat neînvin
să turneul, realizînd 12 p. Pe 
locurile 
echipele 
U.R.S.S. 
Elveției 
cite 3 d 
ultimele
— Cehoslovacia 4—0 (1—0.3—0, 
0—0), Finlanda — Polonia 8—1 
(5—1, 2—0, 1—0).

Continuindu-și pregătirile în 
vederea apropiatului campio
nat mondial, reprezentativele 
U.R.S.S. și Suediei au susținut 
un joc de verificare la Stock
holm. Hocheistii 
obținut victoria cu scorul 
4—2 (3—0, 0—l. 1—1). 
golurile înscrise de 
Țîgankov, Maițev și 
respectiv Lindgren și

La Turku a avut 
nirea dintre selecționatele Fin
landei și Canadei. Partida s-a 
încheiat la egalitate: 3—3 (2—1, 
1—1, 0—1). Golurile au fost 
marcate de Koivulahti, Jarkko 
și Peltonen — Finlanda, Char
ron. Esposito și 
nada.

A luat sfirșit 
Ia Leningrad, la 
ticipat selecționatele 
ale Cehoslovaciei, 
Suediei si U.R.S.S. Victoria a 
revenit hocheiștilor sovietici, 
învingători cu scorul de 5—1 
(0—0, 1—0, 4—0) în finala dis
putată în compania echipei 
Cehoslovaciei.

următoare s-au clasat 
Cehoslovaciei — 10 p, 
— 8 p. Finlandei 6 p, 
și R.F. Germania — 
si Poloniei — 0 p. în 
două partide : Suedia

sovietici au 
de 

prin 
Balderis, 
Jakușev, 
Eriksson, 
loc întîl-

Laver Ca-

compctifia de 
care au par- 

secunde 
Finlandei,

CAMPIONATE

IUGOSLAVIA
Steaua Roșie Belgrad 
tanțează de Dinamo 
(0—1 la Rijeka) după 
repurtată în deplasare, 
cu Hajduk (2—1). Alte 
te : Zagreb — Buducnost 0—0 ; 
Borac — Zeleznicear 2—1 ; Sa
rajevo — Celik 1—2 ; Voivodina 
Novl Sad — Sloboda Tuzla 1-1; 
O.F.K. Belgrad — Napredak 
2—4 ! ; Velez Mostar — Rad
niciki 0—1 ! ; Partizan Belgrad— 
Olimpia Liubljana

Steaua Roșie 
Dinamo Zagreb 
Sloboda Tuzla

(etapa 
se 
Zagreb, 
victoria 

la Split, 
rezulta-

Salamanca 1—0 ; Zaragoza 
Hercules Alicante 1—0 ; Bur
gos — Sevilla 1—0.

Atletico Madrid 29 17
C.F. Barcelona
Athletic Bilbao

1.
2.
3.

29 15
29 13

7 5 52-26 41
7 7 58-31 37
7 9 47-36 33

28). F. C.

1.
2.
3.

23
23
23

1-Q.
13 9 1
11 7 5
9 9 5

43—24 35
37-23 29
30-22 27

SPANIA (etapa 29). Echipele 
fruntașe au obținut puncte pre
țioase. Remarcabilă este victo
ria formației C. F. Barcelona 
la Valencia (1—0), ca și scorul 
egal (0—0) realizat de Athletic 
Bilbao cu Celta, la Vigo. Li
dera, Atletico Madrid a învins 
la limită pe Las Palmas (1—0). 
Alte rezultate : Espanol — Ma
laga 5—1 ; Elche — Real Ma
drid 1—1 ; Real Sociedad —

BELGIA (etapa
Bruges, învingătoare la Charle
roi (1—0) s-a distanțat 
R.W.D. Molenbeek, care a 
dut cu 1—0 la Bruges cu 
pa Cercle. Alte rezultate : 
dard Liege — Beeringen 
Beveren — Liege 3—1 ; 
vers — Waregem
1. F.C. Bruges 28
2. R.W.D. Molenb. 28
3. F.C. Anderlecht 27

de 
pier- 
echi- 
Stan- 
3—2 ; 

An-
0—2.
19 5 4 56—24 43
15 7 6 46-32 37
15 6 6 57-30 36

ANGLIA. Lupta pentru pri
mul loc se menține foarte 
strînsă între Ipswich și F. C. 
Liverpool. Prima mai are încă 
7 meciuri de susținut, în timp 
ce Liverpool mai are 8 jocuri 
programate. Firește, situația ră
mîne neclară, deoarece alte e-

chipe au încă multe partide 
restanțe. Cîteva rezultate din 
etapa de simbătă : Ipswich — 
Norwich 1—0 ; F. C. Liver
pool — Manchester City 2—1 ; 
Manchester United 
City 3—0, Leeds 
1—1 ; Arsenal —

Stoke
— Sunderland 
Bromwich 2-0.

1. Ipswich Town
2. F.C. Liverpool

35 20 7 8 60-32 47
34 20 7 7 54-29 47

ALTE REZULTATE

• La Rostock, în meci con* 
tind pentru preliminariile „Tur
neului U.E.F.A.", selecționata 
R. D. Germane a întrecut cu 
2—0 (1—0) formația similară a 
Suediei.
• Finala turneului de juni

ori de la Cannes se va disputa 
între selecționatele Bulgariei și 
Franței. în ultimul meci din 
grupa B. echipa Bulgariei a 
învins cu 3—0 (2—0) formația 
Scoției.
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