
AMPLE Șl NUMEROASE COMPETIȚII 
SPORTIVE DE MASĂ

Odată cu venirea primăverii, 
așa cum este și firesc, activi
tatea sportivă de masă s-a in
tensificat în toate județele 
tării, numeroase fiind manifes
tările și competițiile care se 
adresează tineretului, îndeosebi 
elevilor, aflați încă în vacanță. 
Dintre numeroasele relatări 
primite la redacție în ultimele 
două zile, reținem pentru ru
brica noastră de astăzi cîteva 
corespondențe :

• ORADEA. Finala pe țară 
a „Cupei Independenței" la te
nis de masă — competiție or
ganizată de C.C. al U.T.C-, 
C.N.EF.S. și C.J.E.F.S. Bihor 
— a prilejuit disputarea, in sa
la Armatei din Oradea (de 
unde publicăm fotografia rea
lizată de Al. Somogyi) a unui 
număr de pește 300 de meciuri, 
inclusiv cele din turneul de 
consolare, multe dintre acestea 
ridieîndu-se la un nivel deose

bit. De altfel, această discipli
nă — în ultimii patru ani, cu 
prilejul „Cupei tineretului" iar 
acum al „Cupei Independenței", 
au avut loc patru finale pe 
tară — a intrat în preocupările 
multor tineri de la orașe și de 
la sate.

• BUCUREȘTI. în cursul ul
timei săptămîni, în Capitală au 
fost organizate două mari cro
suri. Primul, numit „Crosul 
primăverii", a marcat finala a- 
cestei întreceri la care au par
ticipat în jur de 500 de elevi 
și tineri muncitori, constituind 
o reușită pentru care organi
zatorii. Comitatul municipal 
U.T.C. și Consiliul municipal 
București pentru educație fi
zică și sport merită felicitări- 
Cel de-al doilea a fost finala 
pe sectorul 5 a „Crosului line-

(Continuare In vag. 2—3)

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE,. UNIȚI VA!portul
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ANUL XXXIII - Nr. 8525 4 PAGINI - 30 BANI Miercuri 13 aprilie 1977

BOXERI DIN 4 CONTINENTE LA TURNEUL
INTERNAȚIONAL „CENTURA DE AUR"

• Au sosit pugiliștii din Cuba și
Au sosit la București primii 

oaspeți ai turneului internațio
nal de box „Centura de aur" 
(18—23 aprilie), aflat la cea 
de-a 6-a ediție.

Ca de obicei, vestiții pugiliști 
cubanezi au ținut să-și asigure 
o perioadă de aclimatizare, la 
București, care să le permită să 
se prezinte în ring în cea mai 
bună formă'de concurs și să-și 
onoreze cartea de vizită. Acest 
prim lot cubanez (sosit de la 
Minsk, unde a obținut victorii 
prestigioase la tradiționalul tur
neu) are în frunte pe celebrul 
greu Angel Milian și pe mijlo
ciul Luis Felipe Martinez. Să 
reamintim cititorilor noștri că 
duminică, la Minsk, Martinez a 
fost declarat cel mai tehnic 
boxer al turneului, iar Milian
l-a  învins spectaculos în finală 
prin abandon în rundul 3 pe 
puternicul boxer sovietic Zai- 
țev (finalist al recentelor cam
pionate unionale). Acestui prim 
grup de patru i se va alătura 
astăzi un altul, de cinci pugi
liști cubanezi, sosiți de la tur
neul disputat la Ulan Bator.

Venezuela EO de sportivi români
în cursul după-amiezii de ieri 

a sosit în Capitală și puternica 
delegație de boxeri venezuelani, 
cu Armando Guevara, finalistul 
categoriei muscă la turneul do
tat cu „Cupa Strandjata", în
cheiat duminică la Sofia.

Astfel, fiecare zi ne aduce 
noutăți cu privire la numeroasa 
participare la actuala ediție a 
prestigioasei competiții pugilis
tice „Centura de aur", care 
începe luni pe ringul instalat 
în Palatul sporturilor și culturii.

Zilele acestea sînt așteptați — 
potrivit confirmărilor primite

Primii oaspeți sosiți în Capitală sînt pugiliștii cubanezi Luis 
Felipe Martinez (mijlocie). Jose Gomez (mijlocie mică), Angel 
Milian (grea) și Giraldo Despaine (semigrea), împreună cu an
trenorul Angel Cruz, lată-i la un antrenament în sala clu
bului Rapid. Foto : Sigmund BAKCSY

la startul competiției
de la federațiile respective — 
sportivi de pe patru continente, 
din : U.R.S.S., R.D. Germană, 
Bulgaria, Iugoslavia, Ceho
slovacia, R.F. Germania, Colum
bia, R.P. Mongolă, Algeria, Tu
nisia ș.a.

Firește că proporția cea mal 
mare de concurenți la acest 
turneu internațional o va furni
za Federația română de box, 
care întrevede posibilitatea de 
a include pe listele de partici
pare un număr de aproximativ 
60 de boxeri.

inaintea meciului de fotbal, de simbătă, cu Spania

„TRICOLORII1, ROTĂRÎTI SĂ LUPTE

DIN TOATE PUTERILE PENTRU VICTORIE
Cileva declarații ale componenților lotului reprezentativ,
care - în aceste zile — se pregătește asiduu, la Snagov Turneul final al campionatului masculin de volei

Pregătirile pentru meciul cu 
reprezentativa Spaniei au intrat 
în faza decisivă.

La ora cînd citiți aceste rîn- 
duri, „tricolorii" se antrenează 
la Snagov cu asiduitate, își a- 
dună gîndurile, privesc autocri
tic comportarea din meciul cu 
secunzii polonezi, se autoanali
zează. Atmosfera de lucru este 
destinsă, optimistă, așa cum 
trebuie să fie intr-un colectiv 
care știe că stă in putința lui 
să-și mobilizeze toate resursele 
într-un meci de mare miză, în 
compania unui adversar de va
loare incontestabilă, dar care 
are și el părți vulnerabile.

Poposind, intr-o oră de răgaz, 
în mijlocul selecționabililor, am 
cules (de la o parte dintre ei) 
aceste gînduri declanșate de 
două întrebări : a) CUM SE 
EXPLICA FAPTUL CA IN 
MECIUL CU ECHIPA SECUN
DĂ A POLONIEI REPREZEN
TATIVA NU A DAT RANDA
MENTUL SCONTAT?; b) CUM 
TREBUIE ABORDATĂ ÎNTÎL- 
NIREA CU FORMATLA SPA
NIEI ?

Iată, succint, răspunsurile pri
mite :

IORDANESCV : a) Poate că 
pe undeva n-am mai avut a- 
cea stare sufletească bună ca 
in meciul cu Turcia, noi cei de 
la Steaua neputindu-ne detașa 
atît de repede de efectele în- 
fringerii de la Hunedoara. Apoi,

DIN SUMAR:
• AMĂNUNTE DESPRE 
PREGĂTIRILE 
fotdaiistilor SPANIOLI

n<ie. a iii a
• PRIMLLL REZULTATE 
ÎN CAMP10VVUL MONDIAL 
DI HANDBAL (tineret)
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am privit echipa Poloniei cam 
de sus, ne-am enervat pe par
curs, n-am mai respectat sarci
nile de joc, creind culoare libe
re adversarului. Sprijinul reci
proc aproape că n-a existat. 
b) Intilnirea cu Spania are cu 
totul alte date, este inceputul- 
inceputului calificării noastre la 
turneul final al C.M. din Ar
gentina. Ne simțim de pe acum 
unul pe celălalt. Cred că avem 
putința să ne autodepășim din 
toate punctele de vedere. Pu
blicul trebuie să ințeleagă insă 
că vrem să ciștigăm, că vrem 
să deschidem scorul cit mai re
pede, dar pentru aceasta avem 
nevoie de sprijinul și de răb
darea tribunelor, de incurajări.

MULȚESCU : a) în acel meci 
nu m-am recunoscut pe mine. 
Am crezut la început că jucăm 
cu o formație oarecare. Toți am 
evoluat cu un minus de viteză.

Participarea ca succes la Universiada 77, 
o îndatorire de seamă a sportivilor noștri
• Competiția de la Sofia, cea mai importantă din noul ciclu olimpic
• întinerirea ktorilor, o caracteristică generală • Pentru 
o comportare la inălțime este nevoie de o temei lică muncă

de pregătire!
După cum s-a mai anunțat, 

capitala Bulgariei va găzdui 
anul acesta, in luna august, in- 
trecerile Jocurilor Mondiale U- 
niversitare de vară, nna dintre 
cele mai importante competiții 
polisportive din ciclni olimpie 
Montreal—Moscova și. in orice 
caz. cea mai importantă din 
1977. Disputele din cadrul Uni
versiadei ’77 vor fi organizate 
Ia opt discipline sportive : atle
tism. baschet, gimnastică, lupte 
(greco-romane și libere), nata- 
ție (înot, polo și sărituri), scri
mă, tenis de cîmp și volei. La 

Din insuficientă concentrare au 
apărut marile erori în toate 
compartimentele. în asemenea 
condiții, greu mai revii la linia 
de plutire, b) Meciul cu Spa
nia ? Un singur lucru trebuie 
să facem : să ne impunem din 
primul și pînă in ultimul minut 
de joc pe planul forței, tehnicii 
și tacticii, dar cu luciditate.

ANGHEL1NI : a) S-a tratat 
joțul, mai bine zis adversarul, 
cu superficialitate. Unii dintre 
noi nu au avut nici prospeți
mea necesară, b) Vom ciștiga 
jocul cu Spania pentru că știu 
că. in meciurile cu miză, băieții 
pot să se mobilizeze la maxi
mum. Avem o pregătire bună. 
Trebuie să respectăm, insă, cu

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare in pag. 2—3)

întreceri și-au anunțat partici
parea. de pe acum, organizații 
sportive studențești din nu
meroase țări, de pe toate con
tinentele. La Sofia vor fi pre- 
zenți numeroși fruntași ai spor
tului mondial, campioni și re
cordmani ai lumii, ca și mulți 
dintre Iaureații ultimei ediții a 
Jocurilor Olimpice de la Mont
real, după cum vor fi prezenți 
și foarte mulți sportivi tineri, 
talentați, care vor folosi pri
lejul unei confruntări de o 
asemenea amploare pentru a se 
„roda" in vederea participării

STEAUA - EXPLORĂm B. MARE 3-2
BRAȘOV, 12 (prin telefon), 

în fața unui foarte numeros 
public — in rindul căruia am 
remarcat și majoritatea echipe
lor de juniori aflate aici in ve
derea participării la finalele 
campionatului care incep joi — 
au fost reluate intrecerile din 
cadrul turneului final al cam
pionatului masculin de volei, 
pentru locurile 1—6.

în prima partidă a zilei au 
evoluat formațiile Dinamo și 
Politehnica Timișoara, care nu 
au oferit un spectacol de cali
tate, datorită îndeosebi replicii 
slabe a studenților, care au im
primat jocului un ritm scăzut. 
Dinamoviștij au terminat, ast
fel, învingători cu 3—0 (7, 13, 
9), fără a se întrebuința prea 
mult. Meciul a fost condus de 

lor la J.O. de la Moscova din 
1980. în legătură cu participa
rea la Universiada ’77 preci
zăm că au acest drept sportivi 
intre 17 și 28 de ani, studenți, 
dar și elevi in ultimul an de 
liceu, ca și absolvenți ai insti
tutelor de invățămint superior.

Tara noastră va fi reprezen
tată de un lot numeros de 
sportivi și sportive care vor 
participa la majoritatea disci
plinelor. Ia cele mai multe din
tre probele înscrise in progra
mul competiției mondiale uni
versitare de la Sofia.

Pentru sportul universitar 
din România, de fapt pentru 
întreaga noastră mișcare spor
tivă. participarea cu succes ia 
intrecerile Universiadei repre
zintă o sarcină de mare imDor- 
tanță, care are in vedere deo- 

(Continuare in pag. 2—3) 

cuplul brașovean O. Manițiu — 
V. Arhire. S-au remarcat: 
Udișteanu. Oros și Dumănoiu 
de la învingători, respectiv 
Lukacs.

Tot în trei seturi s-a înche
iat și a doua intîlnire, cea din
tre Tractorul Brașov și Con
structorul Brăila. Brașovenii, în 
dorința de a mai urca cîteva 
trepte în clasament, au prestat 
un joc foarte bun, avind în 
Pustiu cel mai eficace voleiba
list. Brăilenii au făcut eforturi 
vizibile de a ține... pasul, dar 
după primul set. în care au ce
dat în prelungiri, au fost depă
șiți cu ușurință. Așadar, 3—0 
(14, 4, 6) pentru Tractorul.
S-au mai evidențiat Măcicășan, 
Hinda și Bujilă de la Tractorul, 
respectiv Mocuța. Arbitri : M. 
Albuț și I. Niculescu, ambii 
din București.

în cel mai important med 
al zilei s-au întilnit Explorări 
B. Mare și Steaua. Băimărenii 
au început puternic, Băgăian. 
Bălaș, Paraschivescu și ceilalți, 
jucînd cu multă ambiție cîștigă 
primele două seturi, profitînd 
și de erorile comise de stellști, 
mai ales la preluare. Desigur, 
la 9—3 pentru Explorări în se- 
tul al III-lea puțini mai cre
deau în revirimentul bucureș- 
țenilor, care evoluînd din ce 
in ce mai bine, remontează și 
reduc din handicap. în al 
IV-lea set, din nou avantaj 
pentru Explorări (5—0), dar...
2— 2 la seturi ! Din păcate în 
această parte a jocului, men
ționăm eliminarea lui Marian 
Viorel (Explorări) pentru ati
tudine nesportivă față de ar
bitrii V. Arhire și A. Dinicu. 
în setul decisiv, 9—2 pentru 
băimăreni, Steaua reface însă, 
terenul pierdut și cîștigă me
ritat o partidă de mare luptă :
3— 2 (-2, —8, 9, 11. 11).

Azi, de la ora 16 : Explorări 
— Constructorul, Politehnica — 
Tractorul, Dinamo — Steaua.

C. GKUIA-corespk
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Turneul de popice de la Budapesta 
JUNIOARELE ROMÂNCE CÎȘTIGÂTOARE

JUNIORII IȘI DISPUTA TITLURILE REPUBLICANE 
INDIVIDUALE LA TENIS DE MASA

La jumătatea întrecerii de

MULTE SEMNE DE INTR
La Budapesta s-a desfășurat 

un important turneu interna
țional de popice-juniori, la 
care au participat cele mai pu
ternice formații europene — 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
România și Ungaria — care se 
pregătesc 
campionate 
competiția 
tele țării 
comportare 
ocupat primul loc atît pe e- 
chipe, cît și la individual (Cor
nelia Nicnlae). în proba pe e- 
chipe România a realizat un 
punctaj valoros — 2 470 pd, o- 
cupînd detașat primul loc. Pe 
pozițiile următoare s-au situat: 
R. D. Germană 2 457 p d. Ceho
slovacia 2 441 p d și Ungaria 
2 403 p d. Componentele echipei 
noastre au realizat următoarele 
rezultate (în ordinea intrării pe 
piste) : Olimpia Drago 406, 
Maria Nichifor 416, Emilia 
Ebel 402, Cornelia Niculae 440

Ajuns la jumătatea întrecerii, 
campionatul Diviziei A de 
rugby se va întrerupe pentru 
aproape o lună (pînă la 8 mai), 
lăsînd locul sezonului interna
țional al echipei reprezentative. 
Lidera competiției, Steaua, a a- 
cumulat in cele 6 meciuri dispu
tate un punctaj bun (17), pier- 
zînd un singur punct în cel 
mai dificil meci, la Constanța. 
Dar ea nu poate privi lipsită 
de griji returul. Steaua va sus
ține o autentică probă de re
zistență in săptămâna 8—15 
mai : la Petroșani (8 mai), cu 
Dinamo (11 mai — meci res
tanță), la Iași (15 mai). Cam
pioana ultimilor ani. Farul, 
traversează o perioadă mai di
ficilă. în ultima partidă, cea 
de la lași, constănțenii au ju
cat fără Mușat (indisponibil), 
Celea (suspendat) și Daraban. 
Tinerii Nache, Matei, Ion Va- 
sile sau Grigore au evoluat, 
după aprecierea căpitanului de 
echipă, Bucos, neașteptat de 
bine. Dar Farul are nevoie, o- 
pinăm. de o fireaseă perioadă 
de reconstrucție. Dinamo nu 
și-a intrat încă în ritm. Ea ră- 
mîne insă principala contra
candidată a Stelei în lupta pen
tru titlu. Știința Petroșani și 
Politehnica Iași vizează și ele 
un loc pe podium sau cît mai 
aproape de el. Oricum. vor 
„arbitra" lupta pentru supre
mație. Primul club de rugby 
din țara noastră, Grivița Roșie, 
are un lot tînăr, cu multe ele
mente dotate. Antrenorii Vio
rel Moraru și Radu Demian au

•De vineri pînă duminică va 
avea loc la Pitești, în Sala 
sporturilor. Campionatul repu
blican individual de tenis de 
masă al juniorilor. Pentru cele 
cinci titluri puse în joc își vor 
disputa șansele 108 băieți și 105 
fete, intre 15 ani împliniți și 
18 ani neîmpliniți pînă în luna 
iulie a acestui an.

întrecerea ni se pare deose
bit de interesantă nu numai 
pentru a-i cunoaște pe cam
pioni, ci și pentru a vedea care 
vor fi pînă la urmă candidații 
la lotul ce va participa la cam
pionatele europene ale juniori-

loc, de Ia Vichy (Franța) din 
luna iulie. Vor confirma spor
tivii cîștigători ai turneului de 
selecție ? Cine se va înscrie pe 
lista rămasă deschisă pînă a- 
proape de europene ? Iată în
trebări care preocupă pe iubi
torii acestui sport, acum, după 
mondialele seniorilor și, cum 
spuneam mai sus. înaintea eu
ropenelor. Am dori, firește, ca 
răspunsul să exprime, la urma 
urmei, ridicarea substanțială a 
calității muncii în secții, după 
atitea concursuri în care moti
vele de satisfacție au cam lip
sit (m.c.).

(310 la „pline" — ceea ce re
prezintă o cifră foarte bună și 
130 la „izolate"), Elena Vasile 
412 și Elisabeta Badea 394.

Iată și clasamentul indivi
dual al turneului : 1. Cornelia 

440 p d, 2- Sabina 
438 p d, 3. Margit 
433 p d (ambele din

Niculae
Cylaiax 
Masslich 
R.D.G.).

Formația noastră de băieți a 
avut o comportare modestă. Ea 
a ocupat locul trei cu 5154 p d, 
în urma echipelor R. D. Ger
mane — cîștigătoarea turneului, 
cu 5 240 p d și a Ungariei — 
5163 p d. Jucătorii 
evoluat bine numai 
100 lovituri.

Iată rezultatele
Naszodi 843, C. Marin 877 (la 
prima 100—483 la a doua 394), 
Gh. Scholtes 849 H. Ard ic 858 
(461—397), Ai. Tudor 852 (454— 
398) și I- Hosu 875 (451—424). 
La individual a cîștigat ceho
slovacul D. Lang eu 914 p d.

HOCHEIȘTII DE LA ȘC. SP. NR. 2 GALAȚI 
PE PRIMUL LOC

Pe patinoarul artificial din 
Miercurea Cine au continuat în
trecerile turneului firal al Cam
pionatului republican de hoche: 
rezervat echipelor de juniori U 
și „Cupa Speranțelor-, Prima 
competiție a programat ultima 
etapă, încheiată cu următoarele 
rezultate : Steaua — Șc. sp. Ră
dăuți 7—3 ; Liceul nr. 1 M. Ciuc
— C.S. Școlar București 14—2 ; 
Șc. sp. nr, 2 Galați — Șc. sp. 
Gheorghieni 8—3. Victoria a reve
nit echipei Șc. sp. nr. 2 Galați 
care a totalizat 9 p (golaveraj 
38—12). în continuare clasamentul

ÎNTRECERILE CELOR M
CLUJ-NAPOCA, 12 (prin te

lefon). în bazinul acoperit (50 
m) din localitate au început în
trecerile campionatelor națio
nale pe echipe la copii, com
petiție ce angrenează 414 tineri 
înotători din 12 centre. Iată 
primii campioni pe categorii 
de vîxstă :

1963 — 100 m spate (b) : C. 
Banu (Lie. 4 Gal) 65,6 ; 100 m 
spate (f) : A. Munteanu (Din.) 
1:14,2 ; 100 m bras (b) : C. 
Banu 1:16,9 ; 100 m bras (f) : 
B. Prass (Șc. sp. —
— rec. eg. : 1964 —
(b) : S. Plev (Șc. 
1:12,5 ; 100 m spate 
gliș (Criș.) 1:12,1 
1965 — 100 m delfin 
Neagrău (Cr.) 1:12,5 ;
delfin (f) : O. 
Cluj-Napoca) 
spate (b) : L. 
Br.) 1:14,3; 100 m spate 
O. Mladin 1:15,3 ; 1966 — 
m spate (b) : M. Sorescu 
sp. Br.) 1:18,0 ; 100 m spate 
(f) : E. Vasile (Șc. sp. Br.) 
1:18,2; 1967 — 100 m delfin (b):

pentru apropiatele 
continentale. La 

fetelor reprezentan- 
noastre au avut o 

excelentă. Ele au

români au 
Ia primele

lor : AL

LA JUNIORI II
arată astfel : 2. L-cetn nr. 1 
Ciuc 1 o (U—14); 1. Steaua 7 
(34—15) ; 4. “ — ~
4 p HO—m 
p (Tî—31) ;

Tn ..Cup*

M.
P 

Șc. sp. Gbeorghieni 
; S. Șc. sp Rldiu; z 
S. C.S Școlar • p

ÎNOTĂTORI

m delfin
25 PI.) 

m delfin 
B. Mare)

intre 
echip 
C-SÂ

rezul:

Mladin 
1:15,2 ;
Tache

Reș.) 1:19,8 
100 m spate 

sp. Reș.) 
(f) : E. Ku- 

record ; 
(b) : - C.

100 m 
(C.S.M. 
100 

(Șc.
m
sp. 

(f) :
100 

(Șc.

2. Șc. sp. Brăila I 754 p ; 
Lie. 4 Galați I 674 p.

„NAȚIONALELE" 
DE SĂRITURI 

PENTRU JUNIORI
După copii, este rindul j 

niorilor să-și dispute titlurile 
de campioni naționali la sări
turi de la trambulină în apă. 
Evenimentul are loc astăzi, vi
neri și simbătă la bazinul „23 
August" din Capitală (zilnic de 
la ora 10 și de la ora 16). Azi 
au loc salturile de la 1 m (di
mineață juniorii, după amiază 
junioarele).

jit

„CUPA F. R. CICLISM" PENTRU JUNIORI
„Cupa F. R. Ciclism", desfă

șurată timp de opt zile la Con
stanța. a avut programată că
tre sfârșitul competiției seniori
lor trei și, respectiv, două 
etape rezervate juniorilor mari 
și juniorilor mici. Menționăm 
cu satisfacție stadiul mulțumi
tor de pregătire demonstrat de 
majoritatea tinerilor cicliști și 
evidențiem, in mod special, pe 
fondiștii de la Școala sportivă 
nr. 1 București, Clubul sportiv 
Brăila. Petrolul și Voința Plo
iești. Iată primii clasați in ul
tima 
nior

Constanța), precum și clasa
mentele finale. Juniori mari 
(20 km) : 1. A. Gutuie (Șc. sp. 
1) 37:18, 2. A. Lungu (Șc. sp. 1) 
37:18, 3. N. Petrescu (Hidro
tehnica Constanța) 
ment final : 1. Gh. 
sp. 1) 10 p, 2. N. 
ința Ploiești) 12 p, 
17 p. Juniori mici
Gh. Dănilă (Petrolul Ploiești) 
19:51, 2. M. Mărgineanu (C. S. 
Brăila) 19:51,3. P. Gele (Voința 
Arad) 19:52. Clasament final : 
1. Gh. Dănilă 3 p, 2. M. Măr
gineanu 3 p, 3. P. Gele 7 p.

AU UITAT PE CEI MAI TINERI MOTOCROSIȘTI...

37:19. Clasa- 
Lăutaru (Șc. 
Cornel (V o- 
3. A. Lungu 
(10 km) : 1.

etapă a întrecerilor junio- 
(desfășurată pe circuit, in

comparație cu anul trecut,in 
numărul participanților la clasa 
(pînă la 70 cmc) motoretelor 
„Mobra", din programul „Cupei 
F.R.M." la motocros, a crescut 
considerabil. în mod deosebit se 
remarcă preocupările secțiilor 
de moto Torpedo Zărnești, Mus
celul C-lung. Poiana Cimpina, 
Energia Cimpina și Electro Sf. 
Gheorghe pentru depistarea și 
formarea elementelor talentate. 
Supuși unei atente pregătiri, 
tinerii motocrosiști din secțiile 
menționate, majoritatea elevi 
intre 9—16 ani, s-au numărat 
printre animatorii întrecerilor 
din actualul sezon.

Din păcate, însă, nu toate 
cluburile și asociațiile cu secții 
moto au acordat atenția cuve
nită creșterii viitorilor perfor
meri. Este suficient să arătăm 
că duminica trecută, în cadrul 
etapei a n-a a „Cupei F.R.M.", 
clubul Steagul roșu Brașov, care 
are o puternică secție de moto- 
ciclism. a fost exclus din clasa
mentul pe echipe (cu toate că 
seniorii și juniorii brașoveni 
realizaseră 15 p), deoarece nu 
a prezentat în concurs cel puțin 
doi sportivi la proba motorete
lor „Mobra- — cum prevede 
regulamentul competiției. Au 
mai fost și alte asemenea ca
zuri. Cind ne gindim că tot 
mai mulți părinți vor ca băieții

lor să practice acest sport 
curajului 
dorința 
rămină 
înțelege 
vizați.

al 
iar
să

și îndemînării, 
acestora continuă 
fără ecou, nu putem 
nepăsarea antrenorilor

Troian IOANIȚESCU
• Duminică s-a inaugurat Ia 

Sinnicolau Mare sezonul de vi
teză pe șosea. Iată învingăto
rii : d. 75 cmc — Gh. Penciu 
(C.S.M. — I.I.R.U.C. Buc.), 125 
cmc — Gh. Baciu (C.S.M. Re
șița), 175, 250 cmc și cl. nelimi
tat — L Pașcotă ~ 
mișoara).

DIVIZIA B
în Divizia B 

disputat 
Iată

(Urmare din paj. 1)

(Progresul Ti-

efectuat >— 
pe posturi cu juc 
tind cea mai vi 
Au găsit-o ? Ites; 
deocamdată. âwE 
tul Birlad a < 
cîteva evoluții d 
cui în 
bune 8 
schimb, 
zintă la 
nici un

întrecerea pen 
ierarhiei 9—16 e 
chilibrată, prone 
vind configurați 
fiind, la această 
Cu excepția — j 
gronomiei (antre 
loșanu), nici uns 
competitoare nu 
emoții. Mai alesj 
țațelor surpriză 
„campioana" ac 
fiind Rapid...

CLAS.

1. STEAUA
2. Farul
3. Dinamo
4. Știința
5. Pol it. Iași 
«. Grivița R.
7. Rulmentul
8. C.S.M. Sibiu
9. AGRONOMIA

10. „U“ Tim.
XI. Sp. stud.
12. Rapid
13. Olimpia
14. Minerul a
15. Gloria
ÎS. Gloria Buc.

ROMÂNIAFILM

o producție a Casei de filme 5

ION CARAMTTRU 
TR1CY ABRAMOV1C1 

ȘTEFAN RADOF 
TRAIAN STĂNESCU

povici, Ovidiu luliu Moldo
van, Mircea Veroiu, Al exon

Tn distribuție : Mărta Balint, 
Emanoil Petruț, Ileana Po- 
Film realizat în studiourili

Turcu ; imaginea Ion Anton ; muzica Tibe- 
; sunetul ing. Francisc Koos ; decoruri arh. 

Călinescu ; costume Neli Merola

scenariul Alexandru Șiperco ; regia Gheorghe 
riu Olah ; montajul Adina Georgescu-Obrocea

Radu

LA VOLEI
la volei s-au 

partidele etapei a 
17-a. Iată rezultatele înre
gistrate : MASCULIN : Grivița 
Roșie București — „U“ Cluj- 
Napoca 1—3. TEROM Iași — 
I.T.B. 3—2, Voința Alba Iulia
— Foresta Arad 3—2, ICIM 
Brașov — Farul Constanța 2—3, 
Dinamo Brăila — Medicina 
Timișoara 3—0. Oțelul Oraș Dr. 
Petru Groza — SARO Tirgo- 
viște 3—1. C.S.M. Suceava 
I.E.F.S. 3—1. C.S.U- Pitești — 
C-S. Rm. Vilcea 3—1 ; FEMI
NIN : Flacăra roșie București
— Universitatea București 2—3, 
Olimpia Oradea — Constructo
rul Arad 3—2, G.I.G.C.L. Bra
șov — Corvinul Hunedoara 
1—3, Drapelul roșu Sibiu — 
Dacia Pitești 0—3, Voința M. 
Ciuc — Penicilina II I " ’ 
Mondiala Satu Mare - 
pex Constanța 0—3, 
București — Voința 
3—1, Voința București 
Rm. Vilcea 3—0, Olimpia Bucu
rești — C.S.U. Tg. Mureș 3—0. 
(Corespondenți : N- Mateescu. 
I. Filipescu, V. Secăreanu. N. 
Costin, M. Domițian, 
drescu. I. 
nescu. P.
L Ionescu. V. Pașeanu. L Toth, 
C- Toader, O. Guțu).

Iași 3—0, 
— Chim- 

Spartac 
Craiova 

i — C-S.

I. Mîn- 
Popescu. V- Diaco- 
Lcrrincz, I. Stanca,

potrivă obținerea, la Sofia, a 
unor performanțe sportive de 
înaltă valoare și. în același 
timp, în perspectiva Jocurilor 
Olimpice din anul 1980, promo
varea în reprezentativele țării 
a unui număr mare de sportivi 
tineri și valoroși.

Fiind organizată în primul 
an al noului ciclu olimpic, Uni
versiada va marca pentru foar
te multe organizații sportive 
naționale, prilejul unei serioase 
infuzii de tineret, așa cum va 
ti cazul și cu majoritatea echi
pelor noastre reprezentative. 
Asemenea tineri, aleși dintre 
mulți alții, învestiți cu încre
derea antrenorilor și a fede
rațiilor noastre sportive, vor 
arăta că sînt capabili ca, peste 
trei ani. să lupte pentru întîie- 
tatea olimpică. Ei vor trebui 
mai întîi, cu acest prilej, să-și 
demonstreze valoarea, capaci
tatea de luptă, un întreg com
plex de calități psihice.

Dar pentru ca ei, ca și spor
tivii cu mai vechi state de ser
viciu in arena internațională 
să-și poată dovedi măiestria și 
să fie apți, în august, să abor
deze cu succes dificilele între
ceri din cadrul Universiadei ’77, 
va fi necesar ca pregătirea să 
se desfășoare Ia cel mai înalt 
nivel, in deplină seriozitate și 
disciplină. Organizațiile noastre 
sportive, federațiile, antrenorii 
au o foarte bună experiență și 
pricepere, acumulate în peri
oada de pregătire în vederea 
participării la Olimpiada a 
XXI-a, de la Montreal. Va tre
bui, tocmai de aceea, ca tot

ceea ce a fost 
pla activitate de 
dinaintea Montr 
aplicat și acum, 
și hotărîre. într 
tic, novator. Spd 
fie convinși că 
Sofiei vor întîlrț 
sportivi 
se vor 
numai 
printre 
cei foarte bine] 
mai îndrăzneți. I 
realizeze foarte I

Participarea 1 
’77 figurează pel 
agenda preocupa 
rului Educației s 
lui, Uniunii As| 
denților Comunii 
nia, Consiliului II 
Educație Fizică șl 
rilor studențești, I 
mul rînd, a fed 
tre, care au, I 
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gătire de călită 
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numită această I 
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continentale etcj 
seamnă un prild 
tru o verificartri 
concurs pretenți] 
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pe măsura celor] 
intilni, în augu] 
siada ’77. |
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cei ma
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Sebeș, Ocna .V 
nele Baia' de A 
halț, Jidvei. Pr 
cărora li s-au 
me. materiale 
numărat Viori 
(Alba Iulia). Id 
gir). Viorica d 
Cornel Ghițulel 
leana Fer (AbrJ 
teanu (Alba "ra

• BISTRIȚA] 
zile peste 3001 
școlari din oral 
la diferite actid 
cînd șah- tenis I 
ticipînd la un I 
entare socrii vă J 
Independenței" Jl 
renți s-au rruq 
de la Voința 
reușita întrec, 
re), membrii. . 
torii-Eistrița și S 
na Deaca (L ]

• TURDA ] 
torească 
da s-au 
nicipale 
petiții :
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retului" care a reunit la start 
circa 400 de tineri elevi și mun
ci tort

Ambele întreceri s-au desfă
șurat pe aleile Parcului Tine
retului.

• DEVA. în cadrul activită
ților cultural-sportive organiza
te pentru elevi în vacanța de 
primăvară, pe pîrtiile din ma
sivul Paring, unde zăpada mai 
persistă, s-au desfășurat dumi
nică întreceri de schi. Aici 
funcționează, de mai multe zile, 
o tabără de schi alpin și fond 
unde se antrenează 
cadrele 
sportivă 
grup de 
se află 
fond la
vii amatori de schi își petrec 
vacanța în munți, un alt grup, 
de la Liceul din centrul mi
nier Vulcan au plecat într-o 
excursie la Plevna, avînd drept 
scop reconstituirea drumului 
parcurs de ostașii români în 
bătăliile războiului de indepen
dență.

• GALAȚI. în organizarea 
Consiliului județean al orga-

elevii și 
didactice de la Școala 
din Petroșani. Un alt 
elevi, din Valea Jiului, 
într-o tabără de schi- 
Borșa. In timp ce ele-

ianizației pionierilor, 
s-a desfășurat cea de 
ediție a competiției_ de 
rugby dotată cu 
pendenței' 
perie 
Școala 
Școala 
Școala 
bele din județul Prahova), Ca
sa pionierilor Macin (jud.Tul- 
cea), Școala generală 
rești Școala generală 
Casa pionierilor din 
joru, Școala generală 
(toate din județul Galați), Școa
la generală 12 Galați, Casa pi
onierilor Galați

Trofeul pus în joc a fost 
cîștigat de formația Școlii spor
tive Constanta (antrenor Tra
ian Doiciu), 2. Șc. gen. 2 Cos- 
mești, 3. Șc. gen. Comarnic, 4. 
Șc. gen. 2 Fîrțănesti. (Victor 
ȘTEFĂNESCU, coresp).

• JUD. GORJ. La Tg. Căr- 
bunești, Țicleni. Motru. Novaci 
și în alte așezări gorjene s-au 
desfășurat duminică întreceri 
de cros, tenis de masă și volei.

• ALBA IULIA. în localitate 
a avut loc etapa județeană a 
popularei competiții de masă 
cu caracter republican „Crosul

Galați 
a 3-a 
mini- 
Inde- 

i luat
„Cupa 

la care au
10 echipe pionierești : 

sportivă 2 Constanța, 
generală Comarnic, 

generală Posada (am

175 Bucu- 
Cosmești, 
Tg. Bu- 

Fîrțănești

a BiJ 
desfățj 
de erai



_ înaintea meciului, de simbâtă,
I----------------

cu Spania FOTBAL PREGĂTIRILE LOTULUI SPANIOL
• Rojo, accidentat, a fost înlocuit cu Maranon
• Jucătorii spanioli sosesc miine la București
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strictețe tot ceea ce ni se spu
ne, să ne regăsim pe noi, cei 
care în turneul pregătitor din 
Franța am realizat două jocuri 
foarte bune.

CHERAN : a) Am privit me
ciul de pe tușă și mi-am dat 
seama de lipsa de mobilizare a 
colegilor mei, deși eram avizați 
că polonezii au o carte de vi
zită de invidiat. Și o chestiune 
mai veche : cind primim gol, 
ne pierdem capul, intrăm în 
degringoladă, ca și în jocurile 
de la cluburi, b) Nici nu mă 
gindesc ca sîmbătă să nu cîști
găm ! Dar pentru aceasta, să 
nu existe menajamente, să fim 
in teren o adevărată echipă 
care știe să cînte aceeași parti
tură. Am jucat de multe ori 
împotriva spaniolilor și știu că 
ei vor miza pe defectul nostru 
de a ne enerva. Să nu le dăm 
această posibilitate. Trebuie să 
avem răbdare și noi și publicul, 
pe care îl dorim în permanen
ță de partea noastră.
» BOLONI: a) La meciul cu 

fonia s-a greșit din punct de 
vedere tactic ; mulți au vrut 
să rezolve individualist fazele 

Ide joc, a existat o mișcare de
ficitară în teren — cu balonul 
și fără balon, b) în jocul cu 

I Spania să fim calculați, să nu 
ne pripim, să nu ne aruncăm 
cu toții în atac pentru a da cit 
mai repede golul, deoarece, în 

I astfel de momente, poți să pri
mești o lovitură greu reparabi- 
lă. Toți avem datoria să luptăm 

| pînă la capătul puterilor, chiar 
dacă unii dintre noi vor intra 
mai tirziu în joc.

VIGU : a) Psihic, n-am reu
șit să ajungem la o maximă 

' concentrare, poate și pentru 
I—faptul real că am considerat pe 

polonezi... simple rezerve. Cred 
că. atunci, noi am jucat doar cu 
60—70 la sută din randamentul 

I pe care l-am dat în meciurile 
din Franța și chiar în recentul 
meci cu Turcia. Ca să nu mai 

I amintesc de unele flagrante în
călcări ale sarcinilor de joc, 
stabilite de conducerea tehnică.

I b) Oricum, un meci amical nu 
se compară nici pe departe cu 
un joc de mare miză cum este 
acela de sîmbătă. Toți sîntem 
deciși să ne autodepășim, asta

I
I
I
I
I
I
I
I
L-

vede

I
I
I
I
I
I
I
I
I

însemnînd
dăm randamente egale, să fim 
în teren o echipă bine articu
lată. Am credința că, acționînd 
așa, vom cîștiga dificila partidă 
cu formația Spaniei.

SATMAREANU II: a) Jucînd 
cu Polonia B credeam că va fi 
un „galop de sănătate". Tribu
nele cereau golul, noi vroiam 
să cîștigăm repede și pînă la 
urmă nu am mai reușit să ne 
adunăm. Enervarea pusese stă- 
pînire pe noi. b) Jocul cu Spa
nia va fi fără discuție, aspru, 
va fi o întîlnire în care vor 

. cîștiga acei care vor avea ner
vii mai tari. Și am speranța că 
noi vom fi aceia. Nu știu dacă 
vreodată s-au dat premii de fru
musețe la partide cu miză, 
pentru că, pînă la urmă, rezul
tatul primează. E bine să nu le 
dăm nici o speranță adversari
lor noștri, încă din startul par
tidei. în numele colegilor, aș 
mai dori ceva : ca întreg sta
dionul să vuiască de încurajarea 
„Hai România !“. Știu că sîntem 
și noi datori față de acest pu
blic, dar aș vrea ca el să în
țeleagă că, acolo, pe gazon, ai 
nevoie de... aripi în momentele 
cele mai grele. Or, la noi. toc
mai atunci se tace sau ești a- 
postrofat.

BĂLĂCI: a) Inutil să spun 
că nici un adversar nu trebuie 
tratat cu ușurința de care am 
dat dovadă noi în meciul cu 
secunzii din- Polonia. Pe undeva 
au contat și acele indisponibili
tăți, care au produs unele ro
cade în angrenajul echipei, b) 
Trebuie să ne impunem simbă- 
tă din primul minut, să ne a- 
jutăm permanent, să acționăm 
calm și decis în orice împreju
rare. Ca reprezentant al noului 
val, acesta este meciul care ar 
putea însemna drumul nostru, 
și al altora care vin după noi, 
spre adevărata consacrare. Păs
trez în memorie echipa născută 
cîndva pe Wembley, cu acei 
băieți minunați, și sîntem da
tori să le repetăm performanța.

DUDfJ GEORGESCU : a) în- 
trutotul de acord cu colegii mei 
că meciul cu Polonia a fost tra
tat ca un „meci de mijlocul săp- 
tămînii", cum se face și la clu
buri, uneori. Cu asta am spus 
totul, b) Cu spaniolii e cu totul 
altceva. Am jucat de multe ori 
împotriva lor, le cunoaștem po
sibilitățile, dar și slăbiciunile.

Sigur că nu este o partidă 
ușoară, dar sînt convins că toți 
ne vom bate fără menajamente, 
suportul morâl fiind atmosfera 
bună din cadrul lotului, pregă
tirea făcută. Intrăm în teren 
visînd la drumul pe care alți 
colegi 
vîrstă, l-au 
urmă pînă la „El Mundial". 
Despre spectatori... Știu că nu 
de mult echipa națională își 
croia victoriile și cu contribuția 
publicului, care o încuraja fre
netic. Am văzut la televizor 
meciul Spania — Iugoslavia, de 
anul trecut ; cind la 0—0 iugo
slavii asaltau poarta lui Miguel 
Angel, publicul n-a tăcut nici 
măcar o secundă...

Confesiuni sincere, speranțe, 
ambiții. Și Iordache, Zamfir, 
Cristian, Tănăsescu, Sameș, 
Trot, întreg Iotul, este conștient 
de responsabilitatea sa, gindește 
cu același simț de răspundere. 
Ia intîlnirea de simbâtă. despre 
a cărei importanță este inutil 
să mai vorbim.

de-ai noștri, mai în 
făcut cu ani în

Componenții lotului reprezen
tativ al Spaniei s-au reunit 
luni la amiază la Madrid, după 
disputarea etapei de duminică 
din campionat. Cei 16 selecțio
nați pentru întilnirea cu echipa 
României sînt : Miguel Angel, 
Pirrî. Benito, Camacho — 
Madrid), Churruca, 
(Athletic Bilbao), Capon, Leal, 
Ruben Cano (Atletico Madrid), 
Satrustegui, Arconada (Real 
Sociedad), Ramos, Asensi (C.F. 
Barcelona), Juanjo, Lanchas (Sa
lamanca), Juanito (Burgos). Se
lecționerul Ladislau Kubala a 
supus pe jucătorii săi la un 
antrenament de revenire in 
după-amiaza zilei de luni, iar 
marți întregul lot a efectuat 
două antrenamente. Ieri a fost 
prevăzută o partidă la două 
porți cu o formație de juniori.

Din lotul prezentat mai sus 
lipsește Rojo (Athletic Bilbao), 
care s-a accidentat in meciul 
de duminică al echipei sale 
cu Cella Vigo. în locul său a 
fost convocat Meranon (Espa- 
nol). actualul galgeter al cam
pionatului (19 goluri marcate). 
In privința unsprezecelui pro
babil, acesta va fi, in mare, cel 
utilizat in partida cu echipa 
Ungariei. A intervenit însă in-

(Real
Villar

disponibilitatea lui Del Bosque; 
astfel că Pirri va trece, după 
toate probabilitățile, în linia de 
fundași, luînd locul pe care îl 
deține de obicei Migueli, și el 
indisponibil. Dar faptul că La
dislau Kubala apelează la Leal, 

' jucător ofensiv, demostrează că 
el vrea să fortifice, sub acest 
aspect, linia de mijlocași. Unele 
semne de întrebare mai există 
în privința vîrfului de atac, 
unde Ruben Cano e un contra
candidat puternic al lui Salrus- 
tegui, față de forma arătată. 
Dar, cum s-a mai anunțat, în 
privința atacantului de la Atle
tico Madrid există un dubiu — 
prin faptul că d a jucat în 
reprezentativa de juniori a Ar
gentinei — ceea ce îl face con
testabil intr-un meci oficial, de 
calificare la C M. cum este în
tilnirea de la București. Kubala 
ar avea dificultăți și în ceea 
ce ii privește pe Capon și Ar- 
conada accidentați ușor. Se
lecționerul spaniol va comunica 
formația probabilă în cursul zi
lei de miercuri, urmînd s-o 
confirme la București în aju
nul partidei.

Delegația spaniolă urmează 
să sosească la București joi 
după-amiază.

MARGINALII LA DIVIZIA B
Nu s-au mai plătit „polițele"

de altă dată
La meciul Metalul Plopeni — 

Petrolul Ploiești, disputat sîm- 
bătă după-amiază la Plopeni, 
pe un gazon excelent, cineva 
spunea că se întilnesc. de fapt,

Dumitrescu, State), acțiunile o- 
fensive, abundența fazelor de 
poartă și a șuturilor. Faptul că 
trei din cele patru goluri au 
fost înscrise cu capul, dintre 
care două în urma unor faze 
bine concepute, a confirmat po
sibilitățile. arsenalul tehnic al 
celor două echipe fruntașe ale 
seriei I. Păcat că o infimă

ric, a participat din plin la 
realizarea unei frumoase dumi
nici fotbalistice. (M. M. I.)

Și la bine și la rău
prea frumos exemplul de

| ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

I • MECIUL ROMÂNIA - SPANIA. 
PE STADIONUL STEAUA. După cum 
ne-a anunțat federația de speciali* 
tate, meciul România — Spania, din 
preliminariile C.M., programat 
bâtă 16 aprilie, se va disputa 
stadionul 
ora 16,30.

Ie la 
NIA —

- la turneul său în Moldova, echipa 
Ipiteșteană va susține în această 

după-amiază un joc amical, la 
Făgăraș, cu divizionara B Nitra- 

Imonia. Mîine, argeșenii vor juca, 
-te Brașov, cu Steagul roșu, iar 
duminică, de la ora 11, vor întâlni

I sîm-
______  __ pe
Steaua, cu începere de la

FAGARAȘ, nitramo-
F.C. ARGEȘ. Renunțînd

la Pitești formația Sportul stu
dențesc.

«DUMINICA LA TO. MUREȘ, 
A.S. ARMATA — U.TA Va fi, 
de fapt, o revanșă la amicalul 
disputat la sfirșitul săptămtnii 
trecute, la Arad și ciștigat de 
U.T.A. cu 2—0. Miercurea viitoare 
formația antrenată de Cicerone 
Manolache va susține un alt a- 
mical la Brad, cu divizionara B 
Aurul.

E DE MASA
și „Crosul tineretului". La cele 
două acțiuni au participat 452 
tineri și tinere din școli ge
nerale. licee și asociații spor
tive sindicale. Ciștigători la 
>,Cupa Independenței* sînt elevi 
de la școlile generale nr. 4. 5 

■P 6, iar Ia „Crosul tineretu
lui* reprezentanți ai liceelor 
nr. 2, nr. 3 de chimie 
treprinderea Chimică.

• SATU MARE. în
țiile sportive sătmărene 

, ganizează în aceste zile 
rbase întreceri dedicate 
toririi a 100 de ani de inde
pendență a României. La cea 
mai mare întreprindere de aici, 
Unio Satu Mare, se dispută 
în prezent întreceri la popice 
și șah. Pînă acum cele mai 
bune rezultate le-au obținut e- 
chipa secției de turnătorie iar 
la individual. Cornel Vinț. din 
aceeași secți& încă un exem- 

gplu : aproximativ 300 de șco- 
au luat rj-rte la etapa mu-

r. cieală a ^Craiului Indepen- 
dențel*. Cu pr 3v.1I acestor în
treceri s-au evidențiat concu
renta de la Liceul M. Emi- 
nescu. licee'e nr. 1 și 2, Șco
li’.? generale 6 și 10. (L

LiDTH. coresp./.

• UILECAN REINTRODUS ÎN 
LOTUL. TEXTILIST. In urma șe
dinței biroului secției de fotbal a 
clubului U.T.A. a fost reintrodus 
în lot Ullecan, care fusese împru
mutat echipei Rapid Arad, pentru 
care n-a primit, însă, drept de 
joc.

• ASTAZI, în GIULEȘTI. RA
PID — CELULOZA CALA- 
RAȘI. Profitînd de pauza com- 
petlțională, echipa Rapid susține

de ve- 
După 

Sportul

un nou joc amical 
rificare și omogenizare, 
partida de sîmbătă cu ____
studențesc, feroviarii bucureșteni 
vor avea astăzi ca partener de 
întrecere pe divizionara B Celu
loza Călărași. Meciul se va des
fășura pe stadionul Giulești cu 
începere de la ora 16,30.

Si în-

asocia
se or- 
nume- 
sărbă-

Atac al echipei gazdă la poarta apărată de Manta (Fază din 
meciul Voința București — Tehnometal, disputat duminică pe 
terenul primei formații, care a 
gere cu scorul de 1—Oj

suferit o surprinzătoare infrîn- 
Foto : Dragoș NEAGU

-Petrolul 1“ cu -Petrolul H“. 
Un adevăr, desigur, de vreme 
ce la Metalul evoluau șapte 
foști purtători ai tricoului echi
pei ploieștene, sau că Pisau și 
Manolache fuseseră, pînă nu 
demult, la Metalul. Dar ambi
țiile fiecărui fotbalist cresc, 
mai ales cind joacă împotriva 
fostei sale echipe, căreia „vrea 
să-i arate ce bun era el". De 
data aceasta, insă. n-au mai 
existat momente de răzbunare 
ca în anii precedenți, nu s-au 
mai plătit polițe, toți jucătorii 
— în frunte cu Gruber, Nae 
Ionescu și Țaporea — s-au pre
ocupat, efectiv, de joc. De aici 
a rezultat o partidă frumoasă, 
mai bună decit altele chiar din 
prima divizie, pe care le urmă
risem de curînd. Pe fondul unui 
tempo susținut, n-au lipsit exe
cuțiile tehnice reușite (s-au re
marcat Florea, Spiridon, FI.

parte din public — mai bine 
zis un grup răzleț — s-a ma
nifestat jignitor la adresa oas
peților, ceea ce a pătat, pe ici, 
pe colo, atmosfera, in rest, la 
fel de reușită ca și partida in 
sine. (Al. C.)

Surprize buzoiene
Gloria Buzău, performera 
primăvară a seriei I (9 

surprins

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
„LOZUL PRIMĂVERII" — EMI

SIUNE SPECIALA LIMITATA

De la toate agențiile LOTO 
PRONOSPORT precum și de la 
vînzătorii volanți puteți cumpăra 
„LOZUL PRIMĂVERII".

Jucînd la „LOZUL PRIMĂVE
RII" vă veți putea număra prin
tre marii lui ciștigători.

PROCURAȚI-VĂ C1T MAI MUL
TE LOZURI. VA SPORIȚI AST
FEL ȘANSELE DE CIȘTIG !

★
Vă prezentăm concursul Prono- 

sport de duminică 17 aprilie 1977, 
axat pe meciuri din campionatul 
italian de fotbal — Divizia A — 
și pe unele meciuri din Divizia 
B â, campionatului nostru 
fotbal.

Catanzaro — Verona 
Cesena — Torino 
Juventus — Bologna 
Lazio — Genoa 
Milan — Foggia

I. 
n. 

m. 
IV.
V.

de

VI.
VII. 

vin.
ix.
X. C.S.M. Suceava — C.S.U. Gl.

XI. C.F.R. Cl.-N. — „U“ Cl.-N. 
XII. U.M. Tim. — C.F.R. Tim.

XIII. Armătura ZI. — F.C. Baia M.
★

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
13 aprilie se kva transmite la te
leviziune la ora 17,35.

Rezultatele vor fi transmise și 
la radio în cursul serii.

★
ClȘTIGURILE 

PRONOSPORT 
1977 î

Categoria 1 :
2 variante 50% 
variante 10% a

Categoria i : .
97 variante a M2 lei ;

Categoria 3 : (11 rezultate) 
1 047,60 variante a 129 lei.

Napoli — Internazionale 
Perugia — Roma 
Sampdoria — Fiorentina 
Portul C-ța — Prahova PI.

CONCURSULUI
DIN 10 APRILIE

(13 rezultate) 
a 13.457 lei și 

2.691 lei ;
(12 rezultate)

• 
de 
puncte din 10) ne-a 
duminică, in primul rînd, prin 
baza sa materială. O tribună 
nouă, cu vestiare moderne, cu 
anexele necesare, ridicate pe 
locul vechii tribune a H-a, con
feră stadionului din Cring un 
aspect cochet și civilizat. Dar, 
cîmpul terenului de joc con
trastează cu tribuna. Multe por
țiuni, in care iarba a existat 
cindva, denivelări rămase din 
etapele disputate pe ploaie. 
Cauza principală, ni s-a spus, 
e drenajul care. într-un viitor 
nu prea îndepărtat, va fi refă
cut, după cum și terenul de joc 
va căpăta un aspect modern. E 
foarte necesar ! • O altă sur
priză plăcută ne-a oferit-o e- 
chipa antrenată de Ion Ionescu, 
prin jocul ei matur, modern. 
Am reținut, în special, evoluția 
veteranului Oprișan, fostă ex
tremă dreaptă a Petrolului, ju
cător care duminică s-a impus 
prin luciditate, rafinament teh
nic. angajament și maturitate 
tactică. Dealtfel, pe partea 
dreaptă, de multe ori Oprișan 
a venit în careul său pentru a-1 
dubla și îndruma pe cel mai 
tinăr jucător din teren, fundașul 
dreapta Ivana, un 
care, la această vîrstă 
seamănă cu... Cheran 
foarte bine • Tot o 
plăcută ne-a oferit și . 
buzoian, care, foarte sportiv, a 
aplaudat în timpul jocului și 
în final echipa adversă, Portul, 
pentru că, deși învinsă catego-

E .
atașament față de fotbal, față 
de echipa favorită a publicului 
sibian ca să nu stăruim puțin 
asupra lui ! Să nu uităm că 
simpatizanții, numeroși și cre
dincioși, ai formației F.C. Șoi
mii sperau, nu cu mult timp in 
urmă, ca echipa lor să reapară 
— după ani și ani — în Divizia 
A. Aspirațiile erau justificate, 
favorita lor concura cu multe 
șanse la primul loc în serie în 
ediția 1975/1976 a Diviziei B. 
Cîteva luni după ce trăise zile
le speranței intrării în Divizia 
A, suporterul sibian privește cu 
emoție spre... Divizia C. F.C. 
Șoimii a avut o vertiginoasă 
coborire in clasament și iat-o 
luptind din greu să abandoneze 
această nedorită „aventură speo
logică" în adîncurile clasamen
tului. Dar suporterii nu și-au 
abandonat echipa ! Duminică 
dimineața erau „la posturi", 
umplînd tribunele frumosului 
stadion sibian, încurajîndu-și 
neîncetat favoriții, într-un duel 
de toată atractivitatea cu grupul 
suporterilor brașoveni, venit și 
el să fie alături, la un meci 
greu, de jucătorii Steagului 
roșu.

Văzindu-i pe inimoșii sibieni, 
ne-am gindit la atiția spectatori 
care își părăsesc echipele Ia 
primul eșec ; chiar echipe care 
le-au dat frumoase satisfacții 
mergind pînă la cucerirea titlu
lui ! Exemplul suporterilor lui 
F.C. Șoimii le va spune, poate, 
ceva ! (Ef. I.)

Solicitările (suplimentare)

apărător 
fragedă, 
și joacă 
surpriză 
publicul

ale unui lider
C.s. Tirgoviște este un lider 

autentic al seriei a Il-a. Valoa
rea reală a acestei pretendente 
la promovarea în Divizia A a 
fost etalată și duminica trecu
tă pe stadionul din Cugir. în 
primul sfert de oră al partidei 
cu Metalurgistul din localitate, 
formația lui Nicolae Proca și-a 
demonstrat posibilitățile : ela
borare matură la mijlocul te
renului, unde Neagu și Tănase 
fac dispecerat subtil, angajare, 
în atac, frontală, a abilului 
Sa va.

Dar Metalurgistul Cugir, pe 
poziția ei precară în clasament, 
n-a acceptat acest gen de fot
bal rafinat. Inferioare tehnic, 
grăbite să-și asigure golul, gaz
dele n-au găsit, uneori, altă 
rezolvare a fazelor de joc, decit 
împingerea angajamentului fi
zic peste limitele a ceea ce 
numim „joc bărbătesc". Și, ne
recomandabil pentru un lider cu 
posibilități fotbalistice superioa
re, C.S. Tirgoviște s-a retras 
imediat pe propriile metereze, 
făcînd exclusiv un joc de a- 
părare. Iar o parte din jucătorii 
ei, iritați, au răspuns prompt la 
fault, eu fault, diminuînd va
loarea replicii colective.

De unde se vede că aspirația 
de aliniere în Divizia A trebuie 
dublată de puterea de a face 
față „vieții dure" în Divizia 
B. (I. C.)



Turneul de caliiicare neutru C E. de baschet - junioare

IOTURILE ROMÂNIEI, ISRAELULUI ȘISCOȚIfl
sala 

va 
de

După cum am mai anunțat, 
de vineri pină duminică 
A.S. Armata din Oradea 
găzdui unul din turneele 
calificare ale Campionatului 
european de baschet pentru ju
nioare, din acest an. La tur
neul orădean iau parte repre
zentativele Austriei, Israelului, 
Scoției și României, iar primele 
două clasate vor participa la 
C.E. de la Haskovo și Dimi- 
trovgrad.

în vederea disputelor de la 
Oradea, selecționata țării noas
tre se pregătește sub îndru
marea antrenorilor Gabriel 
Năstase și Ileana Ghiță. Lotul 
este format din : Cristina Ma- 
reș (talia 1,70 m). Maia
(1.80) , Mihaela Radu 
Elena Filip (1.84). Monica 
lan (1,77), Iudith Gross 
Ecaterina Szabo (1.74).
stanța Fotescu (1.78). Camelia 
Tănăsescu (1.87). Adriana Con- 
stantinescu (1.85). Cornelia Ha
giu (1,72), Ecaterina Bradu
(1.80) .

Dintre oaspete, și-au anunțat 
loturile : ISRAEL : Orit Lilani

Cuto v 
(1.68), 
Asta- 
(1.78),
Con-

ACTUALITATEA
LA HOCHEI
A FOST FORMAT LOTUL 

U.R.S.S. PENTRU C.M.

(portarul Babariko, 
și Fetisov, 

Kovin), lipsind însă

Recent, federația de speciali
tate din Uniunea Sovietică a 
definitivat lotul de jucători
care va face deplasarea la C.M. 
de hochei pe gheață de la
Viena. Din lot fac parte cițiva
debutanți L ' *
fundașii Pervuhin 
atacantul 
una din vedetele hocheiului so
vietic, tinărul atacant de la 
ȚSKA Moscova, Boris Alexan
drov. Dar, iată lotul comunicat 
de antrenorul Boris Kulaghin : 
Tretiak. Sidelnikov, Babariko 
(portari). Lucenko, Tîgankov, 
Gusev, Vasiliev, Babinov. Per
vuhin, Beljaletdinov, ~ 
(fundași). Mihailov, 
Harlamov, Salimov, Șadrin, Ja- 
kusev, Malțev, Golikov. Jlut- 
kov, Kapustin, Balderis, Kovin.

Fetisov 
Petrov,

CANADA - FINLANDA 5-1

Selecționata de hochei pe 
gheață a Canadei, care se pre
gătește în Europa pentru cam
pionatul mondial de la Viena, 
a susținut un nou joc amical 
în compania formației Finlan
dei. Partida, disputată la Hel
sinki. în prezența a peste 8 000 
de spectatori, s-a încheiat cu 
scorul de 5—1 (3—0. 1—0, 1—1) 
în favoarea hocheiștilor cana
dieni. Au marcat : McAdams. 
Paiement. Ververgaret. Merrick 
și McKechnie. respectiv Makko- 
nen.

Pe circuite fără măsuri de siguranță

VIATA PILOȚILOR
dl

DE FORMULA I IN PERICOL!
Cursele automobilistice — că

rora le-am găsit întotdeauna 
justificarea în testarea noutăți
lor tehnice — se înfundă tot 
mai mult în hățișul intereselor 
extra-sportive. Tot mai des se 
constată că „circul piloților de 
formula I", care colindă lumea 
cu țelul acum evident al acu
mulării de profituri pentru or
ganizatori, cade victimă super
ficialității măsurilor de siguran
ță. Automobiiiști de mare vir
tuozitate sînt lăsați la cheremul 
unor circuite vechi, proiectate 
pe potriva unor mașini care • 
dezvoltau viteze mult mai mici 
decît cele de azi.

Iată un exemplu recent din 
care reiese că „victimele" nu 
înțeleg să se mai lase multă 
vreme exploatate. Agenția 
D.P.A. anunță din Bonn că pi- 
loții automobiiiști de formula I 
vor boicota circuitul de la 
Niirburgring și nu vor lua par
te la „Marele premiu al R.F. 
Germania". în semn de protest 
față de refuzul organizatorilor 
de a efectua reamenajări și mo
dificări care să asigure securi
tatea automobiliștilor și a spec
tatorilor. Este cunoscut faptul 
că pe circuitul de la Nurbur- 
gring — supranumit și „Infernul 

(1.86). Anat Draigur (1.86). Ro- 
nit Yanitzki (1.82), Masha Lau- 
renz (1.78), Linor Asa (1.75), 
Shani Cohen (1,75). Rachel 
Zraf (1.60). Yael Alexandroni 
(1.70). Sărit Hirsh (1,75). Orna 
Orii (1.83) si SCOȚIA : Sandra 
Keneddy (1^5). Pauline Ferry 
(1.73). Iudith Law (1,63). Ma
rie Tracey (1.65), Barbara Scor- 
ley (1.78). _ Margaret 
gham
(1.80).
(1-75). 
Anne

Cunnin- 
(1.75). Julie McDonald 

Katlecn McGlinchey 
Alexis Grahame (1.73), 

Sword (1,80).

★
In orașul finlandez Lappeen- 

ranta au luat sfirșit întrecerile 
turneului de calificare pentru 
campionatul european rezervat 
echipelor de junioare. în Ulti
ma zi s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Iugoslavia — 
Belgia 52—48 (26—24) ; Finlan
da — Olanda 73—61 (30—35).

Pentru faza finală a campio
natului programată in luna au
gust in Bulgaria s-au calificat 
formațiile Iugoslaviei și Fin-

TURNEUL DOTAT 
CU „CUPA SAVARIA"

La Szcmbathcly au continuat 
întrecerile competiției interna
ționale feminine de baschet 
pentru ..Cupa Savana". Meciu
rile disputate in ziua a doua 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Polonia — România 
87—85 (46—44) ; Ungaria —
R. D. Germană 93—48 (51—24).

SCRIMERII ROMANI IN COMPETIȚIILE
INTERNATIONALE ALE LUNII

în această săptămină scri- 
merii români sînt angrenați in 
două mari competiții interna
ționale. Floretistele participă, 
începînd de azi și pînă dumi
nică, la Minsk, la „Cupa Bielo- 
rusiei" (au făcut deplasarea : 
Ecatcrina Stahl, Suzana Arde- 
leanu. Marcela Moldovan. Au
rora Dan, Magdalena Chezan 
și Viorica Țurcan), iar spada
sinii (L. Angelescu, C. Bărăgan, 
I. Popa, O. Zidaru, M. Popa, 
E. Kerekeș) vor participa, vi
neri și sîmbătă. la „Cupa Eu
ropei", care se va desfășura la 
Heidenheim.

Tot în R.F. Germania. 
Tauberbishofsheim (23—24 
prilie), se va desfășura , 
neul celor 7 națiuni" L 
Sabrerii vor concura săptămină 
viitoare la Budapesta (22—24 
aprilie) în cadrul „Cupei Euro
pei” și „Cupa Hungaria", lotul 
scrimerilor români cuprinzînd 
pe D. Irimiciuc, C. Marin, M. 
Mustață, I. Pop, E. Oancca, I. 
Pantelimonescu, M. Frunză, Al.

la 
a- 

„Tur- 
la spadă.

viața 
de automobiiiști, prin- 
7 piloți de formula I, 
trecut fostul campion 
austriacul Niki Lauda, 
ca prin miracol, după 

,Ferrari" se izbi-

verde" — și-au pierdut 
peste 120 
tre care 
iar anul 
mondial, 
a scăpat 
ce mașina sa 
se de un parapet și luase foc. 
în împrejurări încă neelucidate.

„Amenajarea unui parcurs 
complet nou, mai scurt și con
form normelor de securitate 
cerute de regulamentele curse
lor internaționale ar necesita 
cel puțin pairu ani — consideră 
experții — și atunci, în mod 
cert, nu se vor mai putea dis
puta curse pe -bucla de nord» 
care desfășoară, pe o distanță 
de numai 22,800 km, 143 de vi
raje și unde, în actualele con
diții, cea mai mică eroare poate 
fi fatală chiar și celui mai în- 
deminatic automobilist" — scrie 
corespondentul sportiv al agen
ției „France Presse", comentînd 
această situație.

Concomitent, invocînd motive 
similare, 
ternațională 
cerea de la 
bă contînd 
mondial al 
nulată.

Comisia sportivă in- 
a anunțat că între- 
Imola (Italia), pro- 
pentru campionatul 
mărcilor, a fost a-

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL MONDIACCXNDIDATURI PENTRU
UNIVERSIADELE

DIN 1979 Șl 1981
TEHERAN (Agerpres). — Co

mitetul’ executiv al Federației 
internaționale a sportului uni
versitar (F.I.S.U.). întrunit la 
Teheran, a reținut candidatu
rile Mexicului și Canadei pen
tru organizarea ..Univeisiadei" 
din anul 1979. Pentru anul 1981 
s-au oferit să găzduiască tra
diționalele campionate sportive 
studențești : Algeria, S.U.A. și 
R. F. Germania.

După cum se știe, anul aces
ta Universiada se va desfășura 
la Sofia, in luna august.

VIN ZAREA BILETELOR PENTRU J. O.1980
VA ÎNCEPE IN 1979

MOSCOVA (Agerpres). — 
Vinzarea primelor bilete din 
cele 6 milioane pentru întrece
rile Jocurilor Olimpice de la 
Moscova va începe in anul 
1979. a declarat A. Grcsico. se
cretarul 
tului de 
’80”. Din 
ximativ 
torilor
jumătate 
egalitate, 
amatorilor 
orașe ale

responsabil al Comite- 
organizare ..Olimpiada 
totalul biletelor, apro- 
jumătate revin locui- 
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Kovalev au dat un „recital" la . 
Novosibirsk. încasările fiind a- 
locate fondului de organizare 
a Jocurilor Olimpice din anul 
1980.
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Michel Poffet (Elve- 
Tinerii spadasini ro- 
s-au calificat printre

MOSCOVA (Agerpres)
Așii patinajului artistic 
U.R.S.S, în frunte cu Irina Rod
nina, Aleksandr Zaițev, 
Moiseeva, Andrei Minenkov.
Elena Vodorezova și Vladimir

La Hemel Hamp- 
au luat sfirșit în- 
turneu de calili- 

grupa B a C.E.
Clasate pe primele 
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calificat pentru tur- 
vor desfășura între 
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S-AU ÎNCHEIAT preliminariile
TURNEULUI U. E. F. A. PENTRU JUNIORI

ALTE REZULTATE
în cam- 
conduce 
urmată

Spania ; 
Elveția;
Olanda

GR. 11 : U.R.S.S. 
cu Turcia, califica- 
golului înscris în 
GR. 12 : Grecia 
cu Ungaria) ; GR.

Nilca. Floretiștii (P. Kuki, 
Țiu, T. Petruș) vor incheia 
ria turneelor internaționale 
lunii, participind (30 aprilie—1 
mai) la trofeul „Leul de Bonn".

La turneul internațional de 
spadă de Ia Leipzig (9—10 a- 
prilie), echipa României s-a 
clasat pe primul loc. învingind 
formațiile Cubei (9—6). R.D.G. 
II (12—4) și R.D.G. I (8—8, 
67—60 t d.). Echipa a fost for
mată din spadasinii Dinia, Du- 
țu. Kerekeș, Rotaru si Nicolae. 
în turneul individual, cîștigat 
de Leimbach (R.D.G.), cei mai 
bine situati dintre reprezentan
ții noștri au fost Dutu (loc 
9—12) și Dima (13—16).

La Campionatele mondiale 
de scrimă pentru tineret, de la 
Viena, proba de spadă a re
venit sportivului norvegian
Niels Bjorn Koppang 4 v, ur
mat de Manfred Beckmann
(R.F-G.) și Aleksandr Moiaiev 
(U.R.S.S.) 3 v, Philippe Ribaud 
(Franța) și Carlo Songini (Ita
lia) 2 
ția) 1 
mâni 
primii

Luni s-au încheiat prelimi
nariile celei de-a 30-a ediții a 
Turneului U.E.F.A. pentru ju
niori, la care au participat echi
pe din 32 de țări. Două dintre 
ele, Belgia și Malta, vor fi pre
zente din oficiu în turneul final 
ce va avea loc în Belgia, între 
19 și 28 mai, celelalte 14 ca- 
lificîndu-se în urma prelimina
riilor. Iată rezultatele și echi
pele calificate :

GR. 1 : Anglia (1—0 și 1—1 
cu Țara Galilor) ; GR. 2 : Islan
da (1—0 și 1—1 cu Norvegia) ; 
GR. 3 : Irlanda (reprezentativa 
Scoției s-a retras) ; Gr. 4 : Ir
landa de Nord (0—1 și 2—0 cu 
Danemarca) ; GR. 5 : Franța 
(1—1 și 3—1 cu Luxemburg) ; 
GR. 6 : R.F. Germania (10—0 și
5—1 cu Liechtenstein) ; GR. 7 : 
Austria (0—1 și 1—0 cu Portu
galia. 6—4 după executarea lo
viturilor de la 11 m) ; GR. 8 : 
Italia (2—0 și 0—1 cu Ceho
slovacia) ; GR. 9 : Bulgaria 
(0—0 și 1—0 cu Polonia) ; GR. 
10 : Iugoslavia (2—4 și 2—0 cu 
România ; calificarea obținută 
datorită golurilor marcate in

DE HANDBAL (tinerei)
ediție a campionatului 
masculin de handbal, 
formațiilor de tineret.

Prima 
mondial 
rezervat 
a fost inaugurată luni în mai 
multe orașe din Suedia. La 
această întrecere iau parte 21 
de reprezentative, printre care 
și selecționata României. Echi
pele participante au fost îm
părțite în 8 serii preliminare.

Tinerii handbaliști români 
fac parte din seria B, alături 

străini le 
de peste 
zi. Cota

seamnă că turiștilor 
va reveni o cotă 
100 000 de bilete pe 
pentru turiști și numărul bile
telor la competiții vor fi sta
bilite în conformitate cu cere
rile Comitetelor naționale o- 
limpice ale fiecărei țări parti
cipante la competiții.

AUTO • Cea de-a 25-a ediție 
a „Raliului Safari-'* s-a încheiat 
la Nairobi cu victoria echipaju
lui suedez Bjorn Waldegaard — 
Hans Thorzelius (..Ford Escort") 
— 665 p penalizare. Din cele 68 
de echipaje care au luat startul, 
numai 15 au 
cursă, al cărei 
5 400 km.

BASCHET • 
stead (Anglia) 
trecerile unui 
care pentru i 
(masculin), 
două locuri, 
Scoției s-au 
neele ce se 
14 și 22 mai la Stockholm și 
Helsinki La întrecerile grupei de 
la Helsinki va participa și se
lecționata României • în primul 
meci al turneului de la Gyor, 
echipa masculină a Greciei a în
trecut cu 94—76 (39—30) formația 
Ungariei.

BOX • La Tunis, în meciul 
dintre echipele de tineret ale 
Tunisiei și Iugoslaviei s-a înre
gistrat un rezultat de egalitate : 
7—7.

CICLISM • Cursa de la Ber
gamo a fost cîștigată de 
zul Janusz Biel’ek. urmat 
lienii Orfeo Pizzo ferrato 
vatore Maccali. Ultima 
disputată în circuit (129 
revenit la sprint cehoslovacului

deplasare) ; 
(1—0 și 1—2 
tă în urma 
deplasare) ;
(0—1 și 4—0
13 : Olanda (1—0 și 3—1 cu El
veția, 2—1 și 0—0 cu 
Spania : 0—0 și 4—1 cu 
clasamentul grupei : 1.

• După 23 de etape, 
pionatul cehoslovac 
Dukla Praga cu 33 p. 
de Slavia Praga cu 32 p. Re
zultate : Dukla — Inter 1—1 ; 
Slavia ~

•
R.F.G.
Essen

— Banik Ostrava 2—0.
în semifinalele Cupei 
: F.C. Koln — Rot-Weiss 

«««cu 4—0 ; Bayer Uerdingen
— Hertha 0—1. Meci restanța 
în campionat : S.C. Karlsruhe
— Schalke 04 1—7 !

• în campionatul Angliei : 
Ipswich — Birmingham 1—0 ; 
Stoke — Liverpool 0—0 : Man
chester City — Midlesbrough 
1—0. în clasament : Ipswich 
49 p (36 j) ; Liverpool 48 p (35

-k.de selecționatele Danemaro: i- 
Marocului și jși dispută jocu
rile la Goteborg. oraș in care 
se află și sediul comisiei de 
organizare a acestei compv-

In prima etapă s-au inreg s- 
trat următoarele rezultate : U- 
niunea Sovietică — R. D. Ger
mană 21—15 (10—5) meciul a 
stat în centrul atenției spe
cialiștilor, fiind considerat —• 
pe bună dreptate — derbyul 
etapei inaugurale : Danemarca 
— Maroc 27—18 (12—7). Iugo- 
slavia — Kuweit 32—13 (16—9), 
Suedia — Elveția 22—21 (10—9), 
Franța — Madagascar 
(19—8), R. F. Germania — 
ustria 24—9 (10—5). Olanda 
Tunisia 19—15 (8—6).

★
Ieri la Goteborg și in alte 

localități din împrejurimi s-au 
disputat partidele din etana a 
2-a. Selecționata tării ncasfr” a 
întilnit la Măsshallen din Go
teborg reprezentativa Marocului.

Pînă la ora închiderii ediției, 
rezultatul acestui meci nu ne-a 
parvenit.

38—15
A-

Frantisek Kails • După trei e- 
tape, în Turul Belgiei, conduce 
Walter Planckaert (Belgia) Eta
pa a treia (Lebeek-Assebioeck* 
160 km) a fost cîștigată de olan
dezul Jos Schipper.

GIMNASTICA • Un lot de 
sportivi sovietici avînd in com
ponentă pe Olga Korbut. Lud
mila Fomieeva. Viktor Klimen
ko. Anatou sedih. Fedor Kniak- 
sizov, Vlad’mir Makaroenko și 
Serghel Antonov a întreprins re
cent un turneu demonstrat'V in 
Malayezia.

NATAȚIE • La Londra proba 
de 200 m bras a fost cîștigată de 
Aigar Kudls (U.R.S.S.) cu 2:24 92,— - -iar 200 m soațe de Zoltan 
raszto (Ungaria) cu 2:04.32. Alte 
rezultate : masculin, 200 m .......
— Borgstrom (Norvegia) 1:56.33 : 
1 500 m — Matzker (Australia) 
15:41.53: feminin. 400 m liber — 
Michelle Ford (Australia) — 4:1« 20: 
100 m bras — Susanne Nielsson 
(Danemarca) — 1:15.41; 200 m mixt

— Becky Smith (Canada) 2:21.77 
• Turneul de polo de la Krefeld 
(R F. Germania) a fost cîștigat 
de echipa S.U.A. — 8 d, urmată 
de formațiile iugoslaviei — 7 
Olandei si R.F. Germania — 
6 p, Italiei — 3 p și Greciei 
0 p. iată ult’mele rezulta+e : 
S.U.A. — Olanda 4—3 : R.F. Ger
mania ita’ia 9—7 ; iugoslavia

7 p ; 2. Spania 4 p : 3. Elveția 
1 p) ; GR. 14 : Suedia (3—2 și 
0—2 cu R.D. Germană, 3—2 și
4—0 cu Finlanda ; R.D. Germa
nă : 2—2 și 3—1 cu Finlanda ; 
clasamentul grupei : 1. Suedia 
6 p ; 2. R.D. Germană 5 p ; 
3. Finlanda 1 p).

Iată cele 4 grupe finale : A 
— Anglia, Belgia, Islanda, Gre
cia ; B — Irlanda, Franța, Iugo
slavia, R.F. Germania ; C — 
Austria, Malta, U.R.S.S., Irlan
da de Nord ; D — Olanda, Sue
dia, Italia, Bulgaria.

j), Manchester City 46 p (35 j).
• După 27 de etape, in cajrt—ț 

pionatul Greciei conduce PAOR 
CU 44 p, urmată de Panathinai- 
kos 42 p, Olympiakos 41 p etc.

• In etapa 29 a camoiona-
tului Olandei : Aiax — Telstar 
4—0 : F.C. Den Hang — Feve- 
noord 0—0 ; P.S.V. Eindhoven 
— F.C. Amsterdam 1—0. tn
clasament : Aiax 47 p : Feye-^i 
noord 42 p : P.S.V. Eindhoven 
și AZ ’67 Alkmaar cite 39 p.

• Finala turneu'ii de junior
de la Cannes : Bulgaria
Franța 1—0 (0—0) : pentru lo
cul 3 : Scoția — Portugalia 
3—1 (•—•).
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