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Turneul final al campionatului masculin [locurile 1 — 6]

ACTIVITATEA DE MASA
Șl DE PERFORMANȚĂ NU ARE, 
CU UNELE EXCEPȚII, VACANȚĂ!

Raidul nostru la Rm. Vilcea și Pitești
Școlarii patriei se află in plină vacanță de primăvară ! Zeci 

de mH sint oaspeți ai numeroaselor tabere organizate in cele 
mai frumoase zone ale țăni și participă — printre alte activități 
— la diferite competiții sportive. Dar ceilalți ? Cum se asigură 
continuitatea practicării exercițiilor fizice, a sportului de masă 
și de performanță pentru elevii care au rămas acasă pe pe
rioada vacanței ? • „

Pe această temă am întreprins, în ultimele zile, un raid in 
municipiile Rm. Vilcea și Pitești. Iată citeva constatări și con-

VOLEIBALIȘTII DE LA DINAMO AU CUCERIT 
AL Vl-lea TITLU CONSECUTIV

• Campionii ciștigători fără nici un meci pierdut • Steaua, din nou 

pe locul secund • Pozițiile 4-6, decise la setaveraj

Lotul echipei Dina
mo, campioană a 
actualei ediții : de 
la stingă la dreap
ta — sus : George 
Eremia, antrenor, 
Mircea Tutovan, 
Dan Radu, Gabriel 
Udișteanu, Lauren
țiu Dumănoiu, 
Gunther Enescu; 
Cornel Oros, dr. 
Mircea Cristea ; 
jos — Traian Ma
rinescu, William 
Schreiber, Teofil 
Chiș, Marian Pău- 
șesou, Ștefan Bă- 

roiu

Foto : V. BAGEAC

18 000 de școlari angrenați 
Io diverse acțiuni

La sediul Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport 
Vilcea am purtat o primă dis
cuție, despre va
canță. cu Constaa- 
tin Coca — prian- 
vicepreședinte al 
acestui foc, care 
ne-a spus: „Din 
planul comanda
mentului local pen
tru vacanță amin
tesc citeva acțiuni 
referitoare la elevii 
din orașul Rnr 
Vilcea : 8.006 de elevi participă 
in aceste zile la excursii jude
țene. iar 10.000 sint angrenați 
In diverse drumeții. Ei vizitea
ză obiectivele industriale ale 
orașului. Combinatul Chimic, 
Grupul de hidrocentrale ..Olt". 
Fabrica de talpă și încălțămin
te din Drăgășani. stațiunile de 
pe Valea Oltului. Muzeul jude
țean șj.“. însoțiți de prof. Ra
du Vișan, inspector de educație 
fizică, am fost oaspeții citorva 
unități de învâțămint, pentru a 
vedea cum este aplicat în prac
tică planul Inspectoratului șco
lar județean.

Primul popas l-am făcut la 
liceul „Vasile Roaită“, cu secții 
de atletism, gimnastică și vo

SPORT 
ȘCOLAR

lei. Baza sportivă a liceului, ex
celentă : două săli de sport (una 
modernă, care găzduiește si an
trenamente ale diferitelor lo
turi republicane), terenuri de 
baschet, volei, handbal, pistă 
cu tartan pentru atletism etc.

La ora vizitei, di
rectorul adjunct Iu
lian Iovan și prof. 
Laurențiu Stilea se 
aflau in școală. 
Sala era ocupată 
de mai mulți elevi 
ce-și disputau un 
aprig meci de vo
lei. Dealtfel, din 
această unitate de 
învățămînt au ieșit 

mai mulți voleibaliști de renu
me. membri ai loturilor și echi
pelor naționale, dintre ei remar- 
cindu-se Laurențiu Dumănoiu 
(elev al prof. Stilea) ș.a. Pe te
renul de atletism, prof. Gh. 
Georgescu lucra intens cu eleva 
Elisabeta Neamțu — o speranță 
pentru J.O. de la Moscova, care 
la 17 ani a înregistrat progre
se remarcabile.

Următorul obiectiv. liceul 
„Nicolae Bălcescu“, unitate cu 
frumoase tradiții în activitatea 
sportivă. în sală un grup de fe-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)

Odată cu încheierea partide
lor din cadrul turneului final 
(locurile 1—6), echipa DINAMO 
cucerește cel de al Vl-lea titlu 
consecutiv în campionatul mas
culin de volei, demonstrînd, din 
nou, că este cea mai bună for
mație, fapt ilustrat, de altfel, 
și de modul în care și-a adju
decat titlul : nici un meci pier
dut din cele 27 susținute pe 
parcursul întregii competiții. 
Să nu uităm, de asemenea, că 
voleibaliștii dinamoviști și-au 
înscris în acest an și o altă 
performanță valoroasă : ocupa
rea locului secund în „Cupa 
campionilor europeni", disputa
tă în compania unor adversari 
deosebit de puternici.

Cauzele acestor succese tre
buie căutate în munca pasio
nată a antrenorului George E-

Astăzi, in sala Floreasca

ÎNCEPE DISPUTA
PENTRU TITLU

LA FEMININ
în sala Floreasca din Capitală 

începe astăzi turneul final pen
tru locurile 1—6 al primei divizii 
feminine de volei, la care iau 
parte formațiile Penicilina Iași, 
Dinamo, Universitatea Craiova, 
Farul Constanța, Rapid și I.E.F.S. 
Turneul prezintă un deosebit in
teres pentru iubitorii voleiului, 
care vor avea prilejul să urmă
rească pînă marți după amiază 
un pasionant duel intre Penici
lina Iași (antrenor N. Roibescu) 
și Dinamo București (antrenor 
Doina Ivănescu) pentru cuceri
rea titlului de campioană a țării. 
De asemenea, va fi interesant de 
urmărit disputa dintre celelalte 
formații participante pentru locul 
al treilea în clasament. Azi, în 
prima zi a competiției finale, 
sînt programate, de la ora 16, 
următoarele întîlniri : Penicilina 
— I.E.F.S., Dinamo — Rapid și 
Universitatea Craiova — Farul, 
ultimele două anunțîndu-se echi
librate. Să sperăm că și sub as
pect tehnic și spectacular ele vor 
întruni sufragiile publicului.

Iată situația de la care por
nesc finalistele :

Penicilina 22 20 2 62: 9 42
. Dinamo 22 20 2 61:23 42
, Univ. Craiova 22 14 8 51:32 36
. Farul 22 14 8 48:35 36
. Rapid 22 13 9 49:36 35
, I.E.F.S. 22 11 11 47:44 33

La turneu vor oficia următorii
arbitri : victor Ranghel, Vasile 
Dumitru, Radu Farmuș, Alexan
dru Dragomir, Nicolae Ionescu, 
Nicolae Găleșanu (toți din Bucu
rești) și Dan Dobrescu (Ploiești).

remia, a dăruirii și dorinței 
continue de perfecționare a vo
leibaliștilor : William Schreiber, 
Gabriel Udișteanu, Cornel 
Oros, Laurențiu Dumănoiu, Mir
cea Tutovan, Marian Păușescu, 
Giinther Enescu, Teofi] Chiș, 
Traian Marinescu. Ștefan Bă- 
roiu și Dan Radu.

Ca și la ultimele două ediții 
pe locurile următoare s-au cla
sat formațiile Steaua și Explo
rări B. Mare, dovedind că, 
prin loturile de care dispun, se 
află constant printre echipele 
fruntașe ale campionatului mas
culin.

CLASAMENTUL FINAL
1. DINAMO 27 27 0 81:12 54
2. Steaua 27 22 5 70:27 49
3. Explorări 27 19 8 72:31 46
4. Tractorul 27 13 14 48:47 40
5. Politehnica 27 13 14 47:59 40
6. Constructorul 27 13 14 44:58 40

BRAȘOV, 13 (prin telefon).
în Sala sporturilor din locali
tate a luat sfîrșit turneul final 
al campionatului masculin de 
volei (locurile 1—6). Atenția a 
fost reținută, cu deosebire, de 
partida Tractorul Brașov — 
Politehnica Timișoara, care a- 
vea să decidă echipa de pe lo
cul al IV-lea. Jucind cu mai 
multă ambiție, voleibaliștii bra
șoveni au cucerit o victorie 
meritată cu 3—1 (16. —6, 7, 13), 
care le aduce în clasament o 
poziție puțin scontată la înce
putul campionatului, pentru ca
re merită, totuși, felicitări. Cum 
era și firesc, Explorări B. Mare 
a depășit cu 3—0 (13, 3, 7) pe 
Constructorul Brăila, iar Dina
mo cu 3—0 (8, 9. 15) pe 
Steaua, după întîlniri destul de 
animate.

C. GRUIA — coresp.

Azi și mi ine, la patinoarul „23 August‘1

DOUĂ INTERESANTE ÎNTÎLNIRI
INTERNAȚIONALE DE HOCHEI

Astăzi și miine, patinoarul 
artificial „23 August" găzduieș
te două interesante întîlniri in
ternaționale de hochei, în care 
selecționata țării noastre, aflată 
în plină pregătire în vederea 
apropiatului și dificilului exa
men al grupei A a C.M/^ra 
întîlni un adversar redutabil. 
Este vorba de reprezentativa 
de tineret (20 de ani) a Ce
hoslovaciei.

în vederea acestor două

Ieri, pe stadionul Steaua LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
A SUSȚINUT UN ULTIM JOC DE VERIFICARE

0 10—1 (5—0) cu divizionara B Voința București O Dudu Georgescu a înscris
7 goluri • lordache (entorsă de gleznă) indisponibil pentru meciul cu Spania • 
Windt va fi rezerva lui Cristian 0 Selecționabilii își continuă antrenamentele
Stadionul Steaua, pe care se 

va desfășura, sîmbătă. meciul 
România — Spania, a găzduit, 
ieri, ultimul joc de verificare 
a „tricolorilor" : a fost mai mult 
un joc-școală, în compania di
vizionarei B Voința București, 
oprit nu o dată de.-, „arbitrul" 
Ștefan Covaci Dentru unele co
rectări necesare.

Selecționabilii au intrat pe 
teren, pentru prima repriză. în 
următorul „11“ : Cristian — 
Cheran, Sameș, Sătmăreaau II, 
Vigu — Dumitru, Boloni, Ior- 
dănescu — Crișan, Dudu Geor
gescu, Zamfir. (Iordache n-a 
putut fi utilizat, intrucit la an
trenamentul de marți s-a acci
dentat. suferind o entorsă de 
gleznă. El va fi indisponibil a- 
proximativ 10 zile situație în 
care Windt a devenit rezerva 
portarului Cristian)- După puțin 
timp (min. 5). Dudu Georgescu 
a deschis scorul, din voleu 
(fructificind o centrare venită 
de la Crișan) și tot el avea să 
mai înscrie pînă la pauză încă 
de trei ori. în minutele 12. 13 
și 45. Celălalt gol al reprizei 
a fost marcat, in min. 24, 
de Iordan eseu, dintr-o cen
trare a lui Zamfir. Cum a- 
rată și scorul fixat la pauză 

meciuri programate de la ora 
17,30, componenții lotului nos
tru au efectuat antrenamente 
intense, care au urmărit omo
genizarea perechilor de fundași 
și a liniilor de atac. Vor fi 
verificați, cu prilejul acestor în
tîlniri, portarii Netedu (refăcut) 
și Morar, perechile de fundași 
Antal—Gali. Varga—Ioniță și 
Justinian—Moroșan, avind ca 
rezervă pe FI. Sgincă, liniile de 
atac ; Costea — Tureanu—Axin-

O nouă acțiune ofensivă a „tricolorilor", finalizată de Dudu 
Georgescu Foto : Dragoș NEAGU

(5—0), „tricolorii" au fost a- 
proape tot timpul in terenul ad
vers. au căutat drumul cel mai 
scurt spre poarta partenerei de 
antrenament, au încheiat a- 
proape toate combinațiile cu 
șuturi puternice : în total, am 
notat 21 de șuturi, multe din

te ; Pană — Dumitru — Olenici 
(care-1 înlocuiește pe Cazacu, 
scos din lot pe motive disci
plinare) ; Gheorghiu—Solyom— 
Nistor.

Oaspeții, sosiți ieri la amiază 
de la Praga, pe calea aerului, 
au efectuat un antrenament de 
acomodare la patinoarul „23 
August", manifestind poftă de 
joc și probînd calitățile cunos
cute ale hocheiului cehoslovac : 
Viteză, forță, subtilitate tehnică. 

tre ele aparținînd mijlocașilor' 
care, la capătul diferitelor sche
me. au apărut deseori la fina
lizare.

La reluare, Anghelini, Bălăci 
și Troi i-au înlocuit pe Vigu, 
Dumitru și Crișan, astfel îneît 
pentru partea a doua a jocului 
echipa „tricolorilor" a avut ur
mătoarea componentă : Cristian 
— Cheran, Sameș, Sătmăreanu 
II, Anghelini — Bălăci, Boloni, 
Iordănescu — Troi, Dudu Geor
gescu, Zamfir. Imediat după 
pauză, în min. 47, divizionara 
B a redus din handicap (în
scriind prin Gane) intr-un mo
ment de relaxare a apărătorilor 
din fata porții lui Cristian- N-a 
trecut, însă, mult pînă ce 
„tricolorii" au reînnodat ofen
siva, închegind atacuri după 
atacuri. Majoritatea combinații
lor l-au căutat pentru finalizare 
pe Dudu Georgescu, care, re- 
luîndu-și „seria" din prima re
priză, a înscris încă trei go
luri. consecutiv, în minutele 55, 
63 și -0. Ultimele două goluri, 
care au rotunjit scorul la 10—1,

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2—3)



Finalele întrecerilor de cros CAMPIONATE •

AVANPREMIERĂ REUȘITĂ A SEZONULUI ATLEEIC ÎN AER LIBER
Mai mulți factori — începînd 

cu organizarea și terminînd cu 
nivelul tehnic al întrecerilor, 
element esențial, desigur — 
ne-au determinat să conside
răm ediția din acest an a fina
lelor campionatelor naționale de 
cros, desfășurate duminică lin
gă Timișoara, între cele mai 
reușite din istoria competiției. 
Campionatele de cros, avanpre
mieră a sezonului în aer liber 
pe pistă, au parafat startul bun 
al alergătorilor pe distanțe me
dii și lungi, impresie pe care 
ne-o formasem, de fapt, urmă- 
rindu-i pe fruntașii noștri în 
urmă cu două săptămini la 
Crosul Balcanic de la Tripolis. 
Sperăm ca apropiatele con
cursuri de pistă să confirme a- 
firmația de mai sus, iar exem
plul fondiștilor să fie urmat de 
atleții de la celelalte probe.

O primă constatare îmbucu
rătoare ne-a produs-o, la Timi
șoara, numărul foarte mare de 
concurenți — 746 și cel al clu
burilor și asociațiilor reprezen-

tate — 101 (din 36 de județe și 
București). Este un adevărat re
cord în materie, unele probe
— cu peste 100 de participant
— părînd veritabile crosuri de 
masă. Numărul mare de concu
renți nu a adUș totuși o dilua
re a nivelului întrecerilor, ma
joritatea sportivilor dovedind o 
pregătire bună (foarte puține 
abandonuri, în pofida condițiilor 
de concurs grele), o adaptare 
corespunzătoare la noile distan
țe de alergare, mai mari.

Se impun citeva considerații 
pe marginea probelor de se
niori. La bărbați, llie Floroiu, 
învingător autoritar ca și la 
Tripolis, ni se pare într-o deo
sebită dispoziție, așa cum nu 
l-am văzut parcă niciodată în 
alergările pe teren variat. El 
ne-a declarat că este mai bine 
pregătit decît oricînd și speră 
să mai coboare în acest sezon 
cu citeva secunde recordul pe 
10000 m realizat la Montreal 
(27:59,93). Aurel Niculescu, în 
progres spectaculos în această

RAIDUL
(Urmare din pag. 1)

te își dispută un meci de... 
handbal. Deci, bine. Pe tere
nul de handbal (bituminizat), 
două echipe — alcătuite ad-hoc 
— se întreceau într-o partidă 
de fotbal, cu toată larma de 
proteste și contestații la adre
sa..- arbitrului.

In continuare — Ia Școala 
generală nr. 3. Frumoasa sală 
de sport era încuiată. Terenu
rile (bituminizate) de handbal, 
volei și baschet... pustii. Doar 
doi copii jucau tenis, iar alți 
doi băteau o minge de fotbal. 
Absența elevilor ni s-a motivat 
prin faptul că baza sportivă se 
..umple11 începînd de la ora 17, 
pînă - la care mai erau, însă, 
doar citeva minute (! ?)

La Școala generală nr. 5 ac
tivitate susținută. Prof. Marin 
Simeanu, director adjunct, ne 
însoțește. Sala de sport plină cu 
Voleibaliști. Directorul ne-a pre
cizat că sala si terenurile sînt 
oeupate permanent, iar cei trei 
profesori de specialitate. Cons
tantin Ștefănescu, Costin Mus- 
tățea și Constantin Anescu, fac 
de serviciu — prin rotație —in 
școală.

Activitate sportivă non-stop

NOSTRU
prezent în școală. Am aflat că 
prof. Marin Ghindescu — di
rectorul acestei unități de în- 
vățămînt — i-a obligat să ple
ce in concediu... Cîțiva tineri 
(evident nesupravegheați) ju
cau un meci de fotbal cu țigă
rile în gură, iar în jurul celor 
trei mese de ping-pong, 3—4 
copii încercau să joace ceva ce 
semăna cu tenisul de masă.

k
După cele constatate în șco

lile din Rm, Vîlcea și Pitești se 
poate observa că, în majorita
tea unităților de învățămint, 
cadrele de specialitate au luat 
măsuri pentru petrecerea va
canței în mod util, instructiv, 
recreativ. Neajunsurile amin
tite cer, însă, măsuri grabnice 
ca peste tot să fie îndeplinite 
integral obictivele sportive de 
vacanță măcar acum. în ulti
mele zile...

iarnă, nu a concurat în depli
nătatea forțelor, după cum ne 
spunea antrenorul său E. Gro- 
zescu. Oricum, așteptăm cu in
teres evoluția sa pe pistă, ca 
și pe a lui Petre Lupan, un ta
lent ajuns, pare-se, la maturi
tate.

Ordinea la senioare (Natalia 
Mărășescu — Maricica Puică — 
Antoneta Iacob, adică atletele 
care au format echipa la Cro
sul Balcanic) nu este surprin
zătoare, ea confirmă valoarea 
campioanei, ambiția lui Puică 
și ascensiunea rapidă a fostei 
junioare, Iacob.

Cursele celor trei categorii de 
juniori ne-au arătat cîteva ele
mente de mare perspectivă. 
Dacă învingătoarea junioarelor 
mari, Maria Radu, este deja 
cunoscută (și nu numai în 
țară), Viorel Cojan (juniori I), 
Cristina Cojocaru (junioare II), 
Edith Marton (junioare III), 
Gyorgy Marko (juniori II) și 

Gavriluță Martinescu (juniori III) 
s-au detașat net de colegii lor 
de generație, părîndu-ne ferm 
înscriși pe orbita performanței. 
Am subliniat numai pe cîști- 
gători, dar talente sînt încă 
foarte multe. Alături de spor
tivi, noi antrenori se afirmă 
prin felul în care se preocupă 
de descoperirea și de formarea 
alergătorilor. Iloria Ștef (Cra
iova), Vasile Midvighi (Iași), 
Gheorghe Mărgineanu (Arad), 
Gabriel Ștefănescu (Cimpulung 
Muscel), Mihai Moruzov (Tul- 
cea) se alătură unor nume cu
noscute pentru activitatea lor 
la acest nivel — Atila Kalitt, 
Mihai Nisțor, Gheorghe Biro, 
Ionel Tămășanu etc. Consem- 
nînd și intrarea în rîndul lau
reatelor a unor unități pînă mai 
ieri anonime (Școala sportivă 
Tulcea, Școala sportivă Foc
șani, Tîrnavele Blaj etc.), nu 
putem încheia fără a sublinia 
faptul că în nici una din pro
bele juniorilor (6) nu am putut 
vedea pe podium, la individual 
sau pe echipe, atleți din uni
tățile atletice bucureștene ! 
Poate e mai ușor la Blaj...

Vladimir MORARI)

GEORGIANA SĂCĂLEANU 
Șl ANCA FÂGEJEAN, 

LOCUL I LA SĂRITURI DE 
LA TRAMBULINA (1 M) 

Dispute foarte echilibrate în în
trecerea pentru titlurile de cam
pioane naționale de junioare la 
sărituri de la trambulina de 1 m, 
ieri la bazinul ,,23 August". Este 
drept că la junioare mari 
Georgiana Săcăleanu a condus 
permanent, dar a fost talonată 
de Elena Cîrstică (într-o remar
cabilă revenire de formă) și de 
Mariana Marc (de la concurs la 
concurs mai sigură pe ea). La 
junioare mici, Magdalena Toth 
a condus după primele șase să
rituri, dar pe cea de a șaptea 
(1V2 înapoi) a greșit-o, permițînd 
Ancăi Făgețean (care executase 
bine același salt) să puncteze în 
mod decisiv.

Rezultate. JUNIOARE I : 1.
Georgiana Săcăleanu (Progresul) 
329,75 p, 2. Elena Cîrstică (Pro
gresul) 325,90 p, 3. Mariana Marc 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 308,30 p, 
4. Sanda Gavrilă (Șc. sp. Sibiu) 
275,15 p ; JUNIOARE II : 1. Anca 
Făgețean (C. S. Școlar) 330,35 p, 
2. Magdalena Toth (Crișul) 
321,70 p, 3. Felicia Cîrstea (Pro
gresul) 300,75 p, 4. Anca Bereș 
(C.S.M.) 289,40 p.

întrecerile continuă vineri și 
sîmbătă, de la ora 10 și de la 
ora 16.
A ÎNCEPUT CAMPIONA
TUL DE TENIS PE ECHIPE 

(SERIA I)
După o ședere de cîteva zile 

la Brașov, în speranța că ploa
ia se va opri, permițînd startul 
Campionatului de tenis pe echi
pe, seria I, jucătorii și jucătoa
rele celor 12 echipe <6 masculine 
și 6 feminine) au venit în Capi
tală. Federația de specialitate a 
hotărit ca toate cele cinci etape 
ale turului să se desfășoare pe 
baze sportive din București. 
Miercuri dimineață au început 
următoarele meciuri : Steaua — 
Jiul (masculin) și Steaua — Pro
gresul (feminin) — pe terenurile 
de la Progresul ; Dinamo Brașov 
cu Politehnica Cluj-Napoca (m) 
și cu U.T. Arad <f) — la Dinamo; 
Dinamo București — C.S.U. Con
strucții București (m-i-t) — pe
terenurile de la Steaua.

MASCULIN. Dinamo Brașov 
conduce cu 7—1 in intilnirea cu 
Politehnica Cluj-Napoca. (T. 
Marcu ■— L. Boldor 6—3, 6—4 ; 
O. Vilcioiu — R. Vintilă 6—0,
6— 3 ; I. Kerekes — R. Hărnuțiu
7— 5, 6—3 ; D. Oprea — T. Vlad 
2—6, 3—6 ; T. Marcu — R. Vin
tilă 7—5, 6—2 ; O. Vilcioiu — L. 
Boldor 6—0. 5—7, 6—3 ; I. Kere- 
keș — T. Vlad 6—3, 6—0 ; D. O-

prea — R. Hărnuțiu 4—6, 6—2, 
6—3). FEMININ. Dinamo Brașov
— U.T. Arad 4—1 (rezultat final): 
Iudit Gohn — Mariana Socaciu 
6—2, 6—1 ; Camelia Chiriac — 
Dorina Brăștin 6—1, 6—2 ; Gohn
— Brăștin 6—2, 6—1 ; Chiriac — 
Socaciu 6—4, 6—3 ; Chiriac, Ro
xana Cocișiu — Socaciu, Brăștin 
2—6, 1—6. întrecerile continuă.

POPICARUL IOSIF 
TISMÂNAR - 995 p.d. LA 

SANDHAUSEN
La întrecerile de popice din 

cadrul „Săptăminii sportive in
ternaționale" de la Sandhausen 
(R.F. Germania) au participat 
și jucătorii români Iosif Tismă- 
nar și Constantin Voicu. Ei au 
făcut parte și din selecționa
tele europene care au jucat cu 
formațiile localității Sandhausen. 
în ambele partide au cîștigat 
selecționabilii, cu 5683—5576 
p d și, respectiv, 5259—5065 p d. 
Cu acest prilej, Tismănar a 
doborît 945 de popice, iar Voicu 
877. în jocul de perechi (cîști
gat de cuplul vest-german Jen
ner—Endres cu 1902) Tismănar 
și Voicu s-au clasat pe locul 
12, cu 1826 p d (Tismănar 939 
p d, Voicu 887 p d). La indi
vidual (unde conta și rezultatul 
de la perechi) Tismănar a jucat 
foarte bine, obținind 995 p d, 
al doilea rezultat al turneului 
(după maghiarul Csanyi — 1017 
p d) si s-a clasat al patrulea, 
cu 1934 p d (939—995). Locul I 
a revenit lui D. Zieher (R.F.G.), 
cu 1975 p d (987—988). Voicu a 
ocupat locul 26, cu 1763 (887 — 
876).

Rezultate restante din etapa 
a Xll-a a campionatului Divi
ziei A : FEMEI — Voința Plo
iești — Cetatea Giurgiu 2478 — 
2359 (scor individual 4—2), Hi
dromecanica Brașov — Voința 
Craiova 2494 — 2363 (5—1),
C.S.M. Reșița — U.T.A. 2464 — 
2358 (4—2) ; BÂRBAȚI ; Dacia 
Ploiești — Rafinorul Ploiești 
5143—5020 (3—3). Rulmentul Bra
șov — Gloria București 5340 — 
5053 (5—1).
„RALIUL CETĂȚILOR DE 
FOC" LA AUTOMOBILISM

După „Raliul zăpezii“, auto- 
mobiliștii noștri fruntași se vor

L zi

foc-, cea de 
carrz. -
liuri. Organi 
principal coa

dețele
doara. in car< 
de foc- Reși-u

..Raliu Cei 
va
795 km. cortc 
străbătut mai 
ruta : Deva —
— Deva — B
— Lainici — 
Herculane — 
nina — Reșița 
tina Timiș — 
vița — Nai 
Nouă. Traseul 
dernizate dar
8 probe spec 
de control or-

Plecarea pri 
loc sîmbătă 
Deva, la ora 
duminică 17, 
ora 7,11.

CLUJ-NAPOC 
Au continuat 
natului națion; 
copii. Iată cîș 
din ziua a dc

1963 — 100 m 
riu (Lie. 1 B 
liber (b) : D 
1964 IOT m 
(Șc. sp. Tim.) 
m bras (b) : I 
1:20,5—recoati ; 
C< Alexg-4Șc„ 
m liber (b) 3 
Reș.) 62,6—rect 
liber (f) : O. ft 
400 m liber (t 
sp. Br.) 5:05,8 
O. Mladin 67,6 
M. Teodorescu 
— 400 m liber 
(Șe. sp. Br.) 
m liber (b) : 1 
Br.) 5:20,6 ; 1( 
Vasile (Șc. sp. 
100 m liber 
1:10,0—record ; 
(f) : R. Calalb 
100 m liber (t 
4 Gal.) 1:15,3 ; 
(f) : M. Groz, 
cord ; 100 m ] 
(CSM B. Mare 
echipe : 1. Lie 
2. Șc. sp. Brăil 
1491 p. —4

După Campionatele balcanice de judo de la București

SPORTIVII DIN LOT PE UN DRUM PROMIȚĂTOR

DIN TOATE 5PORT
CICLISM ECHIPA ROMÂNIEI, 

alcătuită din Vcsile

Prof. Cornel Stănescu, ins
pector cu educația fizică în ju
dețul Argeș, a precizat : „Ins
pectoratul școlar județean, a în
tocmit un plan amplu pentru 
activitățile din vacanța de pri
măvară. Acțiunile cultural-e
ducative, sportive și de muncă 
patriotică sînt astfel eșalonate, 
îneît cei peste 30.000 de elevi 
ai municipiului să fie angrenați 
în diverse activități".

împreună cu prof. Cornel 
Stănescu, am început raidul Ia 
Școala generală nr. 11, care 
din acest an are clase de gim
nastică masculină, iar de doi 
ani dispune de clase de fotbal- 
Profesorii de educație fizică 
Georgeta și Nicolae Costea e- 
rau în școală. Unul se afla pe 
terenul de handbal, unde con
ducea un meci de fete, iar altul 
în noua sală de sport — cu 
coritan — care permite desfă
șurarea unor activități în con
diții excelente. în curînd. aceas
tă unitate va dispune de două 
terenuri de fotbal, în imediata 
apropiere, dintre care unul va 
fi gazonat. Prof. Nicolae Cos
tea ne-a informat că terenurile 
sint ocupate de dimineață Dină 
seara tîrziu (instalația de noc
turnă permite acest lucru).

Liceul de fete „Zinca Goles- 
cu“. Sala de sport este ocupată 
de ansamblul de gimnastică rit- 
jnică-modernă, care la sfirșitul 
acestei săptămini va participa 
la finala pe tară de la Baia 
Marc a „Cupei Independenței". 
Prof. Silvia Luca face ultimele 
retușuri și speră la o compor
tare bună a elevelor sale la fi
nala competiției. împreună cu 
prof. Nicolae Mătușoiu, direc
tor adjunct, vizităm baza spor
tivă cu terenuri de handbal, 
volei și baschet (toate cu bi
tum), care din păcate erau 
goale-..

Școala generală nr. 1. Tere
nuri de handbal și baschet cu 
bitum, dar neîngrijite. Porțile 
de handbal neasigurate, iar pa
nourile de baschet destul de de
gradate. Nici unul din profeso
rii de specialitate. Ion Stănescu 
și Mircea Zamfireseu, nu era

A treia ediție a Campionate
lor balcanice de judo poate fi 
considerată printre realizările 
notabile ale sportivilor români. 
Cele patru titluri de campioni 
obținute în întrecerile indivi
duale de A. Szabo (cat. super- 
ușoară). C. Nicolae (semlușoa- 
ră), C. Roman (ușoară), M. To
ma (semimijlocie), împreună cu 
titlul cucerit de reprezentativa 
țării noastre in competiția pe 
echipe, ca și cei nouă sportivi 
români clasați pe locurile II 
și III constituie, intr-adevăr, 
un bilanț apreciabil. Se cuvin 
deci felicitări sportivilor care 
au urcat pe podiumul de pre
miere și. deopotrivă, antrenori
lor Gh. Donciu, D. Hinșan (Șc. 
sp. Gloria Arad) și medicului 
T. Mihăileanu.

După cele văzute de-a lungul 
celor trei zile de concurs putem 
aprecia că nivelul tehnic al în
trecerilor, la care sportivii ro
mâni și-au adus o importantă 
contribuție, s-a apropiat mult 
de cel al marilor competiții. 
Constatarea nu poate decit să 
ne bucure, deoarece este știut 
că peste citeva săptămini lotul 
reprezentativ al țârii noastre se 
va prezenta la Campionatele 
europene de la Ludwigshafen 
(R.F. Germania). Aprecieri ase
mănătoare au avut, dealtfel, la 
finele confruntărilor și cunos- 
cuții antrenori Y. Takahiro (Ja
ponia). care pregătește lotul 
Turciei, I. Mihailovici (Iugosla
via) precum și reputatul sportiv 
iugoslav G. Juvela, medaliat la 
ultimele trei ediții ale europe
nelor, intre care in 1974 cu aur 
(la Balcaniada de la București 
G. Juvela a obținut două titluri, 
la semigrea și open).

Numărul apreciabil de victo
rii, 54 — dintre care 27 înainte 
de limită și tot atîtea prin 
yusey-gachi (superioritate teh
nică), realizate de cei 10 con- 
curenți români în întrecerile 
individuale — față de cele 20 
de înfringeri, cit și faptul că 
unii dintre ei, A. Szabo, C. Ni
colae, C. Roman și N. Toma, au 
ieșit învingători în toate parti
dele susținute ne determină să 
întrevedem posibilități reale și 
în competițiile de amploare, 
continentale sau mondiale.

Lotul de judo al tării noastre și cei doi antrenori fotografiați 
după încheierea Campionatelor balcanice Foto : Dragoș NEAGU

Desigur, după aceste succese, 
nu ne grăbim să afirmăm că 
la apropiatele Campionate eu
ropene au de-acum șanse sigu
re de succes. Am spune chiar 
că, exceptindu-i pe M. Toma, 
A. Szabo și C. Roman, ceilalți 
nu pot emite deocamdată pre
tenții la unul din locurile frun
tașe. Ei mai au încă multe mi
nusuri in pregătire, nu știu să 
facă față unor adversari va
loroși. față de care manifestă 
pur și simplu teamă. Or, la 
C.E. aproape toți judoka au o 
bogată experiență de concurs, 
mulți dintre ei fiind medaliați 
la edițiile precedente sau la 
C.M. și J.O.

Ceea ce putem însă afirma 
cu certitudine este faptul că 
sportul judo-ului din țara noas
tră se află pe un drum bun. 
Neîndoios, antrenorii lotului și 
federația de specialitate și-au 
asumat riscul de a nu obține 
rezultate pe măsura așteptări
lor la această Balcaniadă, re- 
nunțînd la unii sportivi ca Gh. 
Dumbravă. C. Știrbu, Șt. Pop 
sau Al. Filip, care șe puteau 
situa și ei, mai mult ca sigur, 
pe poziții fruntașe. In locul a- 
cestora sau al altor cunoscuți 
judoka, au fost promovați ju
niori și tineri care, pe lingă re
zultatele bune obținute — unii 
devenind chiar campioni —, au 
perspectiva ca pînă la Olimpia

da de la Moscova — principalul 
obiectiv — să-și desăvîrșească 
pregătirea.

Iată ce ne-a declarat, după 
terminarea Campionatelor bal
canice tov. general-maior Con
stantin Mleșniță, noul preșe
dinte al Federației române de 
judo : „Sportivii noștri se află 
evident in real progres tehnic. 
Este adevărat insă că de cîtva 
timp ei au condiții mai bune 
de pregătire și acestea trebuie 
folosite mai judicios in conti
nuare. Sportivii selecționați în 
lotul pentru Balcaniadă și pen
tru apropiatele Campionate eu
ropene au reușit să facă față 
exigentelor întreceri din sala 
Floreasea. Ei trebuie să intre 
insă mai hotărit la luptă, să 
țină seama că in competițiile 
internaționale se vor confrunta 
cu adversari tot mai puternici, 
iar arbitrajele, cum am văzut, 
dealtfel, sint uneori susceptibile 
de erori. Sportivii noștri tre
buie să se pregătească de așa 
manieră incit victoria lor să fie 
clară și categorică. Rezultatele 
de la Campionatele balcanice 
reprezintă o performanță, dacă 
ținem seama de stadiul pregă- 
iha^-dar sint încă departe de 

mulțumi. Trebuie depuse 
încă multe eforturi pentru a 
cuceri un loc fruntaș în ierar
hia europeană si mondială".

Costin CHIRIAC

Teodor, Mirceu uornc^canu, Ion Cojo
caru, Eugen Dulgheru, . Ion Nica și 
Costicâ Bonciu (antrenor : Ion Arde
leana), pleacă astăzi la Alger, ur- 
mînd să participe între 16 și 21 apri
lie la „Tour d’Annaba”. Este, de 
fapt, vorba de echipa noastră pentru 
cea de-a XXX-a ediție a „Cursei Pă
cii” care, ca și alte formații, va fo
losi întrecerea din Algeria pentru ri
dicarea nivelului pregătirii. • CA
LENDARUL COMPEflflONAL progra
mează o nouă competiție pe etape. 
Este vorba de tradiționalul concurs 
dotat cu „Cupa Olimpia” ce se va 
desfășura după cum urmează : etapa 
I — 15 aprilie ; cursă pe șoseaua Ol
teniței, 110 km ; etapa II — 16 apri
lie : cursă pe șoseaua Alexandriei, 
140 km ; etapa III — 17 aprilie : 
cursă pe șoseaua Călărași, 120 km. 
In primele două zile startul se va 
do după-amiaza, de la ora 14,30, iar 
duminică la ora 9,30.
HAKIDRAI echipa steaua va 
nniYL/DnL susține în cursul aces
tei săptămini două meciuri amicale 
în R.F. Germania, pregătitoare pen
tru finala Cupei campionilor europeni 
pe care o va susține la 22 aprilie, 
la Sindenfingen, în compania forma
ției sovietice Ț.S.K.A. Lotul campioa
nei noastre — cuprinzîndu-i, printre 
alții, pe Radu Voina, Ștefan Birtalan, 
Gabriel Kicsid, Cristian Gațu, Cezar 
Drâgăniță - pleacă astăzi în R.F. 
Germania. Cei doi jucători ai săi — 
Virgil Marchidan și Dan Petru — 
care evoluează în prezent în echipa 
de tineret a României, participantă 
la C.M. de la Goteborg, vor sosi în 
R.F.G. la 20 aprilie, direct din Sue
dia. F.t.H. a comunicat numele arbi
trilor care vor conduce finala C.C.E. : 
Karl Olof Nilsson și Gunar Lundin 
(Suedia).

PRIMA ETAPA A 
CAMPIONATULUI de 

karting, care urma să aibă loc la 
Slobozia, în zilele de 16—17 aprilie. 
S-a cmînat, ta cererea motivata a 
organizatorilor, pentru zilele de 21-22 
mai. Cum însă în această perioada 
urma să se desfășoare cea de a doua 
etapă o campionatului (Io Brașov), 
aceasta se amînă pentru zilele de 
25—26 iunie.

KARTING

tar 319,90 p ; p 
(a cîștigat A. F 
4. I. Ganea 417 
306,40 p ; 3 m 
Doris Lindemann 
388.90 p) ; 8. M 
crui ED,î,A
O Urli VETERAN 
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RUGBY
— Vulcan 7-13,
— Ș.N. Oltenița 
Rulmentul Alexai 
tica - Sp. iStucL
— Aeronautica 4
— Arhitectura 9- 
trochimistul 3—9, 
3—3 (seria I) ; 
Unirea Săcele
— Motorul Arad 
losit 6 jucători f 
lucru interzis de 
Lupeni — Electrt 
I.O.B. Balș - C 
lia 22—6, Con 
15—0, Electrotimi; 
torul — Dacii I 
ll-«) ; C.S.M. Su 
Buzău 54—3, 1.P.< 
nica II lași 3- 
Dacia — Voința 
7—14, Chimia — 
C.F.R. - T.C^Im 
constănțeana).

LOTO
IIIPTF LA TURNEUL INTERNA- 
LUrlt ȚIONAL „Memorialul 
kola Petrov”, ce se desfășoară în 
ceste zile la Pernik (Bulgaria) vor 
fi prezențî și noua dintre cei mai 
valoroși luptători români de la stilul 
areco-romane : Constantin Alexandru, 

'•cu Gingâ, Ion Păun, Ștefan Rusu, 
Gheorghe CiobotarU, Zaharia Felea, 
Ion Enache, Petre Dicu și Victor Do- 
lipschi. Sportivii respectivi, însoțiți de 
antrenorii Ion Corneanu și Ion Cer
nea, au plecat ieri la Pernik.
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LONIEI, desfășurate la Varșovia, spor
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FOTBAL
PREGĂTIRILE ECHIPEI DE TINERET
A fost comunicată și

unul 
spor

I
I
I
I
I
I
I

I 
I
I
I

• Ieri dimineață, pe 
din terenurile complexului 
tiv Steaua, Totul reprezentativ 
de tineret, care pregătește în- 
tilnirea de la Madrid cu re
prezentativa similară a Spaniei, 
a susținut ultimul său joc de 
verificare. Parteneră de între
cere — formația Steaua, bine
înțeles. fără jucătorii reținuți 
in lotul primei reprezentative, 
întilnirea a fost utilă, deoarece 
adversarul a jucat serios și 
consistent, antrenorii Octavian 
Popescu și Constantin Deliu 
fiind in măsură să aprecieze 
ce ar mai fi de pus la punct 
pînă la ora meciului de la Ma
drid. Dacă în faza de apărare 
și de construcție a acțiunilor 
ofensive se poate spune ’ că, în 
mare, lucrurile au decurs des
tul de bine, finalizarea a lăsat 
însă de dorit. Prea multe ba
loane au fost pierdute destul 
de ușor, deși nu trebuie să o- 
mitem prestația foarte bună a 
nucleului valoros al echipei 
Steaua (FI. Marin, Agiu, Stoi
ca, Ion Ion, Năstase și mai a- 
les Marcel Răducanu).

Deși nu rezultatul a stat pe 
primul plan, amintim că par
tida s-a încheiat cu scorul de 
4—3 în favoarea militarilor. Au 
înscris : Augustin și Șoșu (2) 
pentru lotul de tineret, respec
tiv Aelenei, Ad. Ionescu și 
Năstase (2).

Formațiile folosite : LOTUL 
DE TINERET : Lung (Bucu, 
chemat la lot în locul lui 
Windt trecut la prima echipă) 
— Tilihoi (Bărbulescu), St an cu, 
Zahiu, Lucuță — Șoșu, Augus
tin (Irimescu), Custov — Lu- 
pău (Cămătaru), Radu II, Vrîn- 
ceanu (Văetuș) ; STEAUA : Mo- 
raru — Nițu (Preda), Agiu, FI. 
Marin, Anghelina — Ion Ion, 
Stoica, M. Răducanu — Ad. Io
nescu, Năstase, Aelenei.

• Și o informație de ultimă 
oră sosită din Madrid : compo
nența lotului spaniol : Manza- 

UN ULTIM JOC
DE VERIFICARE

(Urmare din pag. 1)

au fost marcate de Iordănescu 
(min. 80) și Zamfir (min. 90). 
în această parte, frecvența șu
turilor la poartă a fost mulțu
mitoare (18 șuturi), a lăsat, în 
schimb, de dorit precizia lor, 
unii dintre înaintași (Iordă
nescu, Zamfir) întîrziind exe
cuția, preferind un dribling în 
plus și pierzînd astfel culoarul 
cel mai favorabil.

Nefăcind abstracție de replica 
mai modestă a divizionarei B, 
să remarcăm, totuși, dorința se- 
lecționabililor de a respecta in
dicațiile conducerii tehnice, pof
ta lor de joc manifestă pe în
treaga durată a partidei. Cum 
ne spunea după joc Ștefan 
Covaci, antrenamentele vor 
continua să se desfășoare la 
Snagov, unde selecționabilii se 
află de luni seara. Se face to
tul pentru ca sîmbătă, la ora 
jocului cu Spania, „tricolorii" 
să se afle în maximum de for
mă sportivă. Cu toții doresc să 
repete remarcabila evoluție din 
primăvara anului 1975, cînd — 
la 17 aprilie — au reușit, la 
Madrid, acel merituos 1—1. Și 
dacă a fost posibil un rezultat 
de egalitate în condiții de de
plasare avem temei să sperăm 
că echioa noastră națională va 
putea obține o victorie sîmbătă, 
pe propriul teren,

PORT INFORMEAZĂ
tragere se va face astfel : în mu
nicipiul București îneepînd de la 
21 aprilie pînă la 13 iunie 1977, 
în țară de la 25 aprilie pînă la 
13 iunie 1977, iar prin mandate 
poștale începind de la 25 aprilie 
1977.

CIȘTIGUR1LE TRAGERII FRO- 
NOEXPRES DIN 6 APRILIE 1377. 
Extragerea I : cat. 2 : 1,60 varian
te a 21.494 lei ; cat. 3 : 9,75 a 
3.527 lei ; cat. 4 : 47,25 a 728 lei ; 
cat. 5 : 109,30 a 315 lei ; cat. 6 : 
3.974,30 a 40 lei. Report categoria 
1 : 43.548 lei. Extragerea a Il-a : 
cat. B : 7 variante a 4.926 . lei ; 
cat. c : 29,50 a 1.169 iei ; cat. D : 
1.522.70 a 60 lei; eat. E : 150,65 a 
2Oo lei ; eat. F : 2.549,25 a 40 lei. 
Report categoria A : 60.513 lei. 
Ciștigul in valoare de 21,494 lei de 
la categoria 2 a fost obținut de 
ADAM GHERMAN din Arad. 

componența lotului spaniol

nedo (Burgos), Buyo (Deportivo 
Coruno, echipă din liga a Il-a) 
portari ; Aracii (Hercules), 
Marcelino (Atletico Madrid), 
Navajas (Burgos), Goicoechea 
(Atletico Bilbao), San Jose 
(Real Madrid) — fundași; Ma- 
ceda (Sporting Gijon), Joaquin 
(Sporting Gijon) — mijlocași ; 
Mir (C. F. Barcelona), Juani 
(Las Palmas), Idigoras (Real 
Sociedad), Dani (Atletico Bil
bao) — înaintași. După cum se 
vede, toți jucătorii provin din 
prima ligă, exceptîndu-1 pe 
portarul de rezervă Buyo. Par
tida se va disputa duminică 17 
aprilie pe stadionul Vallecas 
din Madrid, al echipei Kayo 
Valecano, din liga a Il-a.

Din problemele juniorilor ÎNCADRAREA CENTRELOR
CU ANTRENORI BUNI, UN DEZIDERAT

Numărul jucătorilor de valoa
re din fotbalul nostru este res- 
trîns. Destul de puțini dintre 
jucătorii tineri ajung bine pre
gătiți în prima divizie și chiar 
în unele loturi reprezentative. 
Indiscutabil, aceasta este o rea
litate. Și așa stind lucrurile, se 
consideră, in general, că princi
pala cauză o constituie faptul 
că la fotbal vin din ce în ce 
mai puțini copii, dintre care 
nu mai pot apărea decît ex
trem de rar veritabile talente 
în acest sport.

Oare chiar așa să fie ? Să 
nu mai îndrăgească marea masă ""------ z-.,—  a cj_

mon- 
micile 
număr

de copii fotbalul, sportul 
rui finală de campionat 
dial a fost urmărită pe 
ecrane de cel mai mare 
de oameni, peste o treime din 
populația globului ? Este ade
vărat că fotbalul are tot mai 
mulți concurenți. Handbalul, 
gimnastica, tenisul au devenit 
în ultimii ani sporturi cu mare 
priză la copii. Și totuși, un 
sondaj făcut, cu două > zile în 
urmă, la clasa a III-a E (16 
băieți și 16 
rale nr. 183 
următoarele 
barea „Ce 
doriți să-1 
organizat ?“ :
țiuni (14 băieți, 6 fete), gimnas
tică — 3 fete, handbal — 6

fete) a Școlii gene- 
din București a dat 
răspunsuri la în- 

sport vă place și 
practicați in _ mod 

fotbal — 20 op-

MECIURI
U.T.A. — ALTAY IZMIR 

(TURCIA) 3—2 (0—1). Ieri
după-amiază, la Arad, în fața 
a peste 7 000 de spectatori, 
s-a desfășurat meciul inter
național amical dintre forma
ția turcă Altay Izmir și 

în care victoria ă re- 
joc, foarte 
gazdă. cu 
Nedelcu II
Broșovschi

U.T.A., 
venit, după un 
frumos, echipei 
3—2. Au marcat 
(mim 47 și 64), 
(min. 60), respectiv Mustafer 
(min. 39) și Mustafa (min. 89, 
din 11 metri).
coresp.)

(N. STRĂJAN-

SIBIU — F.C. 
HUNEDOARA

F.C. ȘOIMII 
CORVINUL
2—0 (0—0). Sibienii au domi
nat îndeosebi după pauză, 
cînd au înscris cele două go
luri prin Munteanu (min. 
57 și 70), avînd și o bară. (I. 
IONESCU-coresp.)

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
SPORTUL STUDENȚESC 
2—1 (0—1). Peste 4000 de 
spectatori au urmărit aceas
tă partidă, în care prima 
parte a aparținut oaspeților, 
iar cea de-a doua gazdelor. 
Golurile au fost înscrise de 
Bartales (min. 47) și Ioana 
(min. 87) pentru Chimia, res
pectiv Marica (min. 30). (P.
GIORNOIU-coresp.)

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ 
— F.C. ARGEȘ 2—2 (2—2).
Joc foarte frumos. Au marcat 
Drăgoi (min. 15) și Palfi 
(min. 22) pentru echipa loca
lă, respectiv Radu II (min. 6) 
și Dobrin (min. 31, din 
metri) pentru oaspeți. 
STOICIU-coresp)

ii 
(B.

CA-RAPID — CELULOZA 
LÂRAȘI 2—0 (2—0). Echipa 
oaspe a constituit un parte
ner redutabil pentru Rapid,

PROBABILUL „11" SPANIOL
PENTRU MECIUL DE SÎMBĂTĂ

De la Madrid, prin interme
diul redacției „AS", am primit 
noi informații in legătură cu 
pregătirile lotului reprezentativ 
spaniol în vederea meciului de 
sîmbătă, de la București. Așa 
cum am mai anunțat, jucătorii 
selecționați au efectuat marți 
și miercuri noi antrenamente 
sub conducerea lui Ladislau 
Kubala. Cum se știe, Rojo. ac
cidentat în partida de campio
nat de duminica trecută, nu va 
face deplasarea, fiind de altfel 
scos din pregătiri. Convocarea 
lui Maranon, extremul stingă 
al lui Espanoi Barcelona, era 
soluția care se impunea, atit 
prin faptpl că el joacă pe ace
lași post cu Rojo, cit și prin 
acela că deține o formă bună, 
fiind cel mai eficace atacant, 
la ora actuală, din campiona
tul spaniol. Capon și Arconada 
continuă să fie accidentați. . 
Fundașul dreapta al lui Atle
tico Madrid s-a accidentat in 
jocul cu S. V. Hamburg, din 
„Cupa cupelor", iar portarul lui 
Real Sociedad jn jocul de cam

fete, patinaj 3 (2 băieți, o fată). 
Așadar, copiii continua să iu
bească fotbalul și, ceea ce tre
buie reținut, foarte mulți dintre 
ei doresc să-1 practice. Prin 
două exemple, sperăm convin
gătoare. vrem să răspundem și 

la

fe-

la a doua întrebare pusă 
începutul acestor rînduri.

Intr-una din serile lunii 
bruarie am asistat la un antre
nament efectuat într-o sală din 
Tîrnăveni de cei mai mici corn- • 
ponenți ai centrului asociației 
sportive Chimica. Toți cei 20 
de copii (grupa prof. I. Șchiopa) 
au lucrat cu o mare pasiune. 
Simțeai că tot ce fac, fac cu plă
cere, se străduiau să nu comită 
'nici cea . - mai mică greșeală. 
„Loga, Hîncu, Mureșan și încă 
mulți alții sînt copii dotați, care 
au marea ambiție de a păși pe 
urmele lui Bbloni, Vnchlaș, Fa- 
zekaș. Datoria noastră e să-i a- 
jutăm să le creăm condițiile ne
cesare efectuării unei pregătiri 
cit mai bune" — afirma T. Me- 
zaroș, șeful centrului Chimica.

Tot cu o lună în ‘ urmă s-a dis
putat la Snagov un meci de pre
gătire intre o selecționată de co
pil și o formație de aceeași ca- *' 
tegorie de vîrstă a centrului Me
talul București. Simian (Rapid), 
Curtean (Șc.’ sp. Șoimii Sibiu), 
Iancu (S.C. Bacău). Șerban. Mi-, 
hăilescu, Niță, Țănâse (Metalul)

AMICALE
mai ales după pauză, cînd a 
și dominat în anumite peri-' 
oade, fără însă a reuși să în- ■ 
scrie. Golurile au fost mar-
cate de'Cojocarii (min. 9) și 
Rișniță (min. 29, din . 11 me- 
tri). (D. MORARU-SLIVNA- 
coresp.)

AVÎNTUL URZICENI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
0—4 (0—1). Acest meci a avut 
loc marți la Urziceni. Au 
marcat I. Sandu (min. 30) și 
Țevi (min. 47, 60 și 64). (M. 
TAB ARCE A-coresp.) Laurențiu DUMITRESCU

pionat de duminică. în even
tualitatea că ei nu vor fi com
plet refăcuți pină joi diminea
ța, va fi convocat ca rezervă 
de portar și va face deplasarea 
la București Reina (Atletico 
Madrid) : dar se speră ca ambii 
să fie disponibili și să poată 
face parte din lot.

în privința formației proba
bile. Kubala a lăsat să se în
țeleagă că ea va fi următoa
rea : Miguel Anghel—Capon, 
Benito. Pirri, Lanchas—Villar, 
Leal, Camacho—Juanito, Ruben 
Cano, Churruc*. Se observă 
trecerea lui Camacho în linia 
de mijloc, evident pentru pozi
ția de apărător în fața liniei 
de fundași. în compartimentul 
median apare Leal, iar în cel 
de atac Ruben Cano, doi jucă
tori de la Atletico Madrid, 
care au demonstrat o bună for
mă. Selecționerul va confirma 
echipa vineri, la București, 
unde lotul spaniol va sosi joi 
după-amiază la bordul unui a- 
vion special.

au atras atenția tuturor, inclusiv 
a antrenorilor echipelor divizio
nare A de handbal prezenți aco
lo și- impresionați de gabaritul și 
calitățile acestor jucători de nu
mai 13—14 ani, cei mai mulți cu 
alură de... handbaliști. „Nu-i a- 
devărat că nu mai există copii 
taletitați. Există ! Numai că tre
buie să-i depistăm și apoi să 
știm să-i creștem", ne spunea 
cu convingere Nicolae Gorgorin, 
unul dintre antrenorii selecționa
tei de copii care se pregătea a- 
tunci la Snagov. Foarte mulți 
dintre copiii promovați în centre 
și în școlile cu profil sînt înze* 
strați cu toate calitățile necesare. 
Ce anume îi împiedică. totuși, 
să urce firesc treptele fotbalului, 
pentru a ajunge pînă în virful 
piramidei ? Răspunsul poate fi 
desprins din afirmațiile antreno
rilor Gorgorin și Mezaroș : să
știm să-i creștem, să le creăm 
bune condiții de pregătire. Cu 
alte cuvinte, totul depinde de 
-măiestria antrenorului-pedagog și 
de modul cum sînt înzestrate pepi
nierele fotbalului, unități care 
trebuie să facă o cotitură radi
cală în activitatea pe care o 
desfășoară. Sistarea finanțării de 
către F.R.F. a unora dintre aces
te centre care au dat foarte sla
be rezultate (Pandurii Tg. Jiu, 
Mureșul Deva, Gaz metan Me
diaș, Nitramonia Făgăraș etc.) ' 
este o măsură, dar nu o rezolva
re a problemei. Pentru câ o 
mare problemă a pepinierelor fot
balului o constituie ANTRENO
RUL' care lucrează cu copiii. în
cadrarea acestor unități cu teh
nicieni dintre cei mai buni din 
fotbalul nostru continuă să ră- 
mînă un deziderat. Federația și 
cluburile vor trebui să creeze 
condițiile cele mai avantajoase de 
lucru acestor antrenori din cen
tre, să-i stimuleze în mod cores
punzător, in funcție de rezulta
tele muncii lor. Altfel nu se va 
putea curma acea permanentă 
„vînzoleală" a antrenorilor prin 
centre, antrenori pe care prea 
puțin îi interesează să desfă
șoare o activitate de lungă fu
rată în aceste unități aflate la 
baza fotbalului nostru.

, Copiii- continuă să . îndrăgească 
fotbalul. Și printre ei există des
tul de mulți deosebit de talentați 
și - dornici de a practica acest 
sport în mod organizat. Conclu
zia ? „Trebuie să știm să-i creș
tem".

De astăzi

„CUPA INDEPENDENTEI", 
CU PARTICIPAREA

ECHIPELOR 
BUCUREȘTENE

In organizarea Consiliului 
municipal Bncureșli pentru e- 
ducație fizieă și sport (prin Co
misia municipală de fotbal) se 
desfășoară în prezent în Capi
tală competiția dotată cu „Cupa 
Independenței" (separat pentru 
seniori și juniori). Pînă acum 
au participat la întreceri echi
pele bucureștene din categoriile 
„sector, promoție, onoare", pre
cum și cele din Divizia C. Din 
rîndul acestora s-au . calificat- 
pentru faza finală, la care vor 
lua parte și formațiile bucu
reștene din Diviziile A și B, 
următoarele echipe : Sticla și 
Abatorul (la seniori) și Autobu
zul și Sirena (la juniori).

în urma tragerii la sorți, 
care a avut loc în ziua de 12 
aprilie la sediul C.M.B.E.F.S., 
au fost stabilite următoarele- 
jocuri : Tehnometal — Steaua, 
Metalul — Sportul studențesc, 
Progresul — Dinamo, Rapid — 
Abatorul și Sticla — Voința (la 
seniori), Progresul — Sportul 
studențesc, Sirena — Rapid, 
Autobuzul — Dinamo (la ju
niori, competiție la care mai. 
participă și echipa Steaua, li
beră în această etapă).

Primele dintre aceste jocuri 
trase la sorți se vor disputa 
astfel : Rapid — Abatorul (se
niori) în ziua de joi 14 aprilie,: 
pe stadionul Giulești, la. ora 
16,30 ; Progresul — Dinamo (se
niori) în ziua de 17 aprilie, pe 
stadionul Republicii, la ora 11, 
avînd în deschidpre • (la ora 9) 
partida de juniori Progresul — 
Sportul studențesc. Celelalte 
meciuri vor avea loc în cursul 
săptămînii- viitoare, după un 
program pe care îl vom a- 
nunța. •

Jocurile sînt eliminatorii, în 
caz de egalitate executîndu-se 
lovituri de la 11 metri. ' Finala 
competiției este prevăzută pen
tru ziua de 5 mai. încasările 
de la toate aceste jocuri vor 
fi depuse în ..Contul omeniei' 
și al solidarității".

ACTUALITĂȚI
• NE VIZITEAZĂ A. S. ROMA. 

Cunoscuta formație italiană 
A. S. Roma va evolua săptâmîna 
viitoare în țara noastră. Ea va 
servi replica echipei Petrolul in
tr-un meci care se va desfășura 
joi 21 aprilie, la Ploiești.

• ORAȘELE UNDE SE VOR 
DISPUTA MECIURILE R.D. GER
MANA — ROMANIA (juniori și 
selecționatele secunde). Federația 
de specialitate din R. D, Germa
nă a comunicat localitățile unde 
se vor disputa partidele dintre 
selecționatele secunde șl .de ju
niori din cele două țări. Astfel, 
întilnirea de juniori R. D Ger
mană — România, de la 23 . apri
lie, va avea loc in localitatea 
Leinefelde, iar cea dintre selec
ționatele secunde,, programată la 
26 aprilie, se va disputa in ora
șul Bautzen.



De mîine, în sala A.S. Armata din Oradea, I

CAMPIONATUL MONDIAL

LA CALIfiCAREA
Reprezentativa de baschet ju

nioare a României își încearcă, 
în sala A.S Armata din Ora
dea, sansa de a se califica pen
tru campionatul european din 
acest an (luna august. în Bul
garia ; sînt calificate direct Bul
garia, Cehoslovacia. Polonia, : 
Spania, Ungaria, U.R.S.S. ; au, 
promovat din turneele desfășu
rate în Franța — Franța și Ita
lia și în Finlanda — Iugoslavia 
și Finlanda). Sportivele român
ce concurează la unul din pri
mele două locuri ale clasamen
tului (care aduc calificarea), 
alături de formațiile Austriei, 
Israelului și Scoției. Condițiile 
bune de pregătire avute la dis
poziție, faptul că marea maio-

ritate a jucătoarelor, sînt com
ponente ale echipelor diviziona
re A ceea ce presupune expe
riență competițîonală. ca și do
rința de calificare sînt tot atî- 
tea argumente care ne determi
nă să așteptăm cu încredere 
evoluția tinerelor noastre bas
chetbaliste.

întrecerile vor avea 
neri și «îmbată 
duminică de la 
fi conduse de 
rencik (Turcia)

vi-
17, 

vor
O-

DE HANDBAL MASCULIN TINERET

de la 
ora 10. 
arbitrii
I

(Bulgaria) — arbitri 
Jacob (Israel). D.G. 
ția) și E. Hottya 
Comisar F.I.B.A. : 
(Ungaria).

Ioc 
ora 
și 
K.

Gologanov 
neutri : T. 
Kaye (Sco- 
(România). 
G. Vincze

Prima ediție a Campionatu
lui mondial de handbal tineret, 
la care participă 22 de repre
zentative naționale, a continuat 
miercuri la Goteborg și în cîte- 
va localități din apropiere cu 
partidele etapei a IlI-a a pre
liminariilor. în fiecare 
8 grupe ale C.M. de 
tineret masculin 
miercuri cite un

Reprezentativa 
României, care 
Grupa B, juca la ora închide
rii ediției cu formația Dane
marcei. Reamintim că în parti
da de marți, tinerii noștri hand- 
baliști au învins echipa Maro
cului cu scorul de 29—6 (15—2). 
Cele mai multe goluri au fost 
marcate de Dan Petru 7, Oprea 
6 și Flangea 6. Danemarca in-

din cele 
handbal 
disputats-a 

meci.’ 
de tineret a 

evoluează în

trecuse luni reprezentativa Ma
rocului cu 27—18 (12—7).

Grupele semifinale, în care 
se califică cîștigătoarele grupe
lor, se dispută în zilele de 
14, 16 și 17 aprilie, urmînd ca 
finalele acestei prime ediții a 
Campionatului mondial de tine
ret să se desfășoare în ziua de 
19 aprilie la Goteborg.

în „Cupa Savaria“ 

la baschet feminin
ROMÂNIA-R.D.G,

83-76
în cadrul competiției femini

ne de baschet „Cupa Savaria", 
care se desfășoară la Szomba- 
thely, selecționata României a 
întrecut cu 83—76 (42;—45) for
mația R. D. Germane. Princi
palele realizatoare ale echipei 
române au fost Rodica Goian 
(24 puncte), Ana Aszalcs (20 
puncte) și Maria SîmionescU 
(16 puncte).

PREȘEDINTELE C.I.O. 
A SUFERIT UN ATAC 

DE CORD

RUGBYȘTII ROMANI SE PREGĂTESC 
PENTRU ULTIMELE JOCURI DIN C.E.

După cum se știe, echipa de 
rugby a României a obținut, 
prin evoluții foarte bune, 3 
victorii în tot atîtea partide dis
putate în toamna anului trecut, 
în cadrul Campionatului euro
pean. Aceste succese — reali
zate în compania reprezentati
velor Poloniei, Marocului și, 
mai ales, Franței — au făcut 
ca tricolorii noștri să devină 
principalii favoriți ai competi
ției continentale. De pe o ase
menea onorantă poziție vor 
aborda ei apropiatele confrun
tări — oficiale — cu selecționate
le Spaniei și Italiei. Antrenorii 
Petre Cosmănescu și Valeriu 
Irimescu nu au considerat nici 
o clipă viitoarele întilniri drept 
simple formalități. Progresul 
din ultima vreme al rugbyului 
din cele două țări este evident. 
Spaniolii au procedat la o ma
sivă întinerire a echipei, care 
joacă acum deschis, în perma
nentă mișcare. Neașteptata în- 
frîngere a Italiei pe teren ma
rocan trebuie coroborată cu 
trimiterea la Casablanca a unei 
garnituri de „speranțe". Or, la 
București, italienii vor alinia, 
cu siguranță, tot ce âu mai 
bun la această oră.

în vederile conducerii tehnice 
a lotului reprezentativ al Româ
niei au intrat inițial peste 40 
de jucători. Numărul lor s-a 
micșorat intre timp, urmînd ca

Vinerî 15 aprilie, o.c 16 : 
Duminică 17 aprilie, ora 15 : 
Marți 19 aprilie, ora 16 :

PROGRAMUL SEZONULUI INTERNATIONAL ^vwwww-,

- B.O.S.A. ]
- B.O.S.A. ]
- B.O.S.A. i

Sel. tineret București 
Sel. divizionară 
R.C. Grivița Roșie

(Toate meciurile au loc pe stadionul „Parcul copilului”)

Sîmbătî 23 aprilie, ora 17,30 : Spania
(Barcelona, în C.E.) 

11 : România
in C.E.)

Duminica 1 mai, ora

— România

(București,

selectiona-partidele celor două 
te — de tineret a Capitalei și, 
respectiv, divizionară — cu 
.,XV“-le britanic B.O.S.A. din 
Bath să edifice asupra formulei 
de echipă. Selecționabilii au 
susținut, marți, proba de re
zistență — testul Cooper. Ma
joritatea lor sînt în plenitudi
nea forțelor, excepție făcînd 
Dinu, Munteanu și Ortelecan, a-

— Italia

urmă fiind foarte a- 
refacere.

★
Rugbyștii din Bath au sosit 

aseară tîrziu în Capitală. E- 
chipa se numește B.O.S.A. fiind, 
de fapt, o selecționată care cu
prinde și jucători din Londra 
și Bristol. Media de vîrs- 
tă a formației — 25 de ani.

Geo RAEJCHI

cesta din 
proape de

DIN NOII REMIZĂ IN MECIUL DE $AH
SPASKI - HORE

REYKJAVIK, 13 (Agerpres). 
— Cea de a 14-a partidă a me
ciului din turneul candidaților 
la titlul mondial de șah dintre 
marii maeștri Boris Spaski și 
Vlastimil Hort s-a încheiat re-

miză la mutarea a 57-a. Scorul 
în acest meci, care se desfă
șoară la Reykjavik, continuă să 
fie egal : 7—7.

Cei doi mari maeștri urmea
ză să susțină alte două partide 
suplimentare pentru desemna
rea ultimului semifinalist.

ALTE CONFIRMĂRI LA COMPETIȚIA 
DE BOX „CENTURA DE AUR“

La Federația română de box, 
continuă să sosească confirmă
rile de participare la „Centura 
de aur“. în cursul zilei de ieri 
federația similară din Tunisia 
a anunțat prezența la București 
a pugiliștilor Camei Bouali 
(muscă), Nejib Dahad (cocoș), 
Abdelhamid Ben Ameor (pană), 
Hamadi Lardi 
Hamda Redajd 
De. asemenea, din Turcia se co
munică numele celor 4 parti
cipant!, care sînt : Mustafa
Gene (semimuscă), Arif Celik 
(cocoș), Yusuf Uzubas (semi- 
iușoară) și Turan Cumrali (u- 
șoară).

în acest timp, în Capitală își 
continuă antrenamentele cei 11 
boxeri venezueleni, care se află 
la capătul unui lung voiaj, cu 
etape în Thailanda și Bulgaria. 
După cum ne declara ieri 
Jose F. Lugo, director în Insti
tutul Național al Sporturilor 
din" Caracas, șeful delegației, 
pugiliștii venezueleni încearcă, 
prin participarea la turnee atît 
de diverse, să se obișnuiască 
cu diferitele stiluri de luptă și 
să se pregătească mai bine 
pentru viitorul turneu olimpic. 
La Bangkok, într-o competiție 
cu participare preponderent a- 
siatică, Ildemar Paisan (ușoară) 
a obținut medalia de aur, iar 
Orlando Bastidas (pană) și 
Jose Diaz Montano (semigrea) 
— pe cele de argint. Participa
rea la „Turneul Strandjata" s-a 
soldat cu două medalii de ar
gint, prin Armando Guevara 
(muscă) și același Paisan. Gue
vara, declarat la Sofia cel mai 
tehnic boxer al turneului, ne 
spunea că se bucură să fie 
din nou la București, și speră, 
de data asta, să iasă învingă
tor1. El nu uită că anul trecut a

(ușoară) și 
(semiușoară).

fost întrecut — și la „Centura 
de aur“, și la Montreal — de 
același adversar, Li Ven Uk, 
din R.P.D. Coreeană.

O veste de ultimă oră ne 
aduce la cunoștință lotul Polo
niei care va participa la „Cen
tura de aur“ : Krzysztof Las
kowski (semiușoară), Aleksan
der Brydak (semimi jlocie), 
Jerzy Sobczak (mijlocie mică), 
Janusz Czerniszewski (semi
grea) și Bogdan Cieminski 
(grea).

Pînă în prezent, pentru semi
finale sînt calificați marii ma
eștri Lev Polugaevski, Lajos 
Portisch și Viktor Korcinoi.

AL OERTER (40 DE ANI) 
- 60,86 M LA DISC

NEW YORK (Agerpres). — 
Cunoscutul discobol american 
Al Oerter, de patru ori cam
pion olimpic în cariera sa, și-a 
făcut reintrarea în activitatea 
competițîonală participînd la 
concursul desfășurat la Brook
ville. Oerter, astăzi în. vîrsță 
de 40 de ani, a terminat învin
gător cu rezultatul de 60,86 m 
și speră să participe la Jocu
rile Olimpice de la Moscova.

DUBLIN, 13 (Agerpres). — Du
pă cum transmite Agenția AP, 
președintele Comitetului Interna
țional Olimpic, Lordul Killanin, 
a suferit un atac de cord în timp 
ce asista pe hipodromul Fairy- 
house din Dublin la o cursă de 
galop în care v.ctorla a 
fiului său, MM. Killanin, 
de profesie. Președintele 
care este în vlrstă de 02 
a fost Internat la spital, 
declarând că deocamdată 
pacientului nu este în pericol.

De la secretariatul CJ.O. 
nunță că vicepreședintele 
lui olimpic internațional, 
Samaranch, care este si 
dintele Comisiei de presă 
C.I.O., a plecat la Moscova, pen
tru a discuta cu Comitetul de 
organizare a Olimpiadei din anul 
1980 problema acreditării și ca
zării celor 7 000 de ziariști ce 
vor urmări întrecerile viitoarei 
Olimpiade.

FINALA C.E

revenit 
jocheu 
C.I.O,, 

de ani, 
medicii 

viața

se a- 
foru- 
Juan 

preșe- 
a

DE
între 14 și 23 aprilie se va 

desfășura, la Moscova, turneul 
final al campionatului european 
de șah pe echipe, care reunește 
formațiile Angliei, Bulgariei, 
Cehoslovaciei, R. F. Germania, 
Iugoslaviei, României, Ungariei 
și Uniunii Sovietice. Se va juca 
la 8 mese (cu 2 rezerve), cla
samentul făcîndu-se prin' adi
ționarea punctelor de partidă.

Competiția se află la a 6-a 
ediție. Cele cinci anterioare 
(1957, 1961, 1965, 1970 și 1973) 
au fost cîștigate de formația 
U.R.S.S. care, și de data a- 
ceasta, se anunță principala 
favorită, aliniind o echipă al
cătuită din campionul mondial 
Karpov, foștii campioni ai 
lumii Tal și Petrosian, marii 
maeștri Polugaevski, Gheller, 
Balașov, Romanișin și Țeșkov- 
ski. Loturi foarte puternice, cu 
numeroși mari maeștri, prezin
tă Iugoslavia (Gligorici, Ivkov,

PREGĂTIRI

PENTRU J. O. '80
MOSCOVA (Agerpres) — A- 

menajarea completă a stadio
nului din Kiev, unde se vor 
disputa meciurile turneului 
olimpic de fotbal în 1980, se va 
încheia în 1979, a declarat pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Sovietului orășenesc, V. Gu
sev.

Pentru jocurile în nocturnă 
vor fi instalate reflectoare pe 
stilpi înalți de 82 de metri, cu 
o forță de iluminat de 1 200— 
1500 lucși. Vor fi reconstruite 
tribuna centrală, vestiarele, ca
binele arbitrilor. Pavilionul 
central va avea două etaje mai 
mult. Fiecărei echipe îi va sta 
la dispoziție un vestiar separat 
cu bazin de înot (in total se 
prevăd 8).

ȘAH PE ECHIPE
Liubojevici, Velimirovici, Mata- 
novici, Bukici, Hulak, Parma), 
Ungaria (Portisch, Ribli, Sax, 
Forintos, Adorjan), R. F. Ger
mania (Hiibner, Unzicker, L. 
Schmid, Pfleger, Heght), Bul
garia (Radulov, Pidcvski. Trin- 
gov, Spasov).

Echipa României, prezentă 
pentru a 3-a oară în turneul 
final (locul 5 în 1965, la Ham
burg, și locul 7 în 1973, la 
Bats), va fi alcătuită din urmă
torii jucători : Fl. Gheorghiu, 
V. Ciocâltea. M. Șubă, Th. Ghî- 
țescu, M. Ghindă. V. Vaisman, 
A. Urzică, Em, Ungureanu, re
zerve V. Stoica și M. Favlov. 
Conducător tehnic este dr. O. 
Troianescu. Lotul nostru a ple
cat ieri la Moscova.

Ca arbitru principal al între
cerii va funcționa marele ma
estru belgian A. O’Kelly, ajutat 
de marii maeștri sovietici A. 
Kotov și S. Flohr.

A ÎNCEPUT TURNEUL DE TENIS DE EA HOUSTON
în primul tur la Houston 

(Texas) Tony Roche l-a învins 
cu 6—4, 6—4 pe John Alexan
der, iar Harold Solomon a 
pus cu 6—2, 6—3
Scanlon.

Principalii favoriți 
cursului, Hie Năstase 
Connors, urmează să 
Billy Martin și, respectiv, 
driano Panatta.

A început turneul de la Bue
nos Aires. în primele partide 
s-au înregistrat rezultatele : 
Vilas — Graet 6—1, 6—3 ; Fibak
— Romani 6—3, 6—3 ; Taroczy
— Aubone 6—4, 6—2. în proba 
de dublu, partida dintre cu
plurile Țiriac — Fibak și Lan-

de
dis- 
Bill

con-ai
și Jimmy 
joace cu

A-

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Albuquerque, 

Mike Boit a cîștigat cursa de o 
milă în 4:04,2, iar Samuel Kipur- 
gat s-a clasat pe primul loc în 
proba de 800 m cu 1:48,3.

BASCHET • Competiția de ju
nioare din orașul polonez Torun 
a fost ciștigată de reprezentativa 
U.R.g.S., care a întrecut in me
ciul decisiv cu 107—78 (45—42)
formația Poloniei. Pe locul 3 s-a 
clasat echipa Ungariei, învingă
toare cu 81—51 (41—26) în fața
selecționatei orașului Torun • In 
ziua a 
GySr. 
gariei 
(49—28) 
Grecia 
85—72 (37—41).
(R.F.G.), in competiția 
juniori dotată cu trofeul „Albert 
Schweitzer'1, s-au înregistrat re
zultatele : Iugoslavia — Suedia
71—56 ; Turcia — Polonia 80—70 ; 
Italia — Belgia 108—85; Spania — 
Cehoslovacia 96—80 ; S.U.A. — 
Franța 122—50.

19:0) • Turul Belgiei a conti
nuat cu etapa a 4-a (Bruges- 
Kampenhout), in care victoria a 
revenit la sprint belgianului Wal
ter Planckaert (163 km în 3 h 
53:10,0), care se menține lider al 
clasamentului general.

do — Carruthers s-a întrerupt 
din cauza întunericului, la 
scorul de 5—7, 6—4, 8—8.

FOTBAL MERIDIANE

doua a turneului de la 
echipa masculină a Un- 
a întrecut cu 100—64 
formația Bulgariei, iar 
a învins Finlanda cu 

La Mannheim 
pentru

JUDO • Au luat sfîrșit între
cerile turneului de la Praga. Iată 
cîștigătorlj. în ordinea categori
ilor : Graff (R.D. Germană), Ob- 
gaidza (U.R.S.S.), Turna (Ceho
slovacia). Barta (Cehoslovacia), 
Trippat (Franța), Danzel (Fran
ța) și Kaczke (R.D. Germană).

i
MOTO • Prima probă a C.M. 

de motocros (clasa 
disputat 
belgianului 
zuki“).

(Canada) 2:16,10 ; 100 m spate — 
Gail Robertson (Australia) 1:06,27 
• La Leningrad, în meciul de 
juniori U.R.S.S. — R.D. Germa
nă (179—165) : 200 m spate — 
Vasiliev (U.R.S.S.) 2:09,4 ; 200 m 
liber — Pusanov (U.R.S.S.) 1:56,2; 
200 m bras — Miskarov (U.R.S.S.) 
2:22,3 ; 100 m spate (f) — Matz 
(R.D.G.) 1:05,5 ; 200 m delfin (f) 
— Knacke (R.D.G.) 2:18,5 ; 100
m bras (f) — Strube (R.D.G.)
1:17,3.

la Metz 
Gaston

• în 
Crystal

CICLISM • Cursa în circuit de 
la Angouleme i-a revenit lui 
Eddy Merckx (137,500 km în 3 h

125 cmc) s-a 
și a revenit 
Rahier („Su-

PATINAJ • La Alma Ata, 
Beate Romstedt (R.D. Germană) 
a stabilit un notț record 
la 500 m cu 42,97.

național

ȘAH • Turneul de la 
a fost cîștigat de marele

NATAȚIE 
înot de la 
dra) : 200 m mixt — A. Hargitay 
(Ungaria) 2:09,0 ; 100 m spate — 
Z. Verrasztâ (Ungaria) 58,50 ; 100 
m liber — M. Kerry (Australia) 
52,97; 400 m mixt — Becky smith 
(Canada) 4:59.43 ; 800 m liber — 
Michelle Ford (Australia) 8:15,02; 
200 m delfin — Wendy Quirk

concursul de 
Palace (Lon-

Geneva
.. ___ ___ ...._ ___ ________ maestru
danez Bent Larsen, cu STi p din 
13 posibile.

VOLEI • „Cupa primăverii" 
(feminin) s-a încheiat, la Co
penhaga, cu victoria selecționa
tei Olandei, urmată de echipele 
R.F. Germania, Suediei, Belgiei 
șl Elveției. In ultimele meciuri 
s-au înregistrat rezultatele : O- 
landa — R.F. Germania 3—1 ; 
Suedia — Belgia 3—0,

Budapesta : UNGARIA - 
POLONIA 2-1 (1-0)

Aseară în meci amical, la Bu
dapesta, s-au întîlnit selecționa
tele Ungariei și Poloniei. Meciul 
s-a încheiat cu rezultatul de
2— 1 (1—0). Au înscris : Nylassi
(2) respectiv Nawalka.

Cu o zi 
alte două 
nate ale 
Bialystok, 
eunde s-a _______  ________ . „
Tot marți, la Zielona Gora în
tâlnirea dintre selecționatele e- 
chipelor de tineret a fost cîsti- 
gată de gazde cu 2—1 (1—1).

Sofia : BULGARIA - 1
DANEMARCA 3-1 (2-1)

Aseară la Sofia, tot în meci 
amical, reprezentativa Bulgariei 
a jucat cu selecționata Dane
marcei. Partida a luat sfîrșit cu 
rezultatul de 3—1 (2—1). Au în
scris: Petkov, Jeliansko (2), res
pectiv Sorensen.

ALTE REZULTATE
• In etapa a 29-a a campio

natului R.F. Germania : Borussia 
Monchengladbach — F.C. Koln
3— 1 ; F.C. Saarbrilcken — Ham
burger S.V. 3—2 ; Borussia Dort
mund — Eintracht Frankfurt pe 
Main 2—2 ; Hertha — Eintracht 
Braunschweig 2—1; Vf.L. Bochum 
— Fortuna Dusseldorf 1—2 ; Wer
der Bremen - ■ • -
3—1.
1. Bor. M6nch.
2. Eintr. Br.
3. Schalke 04
• Turneul 

Roubaix s-a ‘ 
echipei franceze Lens, care a 
dispus în finală cu 1—0 de for
mația engleză Millwall. Pentru 
locul 3: Lille — Glasgow Ran
gers 1—0

în urmă au avut loc 
jocuri intre selecțio- 

celor două țări La 
meciul echipelor se- 
închelat nedecis: 1—1.

Rotweiss Essen 
Primele clasate :

29 16 7 6 19—28 39
29 12 12 5 45—36 36
29 13 8 8 64—47 34 

de juniori de la 
încheiat cu victoria
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