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în ajunul meciului de fotbal România - Spania

„TRICOLORII44 MANIFESTA ÎNCREDERE 
Șl O BUNĂ STARE DE START

După meciul de verificare 
susținut miercuri după-amiaza 
pe stadionul Steaua, în compa
nia divizionarei B bucureștene 
Voința, programul de ieri al 
lotului reprezentativ de fotbal 
a cuprins un antrenament, du- 
pă-amiazâ, pe terenul din ca
drul complexului sportiv Sna
gov.

Ședința de pregătire, condusă 
de Ștefan Covaci și Constantin 
Cernălanu, s-a desfășurat în li
mitele de timp ale meciului cu 
Spania — 90 de minute, cu în
cepere de la ora 16,30 — și a 
avut un conținut tehnico-tactic. 
S-a lucrat în ritm susținut, cu 
multă conștiinciozitate, insis- 
t-îndu-se în mod deosebit pen
tru corectarea greșelilor de

LOTUL FOTBALIȘTILOR SPANIOLI
A SOSIT IERI ÎN CAPITALĂ

• Declarația antrenorului Ladislau Kubala
• Oaspeții vor face azi un antrenament

Grupul fotbaliștilor spanioli la citeva momente după sosirea in 
Capitală Foto : S. BAKCSY

Selecționata Spaniei a sosit 
ieri la ora 17, în Capitală, la 
bordul unui avion special al 
companiei Iberia. Lotul fotba
liștilor antrenați de Ladislau 
Kubala, este însoțit de pre
ședintele federației spaniole de 
fotbal, Porta Buussoms, de un 
grup de ziariști și fotoreporteri 
și de cîtiva suporteri. La so
sire, oaspeții au fost întimpi- 
nați de conducători ai federa
ției noastre de specialitate, ’de 
ziariști.

Primele cuvinte ale antreno
rului reprezentativei spaniole, 
Ladislau Kubala. au fost :
„Am venit la București cu 
gindul de a nu pierde, pentru 
a ne mări șansele de calificare 
în turneul final din Argentina. 
Neîniimpinind probleme in al
cătuirea lotului deplasat la 
București, am posibilitatea să 
aliniez aici cel mai bun „uns
prezece" de care dispunem, la 
ora actuală. Sint conștient de 
faptul că ne așteaptă un meci 
extrem de dificil. Cunosc capa
citatea profesională a lui Ște
fan Covaci, cunosc resursele 
tehnico-tactice ale jucătorilor 
români și tocmai de aceea în- 
tîlnirea de simbătă se anunță 
pentru noi dificilă. Am dori ca 
spectatorii și telespectatorii 
să-șl aducă aminte cu plăcere 
de calitatea acestui meci."

Iată pe cei 17 jucători care 
au făcut deplasarea la Bucu
rești : Miguel Angel, Arconada 
— PORTARI ; Capon, Benito, 
Camacho, Lanchas. Kamos — 
FUNDAȘI: Pirri, Asensi, Villar, 
Leal — MIJLOCAȘI ; Churruca. 
Satrustegui, Maranon, Juanito, 
Cano. Juanjo — ATACANȚL

Dornic de informații, grupul 
de ziariști spanioli a încercat 
să afle primele amănunte des
pre „tricolori", despre ultimele 

T

orice natură în joc și pentru 
consolidarea a tot ceea ce a 
însemnat reușită, în acțiunile 
de atac și apărare, în partidele 
de verificare susținute anterior.

La antrenamentul de ieri 
după-amiază au hiat parte toți 
componenții lotului adică : 
Cristian și Windt — portari; 
Cheran, Sameș, Sătmăreanu H. 
Vigu, Anghelinî, Tănăsescu și 
Grigore — fundași ; Dumitru, 
Boloni, Iordănescu, Bălăci, Mul- 
țescu și Romiiă — mijlocași ; 
Crișan, D. Georgescu, Zamfir, 
Troi șl Dănilă — înaintași.

După cum se poate observa, 
în urma indisponibilității porta
rului Iordache — care dealtfel 
a și părăsit tabăra de pregătire 
de la Snagov, pentru a fi su

lor antrenamente, despre forma 
lui Dumitru, Dudu Georgescu, 
și mai ales Crișan, care la Ma
drid. în meciul de acum doi 
ani, a reușit să marcheze golul 
egalizator al echipei noastre.

Antrenorul Kubala ne-a in
format că va efectua doar un 
singur antrenament, în cursul 
dimineții de astăzi, pe stadio
nul „Steaua", după care se va 
decide asupra formației cu care 
va începe meciul de miine.

Gh NERTEA

ACȚIUNI SPORTIVE ÎN AER LIBER SPORT SINDICAL
• La Tg. Neamț gimnastica la locul de muncă se practică In trei 
schimburi • „Cupa sănătății" - o interesantă manifestare 

sportivă de masă a cadrelor sanitare

In numeroase asociații sportive sindicale se desfășoară, in 
aceste zile, competiții de masă in aer liber. Au loc întreceri la 
nivelul secțiilor, atelierelor și al grupelor sindicale, fie în cadrul 
campionatelor de casă, fie in cadrul manifestărilor prilejuite de 
aniversarea Centenarului independenței de stat a României. Pa
ralel, se intensifică acțiunile de extindere a gimnasticii la locul 
de muncă, la aceasta aducindu-și o substanțială contribuție con
ducerile întreprinderilor, comitetele sindicatelor, precum și cadre 
medicale și profesorii de educație fizică.

Iată cîteva constatări prile
juite de un raid efectuat în 
asociații din Capitală și din 
județele Mehedinți și Neamț.

LA IPROMET BUCUREȘTI
Discutăm cu ing. Petru Das- 

călu, președintele comitetului 
sindicatului. Interlocutorul, prac
ticant pasionat al turismului în 
timpul liber, interesat în același 
timp ca numeroșii angajați de 
la acest mare institut de pro
iectări să-și fortifice organis
mul prin intermediul exercițiu
lui fizic — ne spune : „Recent, 
analizînd in comitetul sindica

i

pus unui tratament medical a- 
decvat — titularul tricoului cu 
nr. 1 al naționalei noastre a de
venit tînărul jucător piteștean 
Cristian, al cărui debut este 
privit cu multă încredere de 
conducerea tehnică a „tricolo
rilor". „S-a pus, la un moment 
dat, teoretic, evident, și proble
ma chemării la lot a lui Ră- 
ducanu, ne spunea antrenorul 
Ștefan Covaci. S-a omis insă 
faptul, chiar și de către unii 
dintre aceia care cunoșteau si
tuația actuală, reală, a fostului 
goal-keaper al xxațkxialei, că a- 
cesta nu este complet restabi
lit după un accident suferit în 
toamna anului trecut, înaintea 
meciului Sportul studențesc — 
Schalke 04. câ el acuză incă, o 
jenă la genunchiul accidentat și 
că utilizarea sa acum, ar fi în
semnat un dublu risc, pentru 
el și pentru echipă. In ceea 
ce-1 privește pe Cristian, acesta 
manifestă o bună stare psihică 
și nutrește speranța intr-un de
but favorabil, care să coincidă 
cu o mult așteptată victorie a 
culorilor noastre in prima con
fruntare, pe care echipa Româ
niei o are de susținut în preli
minariile campionatului mon
dial".

„Consider că, în ansamblul 
ei, echipa și-a găsit, la această 
oră, echilibrul moral necesar 
înaintea unui meci de mare 
miză competițională, este de 
părere antrenorul Const. Cer- 
năianu. De la reunirea lotului 
am avut de rezolvat o scrie de 
probleme destul de dificile, ți- 
nînd seama de faptul că o 
bună parte dintre seleoționabili 
nu s-au prezentat la pregătirea 
centralizată într-o stare psihică 
corespunzătoare. De aceea a 
fost necesar să facem uz de 
lot ceea ce a putut crea o at-

Mihai IONESCU

(Continuare in pag. 2—3)

LA ORLEANS, APLAUZE PENTRU 
GIMNASTELE ROMÂNCE

PARIS, 14 (Agerpres). — în 
vederea apropiatelor campiona
te europene de gimnastică de 
la Praga, echipa feminină a 
României a susținut la „Pala
tul sporturilor" din Orleans un 
concurs de verificare.

După cum transmite agenția 
„France Presse". cei peste 3 000 
de spectatori prezent* in tribu
ne au urmărit exerciții de 

tului activitatea asociației spor
tive. ara constatat, spre bucu
ria noastră, că nu mai puțin 
de 40 de oameni se ocupă de 
organizarea acțiunilor la disci
plinele care se practică la noi. 
Concursurile de orientare spor
tivă n-au incctat să-și găsească 
loc in activitatea noastră săp
tămânală in tot timpul iernii. 
Ele continuă $i in acest sezon, 
împreună cu o altă formă a 
drumețiilor : cicloturismul. Mai 
mult de 180 de membri ai a- 
sociațici sportive, posesori de 
biciclete, fac, la fiecare sfirșit 
de săptămină. excursii la pădu
rea Băneasa, la Snagov, Mo-

Turneul pentru locurile 1-6 al campionatului feminin de volei

ÎN PRIMA ZI, FRUNTAȘELE 
AU CÎȘTIGAT NET

Atac al formației feroviare, 
prompt—
Turneul final pentru locurile 

1—6, cu care se încheie ediția 
1976—1977 a Campionatului fe
minin al primei divizii de vo
lei, a început ieri în sala Flo- 
reasca din Capitală. în prima 
partidă s-au intîlnit formațiile 
situate în extremitățile clasa
mentului fruntașelor. Penicilina 
Iași și LE.F.S. Deși au bene
ficiat de aportul trăgătoarei 
principale Carmen Puiu. stu
dentele nu au oferit liderei o 
replică mai valoroasă decît în 
campionat, atacul lor avînd 
doar sporadice reușite în fața 
unei apărări bine organizate. 
Evoluția studentelor a fost din 
ce în ce mai bună, fără să in
comodeze însă prea mult pe li
dera Diviziei A. Penicilina, care 
s-a făcut îndeosebi remarcată 
printr-o suficientă pregătire fi
zică și prin coeziunea sextetu
lui său, a cîștigat cu 3—0 (3, 9, 
II), în formația : Aurelia Ichim, 
Carolina Hatură. Nadia Sava, 
Maria Ivanov, Kate Tcacenco 
(Georgeta Popescu), Ana Chiri- 
țescu. Bun arbitrajul cuplului 
bucureștean Al. Dragomir — 
N. Găleșanu.

De la cea de-a doua partidă 
a primei zile, Dinamo — Rapid, 
așteptam un joc de calitate, o 
dispută echilibrată pentru care 
pledau și partidele anterioare, 
susținute în campionat și riva
litatea tradițională dintre cele 
două formații bucureștene. Dar, 
de data aceasta, Dinamo a do
vedit o pregătire generală su
perioară (îndeosebi sub aspect 
tehnic și tactic), care a sporit 
randamentul de ansamblu al u- 
nui sextet omogen, înalt, cu 
mai multe valori individuale. 
Deși rapidistele au evoluat ne
convingător, fără vlagă, incer- 

un înalt nivel tehnic pre
zentate de o echipă omogenă, 
aplaudind în mod special evo
luțiile de mare virtuozitate ale 
triplei campioane olimpice 
Nadia Comăneci și ale colegei 
sale Teodora Ungureanu. Pro
gramul executat la paralele de 
Nadia Comăneci a fost notat 
de oficiali cu „zece", la cele
lalte aparate laureata Jocurilor 
de la Montreal fiind notată cu 

goșoaia și Pustnicul". în felul 
acesta a fost posibil ca 130 de 
membri ai asociației să pri
mească brevetele de „Amici ai 
drumeției". Inginerul Petre K6- 
vecsi, președintele asociației 
sportive de la IPROMET. ne 
spunea, la rîndul său: „La ul
timul concurs de orientare 
sportivă, desfășurat în urmă cu 
o săptămină. au fost înscriși 
peste 150 de iubitori ai acestei 
discipline. Deși sezonul nu a 
început încă, ne preocupăm să 
obținem abonamente pentru 
circa 250 de angajați care do
resc să practice înotul de trei- 
patru ori pe săptămină".

O formă prin care foarte 
multi angajați de la IPROMET

Dar blocajul dmamovistelor este
Foto : Dragoș NEAGU

cind permanent, ou disperare, 
dar zadarnic să se echilibreze 
și să se apropie de adversare, 
Dinamo s-a arătat în stare să 
ridice oricît ștacheta, pentru a 
se detașa. Echipa maestrei e- 
merite a sportului Doina Ivă- 
nescu a obținut în mai puțin 
de o ară victoria cu 3—0 (11, 
6. 7), folosind formația : Ma
riana Ionescu, Venera Hoff
mann, Emilia Sloi an, Irina Pet- 
culeț, (Helga Bogdan), Paula 
Cazangiu (Helga Bogdan), Ale-

PROGRAMUL DE AZI
Sala Floreasca, de la ora 16: 

Universitatea Craiova — I.E.F.S„ 
Rapid — Penicilina, Farul — 
Dinamo.

xandrina Constantinescu. Au 
arbitrat foarte bine V. Ranghel 
din București și D. Dobrescu 
din Ploiești.

Reuniunea de ieri a fost în
cheiată de un joc mai echili
brat și mai agreabil ca spec
tacol : Farul — Universitatea 
Craiova. Constăntencele au Ob
ținut o prețioasă victorie cu 
3—1 (14, —13, 14, 7), De re
marcat că în primele 3 seturi 
am asistat la dese schimbări de 
situații, echipa care a condus la 
început fiind depășită în final, 
în cel de-al 4-lea set, Farul, 
demonstrind mal multă clarvi
ziune și rezistență, s-a impus 
mai net. S-au remarcat: Ma
ria Enache și Renata Stelescu 
(F), Liliana Pașca și Alina Bu
jor (,,U“). Au arbitrat bine V. 
Dumitru și N. Ionescu, ambii 
din București.

Aurelian BREBEANU

9,85 (la sol), 9,30 (la sărituri) 
și 9,30 (la bîrnă).

In clasamentul final, la In
dividual compus, Nadia Comă
neci a ocupat primul loc cu 
un total de 38,95 puncte, fiind 
urmată de Teodora Ungureanu 
— 38,80 puncte, Gabi Gheor
ghiu — 38,40 puncte, Marilena 
Neacșu — 38,10 puncte, Emilia 
Eberle — 38 puncte, Cristina 
Itu — 37,40 puncte și Gabriela 
Trușcă — 37,20 puncte.

sînt atrași în practicarea exer- 
citiilor fizice o constituie du
minicile cultural-sportive, tn 
anul 1976 numărul acestora a 
fost de 24, toate organizate la 
zone de agrement din jurul 
Capitalei. Odată cu manifestă
rile culturale, au loc și meciuri 
de volei, minifotbal și handbal 
între diferite secții.

„Activitatea sportivă — ține 
să sublinieze președintele co
mitetului sindicatului — este 
inclusă si pe agenda de lucru

Rubrică realizată de
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 3—3)



DERBYUL POLOIȘTILOR, UN JOC DE CALITATE
Iubitorii sportului din Cluj- 

Napoca au avut posibilitatea să 
urmărească, zilele trecute, pri
mele meciuri oficiale de polo 
— turul I al Diviziei A — des
fășurate după noul regulament 
și să descopere realmente un 
joc mult mai frumos, mai spec
taculos. A fost un turneu reu
șit, care a făcut o excelentă 
propagandă pentru acest sport, 
vădind un echilibru de forțe, 
mai ales între echipele Rapid, 
Dinamo, C.N.U., Progresul și 
Voința din localitate. în par
tida cu Voința, de pildă, deși 
a condus la un moment dat cu 
5—3, campioana țării — Rapid 
București — s-a văzut nevoită, 
în final, să se mulțumească cu 
un singur punct, clujenii în
cheind meciul în superioritate 
numerică, dar de care n-au știut 
însă să beneficieze, 
inaugurală a competiției, 
ința a fost la un pas 
obține „remiza" în fața 
moviștilor bucureșteni. 
scorul 3—7, clujenii au 
la 6—1 (după ce au ratat și 
3 penalty-uri), avînd și alte

în ziua 
i, Vo- 

de a 
dina- 

De la 
ajuns

ACȚIUNI DE SELECȚIE LA DINAMO
Clubul sportiv Dinamo, prin 

centrul „Tinărul dinamovist", 
organizează acțiuni de selecție 
pentru elevii și elevele care 
doresc să practice una dintre 
următoarele ramuri sportive : 
atletism, box, baschet, caiac-ca- 
noe, canotaj, călărie, ciclism, 
gimnastică, handbal, judo, lup
te, rugby, scrimă, tenis, tir, vo
lei. Aceste acțiuni vor avea loc 
în zilele de 18 și 19 aprilie (de 
la ora 8) și în ziua de 20 a- 
prilie, de la orele 9 și de la 15.

CORESPONDENȚI NOȘTRI
• PE ALEILE PARCULUI din 

cartierul Ștefânești din Pitești 
s-au întrecut peste 400 de elevi 
la crosul dotat cu „Cupa Inde
pendenței”. Dupâ o disputa in
teresantă, trofeul a revenit Gru
pului școlar Colibași. La indivi
dual au ciștigat Nicoleta Ghețu 
(Gr. șc. Colibași), FI. Slavic (Gr. 
șc. Ștefânești) — la categ. 15—16 
ani, Veronica Mocanu (Gr. șc. 
Ștefânești) și N. Rădița (Lie. me
canic 2 Colibași) — la categ. 
17-19 ani. • CADRELE DIDAC
TICE din Brașov au participat In 
această vacanță de primăvară Ia 
o competiție de șah și tenis de 
masă. Printre cei mai buni șahiști 
s-au numărat profesorii Adrian 
Sasu (Lie. ind. nr. 4), Mihai Hat- 
hazi (Lie. de muzică) >și Teodor 
Pașca (Lie. ind. nr. 3). • |N 
URMA CU DOUA LUNI, dintr-o 
neglijență regretabila, IJ.G.C.L. 
Galați a depozitat pe spațiile de 
joacă și pe terenurile de sport 
din preajma blocurilor „N”, în 
plin centrul orașului, butoaie cu 
smoală, un cazan de topit și alte 
materiale, care se află și azi tot 
acolo. Acum, in zilele de vacanță 
elevii ar avea nevoie de aceste 
spații mai mult ca oricînd I! In 
vacanța mare va fi tot la fel ? 
• PE PLATOUL CORNEȘTI din 
Tg. Mureș, numeroși pionieri au 
participat la etapa municipală a 
„Crosului cravatelor roșii cu tri
color”. S-au evidențiat prin buna 
mobilizare Școlile generale nr. 
4, 6 și 10 și Liceul „Papiu lla- 
rion”. • NU DE MULT la Liceul 
real-umanist din Dumbrăveni (jud. 
Sibiu) s-a dat in folosință o fru

PRONOEXPRES
BOXEXPRES LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Se atribuie

9 AUTOTURISME „Dacia 130(i" șl „Skoda S 100

faza a ll-a vor fi suportate din FONDUL SPE-

AButnaru Mihal din Vaslui, jud. 
Vaslui — 10.000 lei

Zaharia loan din Tîrgoviște, jud. 
D’mbovlța — 10.000 lei

G’iiață Constantin din corn. Ma- 
lovăț, jud. Mehedinți — 10.000 lei

au 
revenit participanților ion Ștefan 
din București și Cornel C. din 
Brașov.

• NUMEROASE PREMII IN BANI - fixe și variabile

cat. F : 163 80 a 226 lei ; cat. 
1.396,25 a 100 iei.

REPORT CATEGORIA 
228.728 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“

Ciștigunie suplimentare acordate la faza a ll-a vor fi suportate din FONDUL SPE
CIAL AL SISTEMULUI PRONOEXPRES

MAI MULTE BILETE JUCATE - MAI MULTE ȘANSE DE A VĂ PUTEA NUMĂRA PRIN
TRE MARII CÎȘTIGĂTORI I

NUMAI CINE JOACĂ POATE CIȘTIGA!

mari ocazii de a egala. în fine, 
C.N.U. a jucat remarcabil în 
fața lui Dinamo, scorul după 
19 minute de joc fiind 4—4. 
Dinamo a ciștigat in extremis 
cu 5—4 printr-o lovitură de la 
4 metri, dictată de arbitrul Fr. 
Simon la o fază oarecare.

Partida centrală a turneului, 
Rapid — Dinamo, așteptată cu 
mare interes, a corespuns din 
multe puncte de vedere : joc 
de bun nivel tehnic, o evoluție 
a scorului care a pasionat, mai 
ales în final. A învins din nou 
Rapid (7—6), prelungindu-și 
astfel seria succeselor (al 3-lea 
consecutiv) din campionatul 
trecut.

A ciștigat Rapid (dar tot atît 
de bine putea fi victorioasă și 
Dinamo !) pentru că jucătorii 
săi au respectat disciplina tac
tică stabilită de antrenor, s-au 
dovedit mai lucizi în momen
tele decisive, fructificînd oca
ziile avute (din 4 lovituri de 
la 4 metri au transformat trei 
și in trei situații de „om in 
plus" au marcat de două ori), 
iar rezervele s-au ridicat ade
sea la valoarea titularilor. în 
plus, rapidiștii au meritul de a 
fi luptat cu toate forțele pină 
in ultimele secunde de joc, 
Cornel Rusu fiind un exemplu 
de dirzenie și de dăruire in joc.

Dinamo s-a dovedit supe
rioară timp de trei reprize și 
ar fi meritat un punct. Dar, ca 
și în alte rînduri, jucătorii 
nu și-au ascultat antrenorul, au 
încercat „numere personale" 
(Rus, Popescu), ignorîndo anu
me disciplină tactică. Deși au 
marcat primele 4 goluri la ca
pătul unor acțiuni frumoase și 
au condus în majoritatea timpu
lui, dinamoviștii nu au știut 
să folosească avantajul psiholo-

moasă sală de sport avînd di
mensiunile de 29 X 16 m. La 
punerea în funcțiune a sălii, ele
vii liceului au prestat peste 1 000 
de ore de muncă patriotică. La 
această unitate de învățămînt, 
care mai are și alte amenajări 
sportive, se desfășoară o frumoa
să activitate la gimnastică, volei 
și alte discipline. • ELEVII LI
CEULUI METALURGIC din Reșița 
au fost zilele acestea oaspeții a- 
sociației sportive înainte din co
muna Sacu. Aici, ei au susținut 
o dublă partidă de handbal (la 
băieți au ciștigat gazdele, iar la 
fete oaspeții) și au prezentat as
pecte din activitatea lor sportivă 
prin intermediul diapozitivelor în 
culori. • A.S. VOINȚA TîRGO- 
ViȘTE pune un accent deosebit 
pe extinderea gimnasticii la locul 
de muncă, acolo unde condițiile 
o permit. în momentul de față, 
peste 350 de cooperatori de la 
secțiile Covoare, Arta populară, 
Marochinărie și Tricotaje, aparți- 
nînd cooperativelor Progresul și 
Sîrguința, practică acest gen de 
educație fizică. • ECHIPA DE 
GIMNASTICA a Școlii generale 
din comuna 30 Decembrie (jud. 
Ilfov) a avut o comportare fru
moasă la campionatele republica
ne ale școlarilor, ce au avut loc 
la Bacău, clasîndu-se pe locul 
patru. S-au evidențiat Aurel Mîcu, 
loan Suciu, Cristian Stoef și Va- 
ieriu Crăciun.

CORESPONDENȚI : I. Fetecinu,
C. Gruia, T. Siriopol, C. Albu, I. 
lonascu, D. Glâvan, M. Avanu ți
D. Moraru-Slivna. 

gic, irosind o lovitură de la 
4 metri (Popescu) și nu mai 
puțin de 6 situații de superio
ritate (Rus, Nastasiu, Gyarfas) ! 
Și toate acestea datorită super
ficialității jucătorilor, a nepu
tinței lor de a se concentra în 
momentele importante. Altfel 
nu se poate explica o serie de 
greșeli copilărești comise de 
exact jucătorii cu cea mai mare 
experiență (vezi cazul lui Nas
tasiu în finalul reprizei a 3-a 
și apoi în cea de a 4-a, cînd a 
comis a treia greșeală gravă).

Și pentru că ne referim la 
greșeli, să amintim și de mult 
discutatul penalty dictat de ar
bitri la scorul de 5—4 pentru 
Dinamo, în ultima secundă a 
celui de al 3-lea „sfert". Un 
feroviar a șutat spre poarta lui 
Spinu, iar Nastasiu a oprit 
mingea cu ambele mîini. în a- 
semenea cazuri jucătorul în 
culpă trebuie sancționat cu un 
fault simplu. R. Schilha și K. 
Timoc, cei mai buni arbitri ai 
turneului, care s-au dovedit ex
trem de autoritari și 
meci, au comis însă 
eroare, sancționîndu-1 
movist cu lovitură de 
tri, deși după noul regulament 
o asemenea greșeală nu se 
sancționează cu penalty decît 
în zona de 4 metri din fața 
propriei porți.

la acest 
o gravă 

pe dina- 
la 4 me-

Adrian VASILIU

CAMPIONATE • COMPETIȚII
SELECȚIONATA DE 

TINERET A CAPITALEI - 
B.O.S.A. (Marea Britanie) 

LA RUGBY
După turneul de acum 5 ani 

al Selecționatei Cornwall — 
Devon, o altă echipă britanică 
de rugby a sosit în țara noas
tră pentru a susține cîteva 
jocuri. Este vorba de B.O.S.A. 
(Asociația sportivă Bath de 
peste mări), o selecționată care 
reunește 21 de jucători de la 
cluburi din Bath (o străveche 
localitate balneară), Londra, 
Bristol, Cardiff și din alte ora
șe. Antrenorul echipei este 
K. L. Mabe, iar căpitan — 
A. Munden (Bristol — Glou
cester). Primul meci al acestor 
soli ai puternicului rugby bri
tanic (numai în stațiunea Bath 
sint 14 formații, multe dintre 
ele dispunind de cite 3—4 
garnituri) este programat as
tăzi, pe stadionul Parcul copi
lului, de la ora 16. Adversară 
— Selecționata de tineret a 
Capitalei, din care vor face 
parte, printre alții, Borș, Cor- 
neliu, Suciu, Codoi, I. Zafi- 
escu, A. Hariton, Constantin, 
Fuicu. întîlnirea va fi condusă 
de arbitrul Th. Witting.

„CUPA PRIMĂVERII"
LA PENTATLON MODERN

La baza hipică a clubului 
Steaua a început tradiționala 
competiție de pentatlon modem 
„Cupa primăverii", care inau
gurează an de an activitatea 
oompetițională. Participă 25 de 
sportivi de la Universitatea Ti
mișoara, C.S.M. Tg. Mureș, Șc. 
sp. București și Olimpia Bucu
rești. Prima probă, călăria, des
fășurată miercuri și joi, s-a 
încheiat cu victoria lui Vasile 
Nemețeanu (Oii maia

După ce au participat in 
S.U.A. la cite 10—12 turnee fie
care, jucătoarele noastre de 
tenis Virginia Ruzici — multiplă 
campioană națională — și Flo
rența Mihai au revenit în Ca
pitală. în aceste zile ele pot fi 
văzute pe terenurile din parcul 
Progresul, de la Dinamo și de 
la Steaua, apărînd culorile clu
bului Dinamo București în ca
drul Diviziei I de tenis.

Periplul similar de anul tre
cut se încheia cu intrarea celor 
două talentate sportive- român
ce în elita feminină a tenisului 
mondial. Acum, după ce tradi
ționalele turnee de la Washing
ton, Fort Lauderdale, Houston, 
Westchester, Jacksonville ș.a. au 
rămas în cronicile ziarelor și 
revistelor de specialitate, a de
venit , o certitudine faptul că 
reprezentantele tenisului româ
nesc sînt în primele 20 din 
lume — Virginia Ruzici și 30
— Florența Mihai. „Principalul 
meu obiectiv din anul acesta
— ne spune Virginia Ruzici — 
a fost obținerea unei poziții cit 
mai bune in clasamentul final 
al circuitului „Virginia Slims”. 
Aceasta, deoarece acolo partici
pă jucătoarele cele mai valoroa
se din lume". Preocupare fi
rească, intr-adevăr, deoarece 
citind lista tenismanelor pre
zente la „Virginia Slims", con
statăm că nu lipsește numele

1100 p. Alți trei sportivi au 
realizat același punctaj, dar eu 
timpd inferiori. Pe echipe, con
duce Olimpia I — 3240 p, iar 
pe locul secund — Universitatea 
Timișoara, 3100 p. Astăzi, de 
la ora 9,00, la „Floreasca" — 
proba de spadă.

Azi, la Timișoara 
CAMPIONATELE 

DE CANOTAJ-FOND 
(JUNIORI)

vis-

Ca- 
Di- 
Di-

Azi, la Timișoara, cîteva zeci 
de echipaje din întreaga țară vor 
lua startul în cadrul campiona
telor republicane de canotaj- 
fond pentru juniori. Tradiționa
lele întreceri se vor desfășura 
pe Bega, contratimp, pe distan
țele de 5 000 m (băieți) și 3 000 
m (fete), la cele șase probe 
cuprinse în programul con
cursului : junioare : schif 4+1 
rame, 2 vîsle și 4+1 vîsle ; 
juniori : schif 4+1 rame, 2 '
le și schif 4 vîsle.

BOAGHE IL ÎNTRECE 
V. MARCU ÎN DIVIZIA 

TENIS
Pe trei baze sportive din 

pitală (Steaua, Progresul și 
namo) se desfășoară turul _ 
viziei I de tenis. Întîlnirea din
tre Dinamo București și C.S.U. 
Construcții a debutat cu o sur
priză de proporții : foarte te
nacele și experimentatul jucă
tor de la C.S.U., Gheorghe 
Baaghe, l-a întrecut în trei se
turi. după aproape două ore de 
luptă, pe Viorel Marcu, cu 6—4, 
0—6, 8—6. în rest, confruntarea 
a avut o desfășurare normală, 
Dinamo adjudeeîndu-și întîlni
rea masculină cu 8—2.

în prima etapă, echipa cam
pioană a țării — Steaua — nu 
a găsit nici o împotrivire din 
partea proaspetei promovate in 
prima divizie, Jiul Petroșani, 
de care a trecut cu scorul 
maxim de 10—0 (la masculin). 
Cîteva rezultate din această 
confruntare : D. Hărădău — B. 
Almăjan 7—5, 6—4 ; C. Popovici 

Dumitrescu 6—4, 6—1 :

PE 
DE

„LOZUL PRIMĂVERII" oferă 
mari posibilități de ciștig. Se a- 
cordă autoturisme „Moskvici 408/ 
412“ șl ,,Skoda S 100“, peste 
800.000 cîștiguri în bani, precum 
și cîștiguri suplimentare — din 
FOND SPECIAL — în valoare de 
1.670.000 lei.

„LOZUL PRIMĂVERII" îl gă
siți la toate agențiile Loto-Prono- 
sport precum și la vînzâtorii vo- 
lanți.

Jucînd la „LOZUL PRIMĂVE
RII" vă veți putea număra și dv. 
printre marii Iui eîștigători !

Vă prezentăm cîțiva dintre ma
rii eîștigători din ultima perioa
dă :

Ludovic Ruf din Arad. jud. 
Arad — autoturism ,,Skoda S 
10'.“

Nogy nona din Reghin, jud. 
Mureș — autoturism „Skoda S

tenisului mondial
nici unei „stele" : Chris Evert, 
Virginia Wade, Rosemary Ca
sals, Margaret Court, Martina 
Navratilova. Așadar, intr-o 
companie selectă, prezentă Ia 
11 turnee din tot atitea posibile 
și acumulînd 180 de puncte, 
Virginia Ruzici ocupă locul 13 
în clasamentul final al circui
tului „Virginia Slims".

La rîndul ei, Florența Mihai 
— posesoarea unui „forehand 
devastator", cum afirmă croni
carul publicației „Women’s 
Tennis” — jucînd 8 turnee în 
Circuitul „Avon Futures Cham
pionship", l-a ciștigat pe cel 
de la Westchester, întreeînd-o 
în finală cu fi—4, 3—6, 6—4 pe 
americanca Betsy Nagelsen. 
Ceea ce, printre altele, i-a con
ferit dreptul de a fi prezentă 
în continuare — fără a mai 
trece prin precalificări și cali
ficări — direct pe tablourile de 
concurs de la Hamburg, Roma, 
Paris, Londra și altele.

în încheierea scurtei convor
biri, Florența Mihai ne-a spus: 
„După finala ciștigată de mine 
la Westchester, dl. David W. 
Mitchell, președintele compani
ei ,>Avon“ 
circuitului — 
CEC de 5 000 
urmează a fi 
tribuție a sa 
torare a sinistraților de pe ur
ma cutremurului din 4 martie".

— organizatoarea 
mi-a înmînat un 
de dolari care 

depuși ca o con- 
la fondul de aju-

gat Fini 
$i la ci. 
dar nu 
sigur fii 
vestea t 
un lung 
prelungi 
lății,

M. Rusu — D. Nemeș 6—4, 6—2; 
M. Mîrza — FI. Manea 6—1, 
6—2. în schimb, jucătoarele de 
la Steaua nu au reușit nici o 
victorie in fața celor de la 
Progresul, de care au fost în
trecute cu 5—0. (Elena Trifu — 
Valeria Balaj 6—1, 6—0 ; Simo
na Nunweiller — Laura Griin- 
berg 6—0, 6—2 ; Elena Trifu, 
Lunela Orășanu — Laura Griin- 
berg, Mariana Pană 6—0, 6—0). 
Echipa feminină, Dinamo Bucu
rești, campioană a țării, avînd 
în componență pe primele două 
„rachete" ale țării — Virginia 
Ruzici și Florența Mihai — con
duce cu 4—0 (etapa a Il-a) în 
întîlnirea cu Steaua (Virginia 
Ruzici — Valeria Balaj 6—3, 
6—2 ; Florența Mihai — Laura 
Griinberg 6—1, 6—1 ; Mihai — 
Balaj 6—1, 6—3; Ruzici — Griin- 
berg 6—1, 6—3).

Etapa a III-a continuă cu 
următoarele întîlniri : Steaua — 
Dinamo Erașov (m+f), Dinamo 
Brașov — Politehnica Cluj-Na- 
paca (m). Dinamo București — 
17.’’’. Ard (f), C.S.TT. — .Tini 
Petroșani (m) și C.S.U. — Pro
gresul (f).
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ACȚIUNI SPOR
(Urmare din pag. 1)

a Consiliului oamenilor muncii. 
Cu aprobarea acestuia și cu 
fondurile incasate integral din 
cotizațiile membrilor asocia
ției, am reușit să avem o 
magazie cu echipament și ma
teriale în valoare de peste 
150 000 de lei. Cei 11*0 de 
membri ai asociației se simt 
răspunzători, fiecare în parte, 
pentru bunul mers al activită
ții, astfel că cete mai multe 
inițiative pornesc de la ei“.

IN TREI SCHIMBURI...
Discuția noastră cu Vasile 

Hiloche. șeful comisiei sport și 
turism la Consiliul județean

Tragerea Loto de astăzi, 15 a- 
prilie, va avea loc ia sediul Cen
tralei A.S. Loto Pronosport din 
Calea Victoriei nr. 9 la ora 16,45.

Rezultatele vor fi transmise la 
radio și televiziune în cursul serii.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 8 APRILIE 1977

Extragerea I : cat. 1 : 2 varian
te 10% — autoturism „Dacia 1300“ 
cat. 2 : 2 variante 25% a 9.388 lei 
și 6 variante 10% a 3.755 iei ; cat. 
3 : 7,15 a 5.777 lei ; cat. 4 : 14,25 
a 2.899 lei ; cat 5 : 51,60 a 800 lei ; 
cat. 6 : 213,75 a 193 lei.

REPORT CATEGORIA I : 94.321 
lei.

Extragerea a ll-a : cat. B : 1 
variantă 25% a 9.726 lei și 7 va
riante 10% a 3.89o lei ; cat. C : 
8,85 a 4.176 lei ; cat. D : 10,45 a 
3.537 lei ; cat. E : 41,95 a 881 lei ;. _ -- x -
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simplita- 
-r^—țace 
m-a cam 
m frigul 
' im au- 

(la 
Turcia, 

care noi 
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-dlpă e 

Finlan- 
a ciști- 

plasare ? 
u Malta, 
:eea ce-i 
mă : po
mi-a dat 
z a nu-l

fi — după ochiul meu — toată 
„discuția", miine, se va pur
ta in aceșt domeniu, al vi
tezei. Înainte de un meci 
greu, nefiind politicos si nici 
frumos să-fi dai cu părerea 
de chibiț, prefer să mă în
călzesc cu un „rom roșu", 
de-i ți zice Red Rum, călu
țul căluților, cel care a ciș- 
tigat pentru a treia oară in 
cinci ani, cursa infernală de 
la Liverpool.

Dacă stau să mă gindesc 
bine, Red Rum e una din ma
rile figuri care ne-au străbă
tut viața de telesportivi în 
ultimul deceniu, lingă oameni 
ca Beckenbauer, ca Năsta- 

se („care rămine 
Nistase" — vorba 
crainicului spaniol, 
m acel meci me
lancolic, in care 
Ilie iși lua rămas 
bun de la 
cel care-i 
debutul in 
Santana), 
valori au

iu-l mai 
amne- 
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Gisbert, 
văzuse 

fața lui 
Puține 

__dovedit 
forța, caracterul și rezisten
ța acestui patruped pe 
care-l cint din ’73, de cind 
l-a spulberat pe Cresp, 
cel care-i „luase" la un mo
ment dat 15 lungimi ji ni
meni nu mai credea in vreo 
minune. Red Rum, in ’77, a 
invins tot așa, lăsînd adver
sarii să se macine intre ei, 
lăsindu-i să se ducă „de ne
buni" singuri,_______~
vadă de cursa lui, de dru
mul lui, fără spaime, fără 
panică, încrezător in puteri
le lui, ca o ființă echilibrată 
și demnă ce e. Sigur că a 
avut parte și de oameni in 
șa, pe măsura inteligenței 
și tenacității sale. Sigur că 
aș mai putea bate și eu șa
ua, pină miine, ’- —
16,30, cu cite și 
poate omul învăța 
Rum, dar înaintea 
greu nu e bine pentru nervi 
nici să bați șaua. Aluzia 
consumă tot atita energie cit 
iluzia. Dar ce e bine ? Dacă 
am ști — basmele nu s-ar 
încheia cu „am încălecat p-o 
șa și v-am spus povestea 
așa’... ci altfel.

ca el să-fi

la orele 
mai cile 
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„TRICOLORII" MANIFESTA ÎNCREDERE
(Urmare din pag. 1)

mosferă bună de lucru și con
diții optime pentru omogeniza
rea echipei pe toate planurile. 
In acest sens, antrenamentele 
au fost, de fiecare dată, tari, 
dar nu forțate, punindu-se ac
centul, in primul rind, pe con
ținutul și calitatea instruirii. In 
același timp, nu am neglijat 
nici așa-zisele momente de u- 
șoară relaxare, absolut necesare 
in contextul general al marilor 
solicitări la efort Așa cum a 
fost, de pildă, astăzi de dimi
neață (mr. ieri) cind, după •

MECIURI AMICALE
• SPORT CLUB BACAU — DI

NAMO BUCUREȘTI 2—2 (1—0). 
Meci plăcut, echilibrat. Au mar
cat ; Antohi (min. 30), Botez 
(mln. 60) pentru gazde și Dumi- 
trache II (min. 75), Dinu (mln. 89) 
pentru oaspeți. Au jucat următoa
rele formații : SPORT CLUB — 
Ursache (Constantinescu) — Lun
ca, Catargiu, Volmer (Pruteanu), 
Margasoiu — Cărpuci, Duțan (Du- 
nea), Antohi — Panaite (Pană), 
Munteanu (Botez), Bâlută (Flo- 
rea) ; DINAMO : Ene (Ștefan) — 
G. Sandu, Dinu, Ghiță, Costache 
— A. Moldovan (Ciotimel), I. 
Marin, S. Georgescu — Chitara, 
Roznai, I. Moldovan (Dumltrache 
II) (I. iancu — corespondent)
• RAPID — ABATORUL 1—0 

(0—0). Pe stadionul Giulești. în 
cadrul „Cupei Independenței", or
ganizată de C.M.B.E.F.S.. Rapid a 
învins cu multă dificultate for
mația Abatorul, a cărei replică 
a fost remarcabilă. Singurul gol 
al partidei a fost realizat de Za- 
lupca (min. 89). Feroviarii au 
prezentat formația : Crace — 
Pop, Pirvu, Zalupca, A. Dumitru 
(Popa) — Petcu, Cojocaru, M. 
Stelian (Bișniță.) — Neagu,' D. 
Popescu, Manea. (D. Moraru- 
Slivna — coresp.)

scurlă ședință de analiză a jo
cului cu Voința, de miercuri, 
jucătorilor din lot li s-a dat po
sibilitatea unei pauze active în 
care să practice, Ia alegere, u- 
nele sporturi complementare 
ca : tenis de masă, canotaj, 
baschet".

Convingerea unei stări psiho- 
fizice bune, a ideii echilibrului 
realizat în sinul lotului nostru 
reprezentativ este împărtășită 
și de dr. Dumitru Tomescu 
care-și argumentează afirma
țiile cu date obiective : „Din 
punct de vedere fiziologic, pro
bele recente la care au fost su
puși jucătorii din lot (proba 
complexă Huffier — Martinet) 
oferă indici de formă sportivă 
superiori, foarte apropiați de 
valoarea celor obținuți înaintea 
ultimului meci din cadrul tur
neului întreprins in această 
iarnă, in Franța. Pe de altă 
parte, trebuie arătat că toți se- 
lecționabilii sint la această oră 
valizi, apți de joc, inclusiv 
Cheran și Zamfir, restabiliți 
după accidentele suferite. Ră
mine ca, in timpul foarte scurt 
care a rămas pină la meciul cu 
Spania, jucătorii noștri să do- 
bîndească și prospețimea nece
sară unei întreceri atit de di
ficile”.

In cursul acestei dimineți, de 
la ora 10, lotul național de fot
bal urmează a efectua o nouă 
și ultimă ședință de antrena
ment cu caracter fizico-tactic, 
în care vor fi exersate o seria 
de scheme de atac. După-a- 
miază, „tricolorii" vor avea pri
lejul de a-i revedea pe adver
sarii lor de miine, pe ecran, 
în două din cele mai recente 
meciuri ale acestora : Spania — 
Iugoslavia și Spania — Ungaria.

BELPHEGOR I» PETROLUL PLOIEȘTI — FLA- 
CARA MORENI 1—0 (1—0). A

marcat State (min. 25). (I. Tănă- 
sescu — coresp.)
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la gimnastică, cu participarea 
— printre alții — și a repre
zentanților României, Teodora 
Ungureanu și Dan Grecu. 
Transmisiune de la Londra. 
Comentator Gabriel Bădescu.
• MIERCURI 20 APRILIE, 

ora 17 : Hochei pe gheață : 
Cehoslovacia — Canada (se- 
leețiuni înregistrate de la Fra
ga). Comentator Constantin 
Diamantopol. I
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ceri de gimnastică, atletism, 
box, lupte, judo, demonstrații 
de aeromodele, precum si o în- 
tilnire de fotbal dintre o se
lecționată a județului Mehe
dinți și una a regiunii Zajciar 
(Iugoslavia). încasările de la a- 
ceastă manifestare vor fi de
puse în „Contul 1977“.

O vizită la Șantierul naval 
din Orșova ne-a edificat asu
pra activităților sportive în aer 
liber cane se desfășoară aici, 
în organizarea consiliului aso
ciației sportive (secretar Florin 
Lăpădătescu). cu sprijinul con
ducerii unității (director Ștefan 
Kașcu), ediția de primăvară a 
campionatului intern a debutat 
cu întreceri de cros. S-au de
clanșat, de asemenea, acțiunile 
în aer liber și la o altă mare 
asociație, cea a întreprinderii 
centrale hidroenergetice de la 
Porțile de Fier.

LA ZI...
• După disputarea etapelor 

pe asociații, lucrătorii sanitari 
din județul Argeș vor fi pre- 
zenți. săptămîna viitoare, la 
faza județeană a ..Cupei sănă
tății". Manifestarea, la cane vor 
lua parte peste 300 de cadre 
medicale, se va desfășura in
tr-un foarte frumos cadru na
tural — punctul turistic Valea 
lașului de lingă Curtea de 
Argeș. Pe bazele sportive a- 
menajate în aer liber (popică- 
rie. terenuri pentru jocuri) vor 
avea loc întreceri de volei, 
cros, haltere, popice, șah și te
nis de masă. • în județul Bi
hor sint în curs de desfășurare 
etapele pe asociații ale atrac
tivei competiții, „Circuitul ci
cloturistic al județului Bihor". 
Etapa județeană va avea loc 
la 2 mai.
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• MUSCELUL C-LUNG — TRAC
TORUL BRAȘOV 7—2 (2—1). Au 
marcat : Radu I (min. 15), Miuțu 
(min. 48). Pamfil (min. 56), Do- 
brescu (min. 49, 53, 65, 70), res
pectiv Golanu (min. 6 și 90). (P. 
Mateoiu — coresp.)
• F.C.M. STEAGUL ROȘU — 

F. C. ARGEȘ 3—1 (1—1). Au mar
cat Gherghe (min. 42 șl 62) șl 
Arineanu (min. 75), pentru gazde, 
respectiv D. Nicolae (min. 8). Pi- 
teștenii au prezentat echipa : 
Speriatu — Zamfir, Olteanu, Stan, 
Ivan — Cirstea, Iovănescu, Chi- 
vescu — Roșu, Dobrin, D. Nicolae. 
Au mai jucat : Moisescu, Toma, 
Radu III. (C. Gruia — coresp.)
• METALURGISTUL CUGIR — 

A.S.A. TG. MUREȘ 3—1 (2—6). Au 
marcat : Slmu (mln. 4), Sava 
(min. 38) Ghiulvezan (min. 50), 
respectiv Both (min. 68). Divizio
narii A au jucat cu următoarea 
formație : Nagel — Korteszi, Gli- 
gore, Unchlaș. Onuțan — Baranyi, 
Naghi, Pislaru — Both, Panici, 
Fazekaș (M. Vilceanu — coresp.)
• GLORIA BUZĂU — F. C. 

CONSTANȚA 1—1 («—«). Au mar
cat : Ignat (min. 57) pentru oas
peți și Mihalache (68) de la Glo
ria. (D. Soare — coresp.)
• C.S.M. DBOBETA TR. SEVE

RIN — JIUL 3—1 (2—«). Oaspe
ții au dat o replică slabă. Au În
scris : Pițureă (min. 2), Muschici 
(min. 20), Preda 1 (min. 64) pen
tru Învingători, respectiv Stoichiță 
(min. 69). (G. Manafu — coresp.)

ROMÂNIA-SPANIA... 1975
Acum doi ani, echipele României și Spaniei s-au întilnit in 

Campionatul Europei. Ambele întîlniri s-au încheiat cu rezultate 
egale. După o excelentă evoluție la Madrid, „tricolorii" s-au lăsat 
surprinși pe stadionul „23 August”, fiind conduși — la un moment 
dat — cu 2—0. Revenirea de după pauză n-a mai oferit timpul 
necesar golului victoriei. Reproducem „rezumatul" tehnic al celor 
două jocuri, cu speranța că fotbaliștii noștri vor ști să forțeze 
și să depășească echilibrul de acum doi ani.

Madrid, 17 aprilie 1975. SPA
NIA — ROMÂNIA 1—1 (1—0).

SPANIA : Iribar — CAMA
CHO, BENITO, PIRRI, Capon— 
DEL BOSQUE, VELASQUEZ 
(min. 40 Irureta), Rojo — RE
XACH, Santillana, Garate.

ROMÂNIA : Răducanu 9 — 
Cheran 7, Sătmăreanu II 8, G. 
Sandu 9, Anghelini 7 — Bălăci 
7, Dumitru 9+, D. Georgescu 
9 — Nunweiller VI 6 (min. 43 
Crișan 8), Kun II 7 (min. 43 
Iordănescu 7), Lucescu 7.

Au marcat: Velasquez (min. 
6) și Crișan (min. 70).

★
DI STEFANO: „Echipa Româ

niei a jucat foarte bine. Spa
niolii au jucat fi ei destul de 
bine, DAR NUMAI ÎN MO
MENTELE ÎN CARE ROMANII 
LE-AU PERMIS SA JOACE". 
(SubL n.).

KUBALA, in ziarul .AS* : 
„Echipa Spaniei a făcut totul 
pentru a ciștiga. dar jocul ro
mânilor i-a dereglat mecanis
mul, subminind siguranța jucă
torilor săi. Sper ca in partida 
revanșă, de la București, echipa 
mea să obțină, de asemenea, 
un joc egal".

Ziarul „SPORTUL" : „Meciul 
revanșă, de la București, nu va 
mai avea aproape nimic comun 
cu desenul tactic al confruntării 
de la Madrid. După cum se 
știe, ofensiva acasă a devenit o 
problemă mai dificilă decît de
fensiva activă din deplasare".

București, 16 noiembrie 1975. 
ROMÂNIA — SPANIA 2—2 
(0-1).

ROMÂNIA : Răduoanu — An
ghelini, Sătmăreanu II, G. San
du, Lucută — D. Georgescu, 
DINU, DOBRIN — Lucescu, M. 
Sandu (min. 46 IORDÂNESCU), 
Zamfir (min. 61 CRIȘAN).

SPANIA : M. Angel — Sol, 
BENITO, PIRRI, Camacho — 
Vilar, Migueli, DEL BOSQUE— 
Quini (min. 88 Satrustegui), 
Santillana, Rojo (min. 75 For
tes).

Au marcat : Vilar (min. 26), 
Santillana (min. 57), D. Geor
gescu (min. 72, din 11 metri), 
Iordănescu (min. 82).

★
VALENTIN STÂNESCU : „Nu 

pot afirma că jucătorii nu s-au 
dăruit, că n-au luptat pentru a 
ciștiga. De ce n-am ciștigat, to
tuși T Pentru că, in prima re
priză, in atac s-a jucat ste
reotip. Golurile primite S-AU 
DATORAT UNOR GREȘELI 
INDIVIDUALE".

DINU (căpitanul echipei) : 
„Am întilnit astăzi un adversar 
de valoare. LA MIJLOC, SPA
NIOLII AU FOLOSIT UN RE
GISTRU TACTIC FOARTE VA
RIAT, CRE1NDU-NE PROBLE
ME. Cu toate acestea, in repri
za secundă am dominat cu au
toritate. Cu ceva mai multă de
cizie, am fi putut ciștiga".

După cum se poate vedea, în jocul de Ia Madrid au figurat 
mulți dintre jucătorii care vor fi prezenți și simbătă, la start, 
în meciul retur, de la București, au lipsit Bălăci și Dumitru.

Să remarcăm momentele de inspirație care au condus la în
locuiri. La Madrid. Crișan a înscris golul egalizator, iar Iordă
nescu a fosi la un pas de golul victoriei, după cîteva acțiuni 
de contraatac bine conduse. La București, cei doj introduși — 
Crișan și Iordănescu (ca și la Madrid) — au realizat, practic, 
egalarea, Crișan a obținut penalty-ul din care s-a înscris (D. Geor
gescu), iar Iordănescu a marcat al doilea gol.

LOTUL DE TINERET PLEACĂ AZI LA MADRID

Portarul Moraru (Steaua) blochează pe înaintașul Vrinceanu, 
din echipa de tineret (Fază din ultimul meci de verificare 
susținut de lotul de tineret, pe stadionul Steaua, cu formația 
gazdă). Foto : N. DRAGOȘ

în cursul zilei de ieri, lotul 
de tineret și-a încheiat pregă
tirile, efectuate in Capitală, 
pentru meciul de debut, de du
minică, cu echipa similară a 
Spaniei (la Madrid), în cadrul 
grupei a VlII-a din prelimi
nariile campionatului european, 
întreg lotul a efectuat, sub 
conducerea antrenorilor Octa

vian Popescu și Constantin De
liu, programul planificat, in 
care a fost inclusă și o discu
ție pe probleme de tactică, a- 
xată pe caracteristicile gene
rale de joc ale spaniolilor.

Un fapt de subliniat este a- 
cela că tinerii fotbaliști au ur
mărit joi jocul-școală al Lotu
lui A cu echipa Voința, după
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Pe teme actuale SA NU UITAM CAMPIONATUL!
Cauze obiective, majore, au 

impus ca întrecerea echipelor 
divizionare A să se întrerupă 
după consumarea a numai pa
tru etape ale actualului retur 
de campionat. S-a creat, în a- 
ceste condiții, o pauză intra- 
competitională — prevăzută de 
altfel — ale cărei dimensiuni 
inițiale au fost mărite, oare
cum surprinzător, ulterior, prin 
amînarea etapei a XXII-a. 
Practic, deci, între 2 și 23 apri
lie campionatul primei divizii 
a ieșit din actualitate, cedînd 
locul, în prim-planul interesu
lui general, dublei confruntări 
oficiale cu reprezentativele de 
seniori și de tineret ale Spa
niei. Lucru firesc, desigur, da
că ținem seama de importanța 
competiției în care fotbalul 
nostru este angajat și în care 
dorim cu totii să aibă simbătă 
un debut favorabil.

Și totuși — chiar și în aces
te împrejurări speciale, in care 
atenția noastră s-a concentrat 
asupra meciurilor cu Spania, de 
Ia sfirsitul acestei săptămîni — 
nu trebuie să uităm campiona
tul, care, de fapt, constituie

principala formă de manifesta
re a activității fotbalistice in
terne și, în același timp, pre
misa permanentă a pregătirii 
tuturor jucătorilor în spiritul 
performanței și în ideea asigu
rării unei baze de selecție cit 
mai valoroase în perspectiva 
viitoarelor necesități ale echi
pelor reprezentative-

Să nu uităm, așadar, campio
natul ! Și pentru ca un astfel 
de imperativ să nu rămină o 
simplă intenție în sfera preocu
părilor actuale ale echipelor 
noastre — indiferent de obliga
țiile pe care fiecare dintre ele 
Ie au, în prezent, față de lotu
rile naționale — este necesar 
ca pe toată durata acestei pau
ze competiționale procesul de 
instruire fotbalistică să fie 
menținut la limita superioară a 
solicitărilor psiho-fizice. Cu al
te cuvinte, întreaga perioadă dc 
întrerupere a campionatului să 
fie o pauză activă, utilă, in 
contexiul general al întrecerii 
divizionare. împlinirea unui a- 
semenea deziderat presupune ca 
programul dc pregătire să cu
prindă cit mai multe jocuri a-

mieale, acestea fiind mijlocul 
cel mai complex și mai eficace 
pentru dobindirea și menținerea 
unei bune forme sportive in
dividuale și colective.

Sigur că n-ar fi fost deloc 
rău ca, jn intervalul celor trei 
săptămîni de întrerupere a cam
pionatului, F.R.F. să fi sugerat 
echipelor divizionare A orga
nizarea unor competiții pe plan 
regional, care să asigure cit de 
cit elementul stimulator al pre
gătirii, miza întrecerilor. Ori
cum, ideea unor cluburi de a 
organiza meciuri directe (Rapid
— Spartul studențesc. U.T.A- — 
A.S.A. Tg. Mureș, .F.C. Bihor
— Politehnica Timișoara, F. C- 
Argeș — Jiul) folosind în aceste 
ocazii pe toti jucătorii dispo
nibili, pentru verificarea lor 
prin joc. trebuie apreciată ca 
oportună și nesesar a fi gene
ralizată la nivelul eșalonului di
vizionar A. Aceasta în scopul 
asigurării unui regim de pre
gătire care să mențină echipele 
cit mai aproape de tonusul 
competitional.

I. MIHAI

care ei au urat foștilor coechi
pieri Cristian și Windt (promo
vați în lotul primei reprezenta
tive), ca și tuturor „tricolori
lor”, succes din toată inima. 
La rîndul lor, seniorii au spus 
că vor ține pumnii strînși pen
tru jocul de la Madrid, al e- 
ehipei de tineret. Un gest fru
mos, care spune mult și mobi
lizează pe fiecare jucător în 
parte pentru reușita primelor 
încercări oficiale ale sezonului 
de primăvară.

Medicul reprezentativei de 
tineret, Florin Brătilă, ne-a în
credințat că. deși a avut de lu
cru cu unii dintre jucători, 
starea de sănătate a selecțio- 
nabililor este bună, pină acum, 
că aceștia au o bună capaci
tate fizică menită să asigure 
echipei acea forță de joc nece
sară în meciul de duminică. în 
această idee, căpitanul echipei, 
Slancu, ne spunea : „La Ma
drid. noi, tinerii purtători ai 
tricoului național, vom face to
tul pentru un rezultat cit mai 
bun și vom căuta să lăsăm, aco
lo, o frumoasă impresie despre 
schimbul de miine al fotbalu
lui românesc".

în dimineața zilei de astăzi, 
lotul de tineret (Lung, Bucu — 
portari ; Tilihoi, Zahiu, Stancu, 
Lucuță, Bărbulescu — fundași; 
Augustin, Șoșu, Custov. Iri- 
mescu — mijlocași ; Lupău, 
Radu II, Cămătaru, Vrinceanu, 
Văetuș — atacanți) va pleca pe 
calea aerului în Spania, pe 
ruta București — Roma — Ma
drid.

Stelian TRANDAFIRESCU

ACTUALITĂȚI
• SIMBĂTĂ DIMINEAȚA, la ora 9, 

la sediul F.R.F., va avea loc o ana
liza a arbitrajelor din primele 4 eta
pe ale returului campionatului Divi
ziei A. La aceasta analiză vor fi pre
zenți toți arbitrii din lotul A.

• ARBITRUL PARTIDEI POLITEH
NICA TIMIȘOARA - ALTAY IZMIR. 
Această partidă, care se va disputa 
la Timișoara duminică după-amiază, 
în cadrul „Cupei Balcanice”, va fi 
condusă de arbitrul grec Emanoil Pe- 
tropoulos.

• DUMINICA, LA GALAȚI, F.GM. - 
F.C. CONSTANȚA. După ce marți a 
j’ucat la Medgidia, cu divizionara C 
Cimentul (partidă cîștigatâ cu scorul 
de 2—0, prin golurile înscrise de Pe- 
niu și Tararache, care a fost promo
vat de la echipa de juniori), F. C. 
Constanța va susține un nou joc a- 
mical, la Ga’ati, în compania divi
zionarei A F.C.M. Partida se va dis
puta dumin’că dim*nea*a, de la ora 
11, pe stadionul „Dunărea”.



Joc bun al hocheiștilor noștri CANADA-R.F.G, 8-1
LA HOCHEI

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Primul din cele două me
ciuri oficiale (duminică se va 
disputa un al 3-lea joc-școală) 
cu selecționata de tineret a 
Cehoslovaciei, ultimul test 
înaintea campionatului mondial 
de la Vicna, a fost cîștigat net 
de reprezentativa de hochei a 
țării noastre. Scorul final: 5—1 
(4—1, 1—0. 0—0) exprimă doar 
in parte superioritatea jucăto
rilor români, excelenți' mai 
ales în prima repriză, cînd s-au 
Concentrat mai mult, insistînd 
în fazele de poartă prin presin
guri terminate cu combinații 
spectaculoase și goluri mult 
aplaudate de public. Apoi, pe 
parcursul jocului, ei au exage
rat în driblinguri pierzînd di
recția porții. Din această cauză 
și numărul șuturilor a scăzut 
serios. Faptul că productivita
tea echipei noastre a scăzut 
vizibil în reprizele a Il-a și a 
IlI-a se explică și prin inspi

rata schimbare operată de cu
noscutul antrenor Ladislav 
Horski care l-a înlocuit pe por
tarul titular Lang cu rezerva 
sa Noroski, realizatorul unor 
parade excepționale.

Au marcat : Solyom 2, 
Gheorghiu și Antal 
România, Calder pentru
slovacia tineret. Au arbitrat M. 
Presneanu la centru, Gh. Mure- 
șan și C. Zgîncă la linie.

Azi. de la ora 17,30 are loc al 
doilea meci.

Nistor, 
pentru 
Ceho-

MtlNCHEN, 14 (Agerpres).— 
în continuarea pregătirilor pen
tru campionatul mondial de 
hochei pe gheață de la Viena, 
selecționatele R.F. Germania și 
Canadei _
dorf un joc de verificare. Ho- 
cheiștii 
victoria 
2—0. 1—1). prin punctele reali
zate de Fsnosito (2' 1 srouche
(2), Vail, Paiement. McAdam și 
Ververgaert. Punctul formației- 
gazdâ a fost înscris de Kaczma
rek. La meci au asistat peste 
8 000 de spectatori.

au susținut la Diissel-

canadieni au obținut 
cu scorul de 8—1 (5—0,

La C. M. de handbal masculin - tineret

ECHIPA NOASTRA IN TURNEUL

PENTRU LOCURILE 9-16!

R. P, CHINEZA
TOT MAI MULȚI COPII 

PE TERENURILE DE SPORT

LUPTĂTORI ROMANI
LA TURNEUL

DE LA BRATISLAVA
turneul internațional de 
libere care se desfășoară

La 
lupte 
în aceste zile la Bratislava sînt 
prezenți și 6 sportivi români : 
Dumitru Ignat (52 kg). Marin 
Fîrcălabu (74 kg), Vasile Țigă
nuș (82 kg). Stelîcă Morcov (90 
kg). Vasile Pușcașu (100 kg) și 
Ladislau Șimon (+ 100 kg), în
soțiți de antrenorul federal Ion 
Crîsnic.

CEI MAI BUNI TENISMANI
Al S. U. A. ÎN 1976
Federația americană de tenis 

a dat publicității clasamentele 
celor mai buni jucători și ju
cătoare din S.U.A. pe anul 1976. 
La masculin, pe primul loc se 
află Jimmy Connors, urmat de 
Eddie Bibbs. Arthur Ashe, Ha
rold Solomon, Brian Gottfried 
șj Roscoe Tanner.

. în clasamentul feminin, pri
mul loc este ocupat de Chris 
Evert, secundată de Rosemary 
Casals.

In Suedia s-au încheiat în
trecerile preliminare din cadrul 
Campionatului mondial de 
handbal masculin rezervat e- 
chipelor de tineret. In partida- 
derby a grupei B, formația 
României a întilnit selecționata 
Danemarcei. Jucătorii noștri au 
evoluat slab în prima repriză, 
fiind conduși la pauză (7—10). 
handicapul cîntărind greu pînă 
în finalul partidei, care a con
semnat victoria echipei Dane
marcei la limită : 16—15. In
urma acestui rezultat, formația 
țării noastre se clasează pe lo
cul II in grupă, urmînd să 
joace în turneul pentru locurile 
9—16. Iată și celelalte rezulta
te: R. D. Germană — U.R.S.S. 
23—19 (6—9) — s-a jucat tur- 
retur, în primul meci 15—21, 
în serie fiind doar două echipe: 
Iugoslavia — Kuweit 27—15
(13—6), Elveția — Norvegia 
16—15 (10—7). Ungaria — Ceho
slovacia 17—14 (7—8), Franța — 
Spania 11—17 (4—7), R. F. Ger
mania — Austria 14—13 
Polonia — Olanda 
(13-9).

Configurația finală a „ . 
lor preliminare este următoa
rea : Gr. A: 1. U.R.S.S., 2. R.D. 
Germană ; Gr. B : 1. Danemar
ca, 2. România. 3. Maroc ; Gr. 
C : 1. Iugoslavia, 2. Kuweit ; 
Gr. D : 1. Suedia, 2. Elveția, 
3. Norvegia ; Gr. E : 1. Unga
ria, 2. Cehoslovacia, 3. Israel ;

Gr. F : 1. Spania, 2. Franța, 
3. Madagascar ; Gr. G : 1. R.F. 
Germania, 2. Austria ; Gr. H : 
1. Polonia, 2. Olanda, 3. Tu
nisia.

Echipele clasate pe locurile I 
în serii vor evolua in conti
nuare în grupele semifinale 
(1—8), în timp ce ocupantele 
locurilor secunde participă la 
întrecerile din cadrul grupelor 
turneului 9—16. Echipa Româ
niei a întilnit joi seară forma
ția R. D. Germane. Pînă la 
închiderea ediției rezultatul nu 
ne-a parvenit-

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL
EUROPEAN DE SAH PE ECHIPE

(4—8), 
28—14

grupe-

NĂSTASE Șl TIRIAC ÎNVINGĂTORI 
IA HOUSTON Șl

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Joi a început la Moscova tur
neul final al Campionatului eu
ropean de șah pe echipe, la 
care participă reprezentativele 
a opt țări. In primul tur, selec
ționata României conduce cu 
2—1 (5 partide întrerupte) în
fața echipei Angliei, 
a cîștigat la Mastel, 
câltea și Urzică au 
partidele cu Steen și, 
Webb.

Alte rezultate din 
primului tur : Ungaria 
goslavia 3,5—3,5 (1), U.R.S.S.— 
Cehoslovacia 1—1 (6) ; Bulgaria 
— R. F. Germania 4—2 (2).

Ghițescu 
iar Cio- 
remizat 

respectiv,

meciurile 
Iu-

Una dintre cele 
mai însemnate re
alizări înscrise în 
bilanțul general al 
educației 
sportului 
publica 
Chineză 
pîndirea 
largă în 
copiilor a exerci
țiului fizic, a spor
tului. Astăzi, în 
China populară, din 
ce în ce mai mulți 
copii, dintre oare 
foarte mulți de 
vîrstă fragedă, au 
deprinderea prac
ticării, după pu
terile lor, a unui 
sport. Ei își petrec 
orele de joacă și 
de destindere 
micile 
sportive 
cu miile 
ani.

Un exemplu gră
itor in această pri
vință îl constituie comuna Ven- 
ciuanpao. din județul Funin. 
Este vorba de o așezare mon
tană, unde copiii pot fi văzuți 
zilnic practicînd cu bucurie di
ferite probe atletice, reduse, fi
rește, la proporțiile lor, cum 
sînt aruncarea greutății și să
ritura în lungime, sau jucind 
baschet, volei și tenis de masă. 
Toată această activitate este 
găzduită de un teren de sport, 
nivelat și bine utilat, construit 
cu ajutorul statului, sub îndru
marea profesorului de educație 
fizică.

Exemplul comunei Venciuan- 
pao nu este izolat. Numai în 
județul din care face parte a- 
ceastă comună, Funin, există 
30 000 de elevi membri ai di
feritelor echipe sportive. Un 
mare număr de copii chinezi 
practică cu mare pasiune mini- 
fotbalul, mini-baschetul și mi- 
ni-voleiul — sporturi care au 
regulamente speciale, precum și 
materiale 
procurate 
sau rural 
ioane din 
tă peste 20 000 de tineri spor
tivi, organizați în 302 echipe de 
mini-fotbal, 870 formații din mi-

fizice și 
din Re
populară 

este răs- 
pe scară 
rindurile

pe 
complexe 

construite 
in ultimii

ni-baschet și 285 echipe de mi- 
ni-volei. In plus, copii din di
ferite zone ale Chinei populare 
sînt practicanți activi ai unor 
exerciții fizice populare în re
giunile respective. cu vechi tra
diții în rindurile cetățenilor. 
Este vorba de sportul „vu șu“ 
(boxul tradițional chinez), de 
tragerea frîinghiei, de anumite 
forme de alpinism. întreceri că
lare sau lupte specifice cunos
cute în Sintzian, Tibet sau Nin- 
sia.

De o mare popularitate se 
bucură in rindurile copiilor îno
tul. La Pekin, la grădinița San- 
litun copii de la 3 Ia 6 ani sînt 
învățați să înoate. In fotogra
fia noastră, copiii unei școli 
elementare din Șanhai la ora 
de înot.

R. S. VIETNAM

BUENOS AIRES

specifice ce pot fi 
în orice centru urban 
din China. In 8 ra- 

județul Tientzin exis-
REÎNCEP COMPETIJIIIE

FOTBALISTICE

PE TERENURILE DE FOTBAL
Turneul de tenis de la 

Houston, contînd pentru „Cir
cuitul WCT“, a programat ulti
mele partide din primul tur al 
probei de simplu. Ilie Năstase 
l-a învins pe Billy Martin cu 
7—6, 6—2. Surpriza zilei a 
nizat-o Adriano Panatta, 
a reușit să-l elimine cu 
7—5 pe Jimmy Connors, 
rezultate : Dibbs — Dent 
6—3 ; Gcrulaitis — Barazzutti 
3—6, 6—2, 7—5.

fur- 
care 
6—1, 
Alte 
7—5,

In primul tur, la Buenos 
Aires, Ion Țiriac l-a învins cu 
6—3, 6—2 pe argentineanul Lo
renzo Soriano. Alte rezultate : 
Richey — Lando 6—1, 6—2 ;
Bertolucci — Santiago 6—1, 
6—4. în partida de dublu, în
treruptă miercuri din cauza în
tunericului, cuplul Țiriac, Fibak 
a întrecut cu 5—7, 6—4, 11—9 
perechea Lando, Carruthers.

• La Manchester, în prezen
ța a peste 50 000 de speelatori, 
s-a disputat cel de-al 3-lea 
meci al finalei „Cupei ligii en
gleze”, între Aston Villa și 
Everton. Fotbaliștii de la Aston 
Villa au obținut victoria cu 
3—2 (după prelungiri), cucerind 
astfel trofeul. Primele două în- 
tîlniri s-au încheiat la egali
tate : 0—0 și 1—1.
• In Anglia au avut loc alte 

3 partide din etapa 35, care nu 
afectează însă poziția echipelor

A Vl-a ediție a „Centurii de aur“

CEI MAI BUNI BOXERI ROMÂNI VOR FI PREZENȚI LA ÎNTRECERI

fruntașe în clasament — Ips
wich (49 p.) și Liverpool (48 p, 
un joc mai puțin) : Bristol — 
Tottenham 1—0 ; Leicester — 
Derby County 1—0 ; Stoke 
City — Leeds United 2—1.
• Duminică, la Viena, va a- 

vea loc meciul din prelimina
riile C.M. (gr. 3) dintre selec
ționatele Austriei și Turciei.

• Din programul internațio
nal al săptămînii viitoare men
ționăm meciurile retur din se
mifinalele cupelor europene, ca 
și partida amicală de la Buda
pesta dintre Ungaria și Ceho
slovacia.
• La Basel, meciul dintre 

prima reprezentativă a Elveției 
și selecționata secundă a Italiei 
s-a încheiat cu un scor alb : 
0—0.

Jocul cu balonul rotund se 
dovedește a fi cel mai popular 
sport și în Republica Socialistă 
Vietnam. în ampla acțiune de 
refacere și renaștere a sportu
lui vietnamez un loc aparte îl 
ocupă reorganizarea, pe baze 
noi, a marilor competiții națio
nale. Recent, organele conducă
toare ale sportului din Vietna
mul unificat au anunțat că pen
tru anul în curs se va organiza 
un campionat de fotbal cu tur 
și retur, ce urmează a se dis
puta între 8 echipe, și care va 
fi socotit drept prima ligă. In 
eșalonul secund vor evolua, la 
început, 9 echipe, urmînd ca pe 
măsură ce în uzine, școli sau 
în diverse întreprinderi jucăto
rii vor fi organizați în echipe, 
numărul formațiilor participante 
la campionatul secund să creas
că. Adevăratul rezervor de ju
cători îl va constitui insă ligă 
a treia, la ale cărei întreceri 
participă 100 de echipe. îm
părțite pe grupe regionale..

• Sportivi renumiți din 15 țări ® Calistrat Cuțov 
dorește a patra centură ® Tehnicienii noștri sînt 

optimiști
De luni, Palatul Sporturilor 

și Culturii din Capitală va cu
noaște, din nou. ambianța ma
rilor competiții sportive. Pe 
ringul instalat aci se va dispu
ta cea de a VI-a ediție a pres
tigioasei întreceri pugilistice 
internaționale dotată cu „Cen
tura de aur“.

Vor fi prezenți. ca și la edi
țiile trecute, o seamă de bo
xeri de primă mărime, mulți 
dintre ei medaliați ai unor 
mari competiții cum sînt Jocu
rile Olimpice, campionatele 
mondiale sau continentale etc. 
Și de data aceasta, vor evolua 
în fața spectatorilor noștri spor
tivi renumiți din 15 țări : 
U.R.S.S.. Cuba, Venezuela. Po
lonia, Bulgaria. Iugoslavia, R.D. 
Germană, R. P. Mongolă, Tu
nisia ș.a.

In vederea acestui important 
eveniment sportiv, Federația 
română de box a luat toate 
măsurile pentru a îi bine re-

prezentată la această întrecere 
internațională. In acest scop, 
sportivii noștri au urmat, în 
ultima perioadă, un program 
intens de pregătiri sub supra
vegherea unor reputați tehni
cieni cum sînt Ion Popa, Con
stantin Nour, Constantin Dumi
trescu. Ion Chiriac, Petre Mihai, 
Tedi Niculescu. Adrian Teodo- 
rescu. Ion Stoianovici, Constan
tin Drăghici etc.

La Galați, Constanța, Bucu
rești sau Snagov. cei mai buni 
boxeri au efectuat antrena
mente care să le permită să 
se afle in bună formă spor
tivă. Intr-o discuție cu antre
norul federal Alexandru Vladar, 
am aflat că vor urca treptele 
ringului mulți ciștigători ai e- 
dițiilor precedente cum sînt : 
Calistrat Cuțov (învingător în 
anii 1972. 1975 și 1976). Simion 
Cuțov (1973 și 1976). Niță Robii 
(1974 și 1976), Gheorghe Cio
chină (1973 și 1976) ș.a. Printre

protagoniști se vor afla, cu si
guranță : Ștefan Duminică,
Sandu Tirilă, Costică Chiracu, 
Dumitru Micu, Ibrahim Faredin, 
Titi Tudor, Alexandru Tirboi, 
Ilie Dascălu, Nicu Popa. Ion 
Budușan, Marian Lazăr, Cornel 
Hoduț, Constantin Buzduceanu, 
Florian Livădaru. Ion Mantu, 
Petre Ungureanu, Florian Ghi- 
ță. Alexandru Turei, Paul 
Dragu, Dumitru Cipere, Teodor 
Dinu, Ion Vladimir, Vasile 
Cicu, Gheorghe Simion. Vasile 
Didea, Ion Gyorffi, Mircea Si
mon etc.

De asemenea, secretarul fe
derației de specialitate, prof. 
Cristea Petroșeneanu. ne-a de
clarat : „Cea de a VI-a ediție 
a „Centurii de aur“ se anunță 
o competiție extrem de intere
santă. prin participarea unor 
boxeri renumiți din diverse 
țări ale lumii. Sint sigur eă 
sportivii români, care sini bine 
pregătiți, vor înregistra rezul
tate pe măsura așteptărilor, 
adică foarte bune**.

Paul IOVAN

TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Competiția mascu

lină de la Gy6r (Ungaria) s-a În
cheiat cu victoria selecționatei 
Greciei, urmată de echipa Unga
riei. în ultima zi a turneului : 
Grecia — Bulgaria 103—72 (50—31); 
Ungaria — Finlanda 102—95 
(57—52). • Partidele disputate la 
Mannheim. în ziua a 4-a a com
petiției pentru juniori, dotată cu 
trofeul „Albert Schweitzer", s-au 
încheiat cu următoarele rezulta
te : Polonia — Iugoslavia 86—71 ; 
Turcia — R.F. Germania 82—77 : 
S.U.A. — Belgia 109—45 ; Spania 
— Italia 80—76 ; Cehoslovacia — 
Franța 74—58. în clasamentele 
celor două grupe preliminare con
duc echipele Turciei șl. respectiv, 
S.U.A. — cu cite 8 p.

CICLISM • După 5 etape în 
Turul Belgiei continuă să con
ducă rutierul belgian Waiter Plan- 
ckaert. Etapa a 5-a a fost c’stl- 
gată de belgianul Michel pollen
tier. care a parcurs 176 km în 
3 h 45,24.

ȘAH • După 6 runde. în tur
neul de ta Bogota conduce Cas»ro 
(Columbia) cu 41/» p. urmat de 
Panno (Argentina) — 4 P (1) și 
Garcia (Cuba) — 3% p (l).

TENIS • Partidele disputate în 
turul 2 al turneului de la Murcia 
(Spania) : Jauffret — Kukt 6—3.

6—1 ; Haillet — Zugarelli 0—6, 
6—4, 8—6 ; Glldemeister — Molina

6—3, 6—4 ; Proisy — Kronk 
6—3 ; Dominguez — Pecci

6—3 • O echipă iugoslavă 

de întîlniri amicale cu cei 
buni jucători algerieni. Sco- 

general al acestor meciuri a 
de 20—1 în favoarea oaspeți-

6—7, 
6—2, 
6—3. _ _ _ ___ .____________
aflată In Algeria a susținut o se
rie * .............. ’ ‘
mai 
rul 
fost 
lor.

TENIS DE MASA • La Wolfs
burg (R.F.G.) s-a disputat tntîl- 
nirea amicală dintre echipele fe
minine și masculine ale B P. Chi
neze și R.F. Germania, tn ambele 
meciuri victoria a revenit sporti
vilor din R.P. Chineză : la mas
culin cu 5—0, iar la feminin cu 
3—0.

VOLEI • Peste 3 000 de specta
tori au urmărit la Schalfenburg 
(R.F.G.) cea de-a doua întîlnire 
amicală dintre selecționatele mas
culine ale R.P. Chineze șl R.F. 
Germania. Voleibaliștii din R.P. 
Chineză au terminat din nou în
vingători. de data aceasta cu 3—1 
(15—13. 15—4. 8—15, 15—8). tn pri
mul joc, formația oaspete a cîș
tigat cu 3—2. • La Tentat (Bel
gia) a început un turneu de ca
lificare pentru campionatul euro
pean masculin, tn primul meci : 
Turcia — Spania 3—1.
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