
Sub președinția tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

AU ÎNCEPUT IERI LUCRĂRILE

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE UNITI-VĂ?portul
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MARELUI FORUM AL AGRICULTURII

sînt

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, au început, 
luni 18 aprilie, in pavilionul 
central al complexului expozi- 
țional din București, lucrările 
primului Congres al consiliilor 
de conducere ale unităților a- 
gricole socialiste, al întregii țâ- 
rănimi. care marchează un mo
ment nou. de mare însemnătate, 
în viața social-politică a tării- 

Este ora 9. La intrarea în sală, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului sînt în-, 
tîmpinati cu însuflețite aplau
ze. ovații și urale. Ciipe in șir, 
se scandează cu înflăcărare 
„Ceaușescu—P.C.R.".

Lucrările Congresului
deschise de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. care a spus :

„Dragi tovarăși și prieteni. 
Am marea satisfacție ca, din 

împuternicirea Comitetului Cen
tral a! partidului, Consiliului de 
Stat și a guvernului, să deschid 
lucrările primului Congres al 
consiliilor de conducere ale 
unitățiloi agricole socialiste, ale 
întregii țărănimi, urînd desfășu
rarea în cele mai bune condi- 
țiuni a lucrărilor sale I (Aplau
ze puternice, prelungite).

în numele conducerii de par
tid și de stat, al meu personal, 
vă adresei dumneavoastră, tu
turor celor peste 11 000 de par- 
ticipanți la acest mare forum 
al agriculturii, tuturor oameni
lor muncii de la sate și între
gii țărănimi, un călduros salut 
și cele mai bune urări !“ (A-
plauze îndelungate).

S-a trecut apoi la alegerea 
organelor de conducere 
Congresului. Tovarășul 
Vasile, 
tetului 
P.C.R..
Nicolae 
neral 
Român, 
Socialiste România, să fie ales 
președinte al primului Congres 
al consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste.

Propunerea este primită cu 
profundă 
ovații, cei 
entuziasm 
secretarul

întărind 
punerea 
aleg, în unanimitate, pe tovară- » 
șui Nicolae Ceaușescu ca pre
ședinte al Congresului.

Prin puternice aplauze 
urale, sînt reafirmate, direct și

ale
Marin 

prim-secretar al Comi- 
județear. Ialomița al 
a propus ca tovarășul 
Ceaușescu. secretar ge- 
al Partidului Comunist 
președintele Republicii

satisfacție, cu urale și 
prezenți aclamind cu 
pentru partid, pentru 
său general.
prin votul lor pre

făcută. participanții

Și

sentimentele de dragoste, 
și recunoștință pe care

cald, 
stimă 
cooperatorii, întreaga țărănime, 
toți lucrătorii de pe ogoare le 
nutresc fafcjk de partid și secre
tarul său general, pentru spri
jinul permanent acordat dez
voltării și modernizării agricul
turii. pentru grija statornică 
manifestată față de creșterea 
bunăstării lor materiale și spi
rituale a satului românesc.

In continuare, a fost ales 
prezidiul Congresului.

„Aș dori ca, atit in numele 
prezidiului congresului, cit și al 
ineu personal — a spus tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — să 
vă mulțumesc pentru alegerea 
noastră în conducerea acestui 
inalt forum al țărănimii și să 
vă asigurăm că vom face totul 
ca lucrările acestui congres să 
se desfășoare in cele mai bune 
condiții și cu rezultate cit mai 
bune pentru dezvoltarea agri
culturii noastre". (Aplauze pu
ternice).

Congresul aprobă in una>ni- 
mitate celelalte organe de lu
cru ale Congresului și adoptă, 
după aceea, in unanimitate, 
dinea de zi.

Intrindu-se în 
este invitat să 
varâșul Nicolae 
cretar general al Partidului Co
munist Român. președintele 
Republicii Socialiste România.

In aclamațiile participanților, 
in entuziasmul și însuflețirea 
generală, ia cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ampla expunere a secretaru
lui general al partidului este 
urmărită cu deosebită atenție, 
cu larg interes și deplină sa
tisfacție, ea fiind subliniată, in 
repetate rinduri, cu vii și în
delungi aplauze.

La încheierea expunerii, în 
sală răsună, minute in șir. pu
ternice urale și ovații. Parti- 
cipantii la marele forum își 
exprimă, vibrant, simțămintele 
pe care le trăiesc in aceste 
momente deosebite, sentimente 
de adine respect față de tra
dițiile de luptă ale țărănimii, 
ale poporului român, de încre
dere nețărmurită în politica 
partidului nostru comunist, că
lăuzitorul Încercat al întregii 
națiuni pe calea progresului e- 
conomic și social, a unei vieți 
libere și fericite, socialiste. Din 
miile de piepturi se înalță fier-, 
binte cuvintele atit de scumpe 
tuturor : „Ceaușescu — P.C.R.".

în cursul zilei de marți vor 
fi reluate in plen lucrările Con
gresului consiliilor de condu
cere ale unităților agricole so
cialiste. al întregii țărănimi.

ordinea de 
ia cuvintul
Ceaușescu,

După debutul „tricolorilor** in preliminariile C.M. de fotbal

CONCLUZIILE DIN

or-

zi, 
to- 
se-

>» EXAMENULUI*** OE LA
Un meci cum a fost ce! de 

sîmbâtă, dintre echipele națio
nale ale României și Spaniei — 
aprig 
tive, 
țiilor*. 
rului 
gește- ...... . _........................... ....
marginea lui dincolo de obser
vațiile proaspete. Să reținem, 
mai întîi. faptul că acest succes 
cu 1—0. consemnat la sfîrșitul 
celor 90 de minute, scoate de 
sub semnul echlubrului palma
resul intilnirilor fotbalistice 
româno-spaniole. care indica 
pînă acum cite o victorie de 
fiecare parte și două meciuri 
egale. Mai trebuie spus că acest 
ultim succes românesc, deși mi
nimal, îl depășește, din punct 
de vedere al aprecierii valo
rice, oe precedentul (3—1, în 
1962. la București), obținut in
tr-un joc. practic, fără miză 
din cauza acelui zdrobitor eșec 
(0—6) suferit- de formația noas
tră In Drima manșă, 
drid. ' -■

La riposta infinit 
Rică dată, simbătă.

sub aspectul luptei spor- 
incârcat pe planul emo- 
nu numai din cauza sco- 
foarte sțrîns — prelun- 
firesc, comentariile pe

de la Ma-

mai ener- 
de ambi-
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Turneul internațional de box „Centura de aur"

A

ÎNTILNIRI SPECTACULOASE ÎN PRIMA ZI
Vasile Cicu l-a invins pe vicecampionul olimpic, Andres Aldama (Cuba)

REZULTATE TEHNICE

(VenezLGALA I. Cat. muscă : Guevara
b ab.3 Dragu : Hentschel (R.D.G.) b.k.o. 1 Donose. 
Cat. pană : Nini (Algeria) b.p. Poiacek (Cehoslova
cia) ; Tudor b.p. Stoianov (Bulgaria) ; Lazăr b.p. 
Bastidas (Venezuela) ; Ott (R.F.G.) b.p. Baiar 
(Mongolia) ; Ruja b.p. Pinedo (Venezuela) : Buz- 
duceanu b.p. Celîk (Turcia). Cat. semiușoară 
rckin (U.R.S.S) b.ab.2 Livadaru. Cat. ușoară 
table (Cuba) b.ab.l Georgea.

So- 
Es-

b.p.gala a ll-a. Cat. cocoș : pak (U.R.S.S.) 
Dinu. Roman (Venezuela) b.p. Dugerjav (Mongo- 
lia), Popa b.ab. 1 Trad (Tunis), Konig (R.F.G.) 
b.p. Neagu. Nelson (Venezuela) b.p. Condurat. 
Allir (Algeria) b.p. Donciu, Horta 
Duminică : Cat. semimijlocie : 
Vellorin (Venezuela), 
Garcia (Venezuela). 
Cat. mijlocie :

Popa b.ab. 1 Trad (Tunis), Kdnig 
Neagu. Nelson (Venezuela) b.p.

~ ’ — - (Cuba)
V. Simion 

(Cehoslovacia) 
Aldama (Cuba) : 

i b.p. Chiracu.

Heicko i
Cicu b.p-.

Martinez (Cuba)

festivitate a 
a 6-a ediție a 

de

b.p.
b.p.
b.p.

O frumoasă 
inaugurat cea de 
competiției internaționale 
box „Centura de aur“. Nume
roșii spectatori prezenți la 
Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală au aplaudat dele
gațiile celor 15 țări participan
te la întreceri, delegații în rîn- 
durile cărora au recunoscut 
mulți pugiliști valoroși, maeștri 
ai scrimei pugilistice din 
tinente.

Spre deosebire de 
anterioare, tragerile la 
au hotărit de această dată par
tide tari chiar in 
reuniuni programate 
zi. Cele mai 
românești au 
de „penele" 
tinăru! — 
competiție de

Marian Lazăr (stin
gă) pregătește un 
atac in disputa cu 
Orlando Bastidas 

(Venezuela)

Foto : S. BAKCSY

4 eon-

edițiile 
sorți

cele două 
in prima 

aplaudate victorii 
fost cele realizate 
Lazăr Marian și 
debutant

_ ___________ asemenea 
gură — Traian Ruja.

Campionul categoriei, 
Lazăr. a întilnit in ( 
Bastidas (Venezuela) un adver
sar foarte inalt. puternic și cu 
avansate cunoștințe tehnice. 
Oarecum dezorientat in primul 
rund de atacurile oaspetelui. 
Lazăr a găsit tactica cea mai 
eficace în cea de a doua re-

într-o 
anver-

Marian 
Orlando

Mihai TRANCĂ 
Petre HENȚ

Turneul final al campionatului feminin de volei

MECIUL PENICILINA - DINAMO
DECIDE AZI TITLUL

PLOIEȘTI, 18 (prin telefon). 
In penultima etapă a turneu
lui final pentru locurile 1—6 al 
campionatului feminin de volei, 
desfășurat in sala „Victoria" 
din localitate, jocurile frunta
șelor au fost ceva mai animate 
decit in etapa precedentă. In 
deschiderea programului, stu
dentele de la I.E.F.S. au făcut 
cel mai bun joc al lor in com
pania Rapidului, de care au 
dispus cu 3—• (8. 7. 3). După 
un început favorabil rapidiste- 
lor. I.E.F.S. a dominat net jo- 

datorită replicii slabe a

giuieștencelor. învingătoarele au 
evoluat in formația : Carmen 
Puia, Victoria Georgescu, Mar
gareta Bako, Doina Stoian, Vo- 
lodea Cebuc. Nina Comănescu. 
Au arbitrat- foarte bine V. Ran- 
ghel — N. Găleșeanu (Bucu
rești). Un joc foarte disputat 
au oferit echipele Penicilina 
Iași și Farul Constanța. Con- 
stănțencele au evoluat cu multă 
ambiție in fața liderei, au con
dus Cu 1—0 și 2—1 la seturi, 
perioada în care au dominat, 
în general, lupta la fileu, însă 
rezistenta superioară a ieșen- 
celor, distribuirea egală a e- 
fortului pe întregul sextet, pre
cum și scăderea treptată a tră
gătoarei principale a Farului, 
Maria Enache (ca urmare a 
suprasolicitării), aveau să de
termine victoria Penicilinei cu 
3—2 (—8, 6, —5. 9. 7). Arbitrii 
bucureșteni N. Ionescn și Al. 
Dragomir au condus corect for
mațiile : Penicilina — Aurelia 
Ichim, Carolina Hatură (Geor- 
geta Popescu), Nadia Sava. Ma
ria Ivanov, Kate Tcacenco 
(Mariana Zamfir), Ana Chiri- 
țescu (Maria Vintilescu) : Fa
rul — Luxa Racovițan (Car
men Marinescu), Renata Sle- 
lescu. Cornelia Ionescu (Geor- 
geta Rada). Maria Enache (Ve
ronica Cercel), Luiza Malezian 
(Iutiana Enescu), Ștefana Itu. 
Tn cel mai spectaculos meci al 
zilei, Dinamo — „U“ Craiova 
3—2 (14. —16. 7. —14, 7).

Azi. de la ora 16 : I.E.F.S. — 
Farul. Rapid — „U“ Craiova, 
Penicilina — Dinamo.

Aurelian BREBEANU

MECIUL

Foto :
Dragoș NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)

PERSPECTIVA

Zamfir, 
rui driblinguri 
descumpănit, t 
ori, defensiva ad
versă, incearcă să-l 
depășească pe Villar

țiosul „unsprezece" aliniat 
Kubala s-a adăugat (conferind, 
astfel, o și mai mare greutate 
scorului fixat pe tabelă) și ar
bitrajul sever prestat de scoția
nul Gordon, corect. în primul 
rind, cu el însuși, dar și avizat 
de prezenta în tribună a secre
tarului F.I.F.A.. H. Kaeser, pre
cum și a numeroșilor ziariști 
spanioli. Un arbitraj cu nici o 
centimă pentru formația gazdă, 
cum, de ce să n-o spunem, se 
mai obișnuiește, și. desigur, cum 
și l-ar fi dorit — ni se confesa, 
după meci, antrenorul iugoslav 
Ivo Toplak — la Sevilla. în 
toamnă, echipa Iugoslaviei. în
vinsă cu 1—0, în finalul parti-

acela 
situa-

dificil

dei. grație unui penalty 
puțin concludent decit 
care ii fusese refuzat la 
ția de 0—0.

Le-a fost extrem de
„tricolorilor** să surmonteze re- 
olica valoroasă a adversarului, 
dar, in cele din urmă, au reu
șit-o întrucit : a) spre deosebire 
de trecutele evoluții, din 
ciurile cu Turcia, Polonia 
selecționata de tineret a 
noastre, jucătorii noștri 
prezentat la un potential 
îmbunătățit.

me-
B și 
tării 
s-au 
fizie 

probat, de altfel,

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag, 2—3)

GIMNASTELE ROMÂNCE ÎNVINGĂTOARE 
ECHIPA CANADEI

Nadia Comăneci și Teodora 
Ungureanu. Victoria a revenit 
atit la individual cit și pe e- 
chipe gazdelor. Rezultate teh
nice : echipe — ROMANIA
193,15 p ; Canada 185,20 p ; in
dividual compus — Nadia Co
măneci 39,25 p, Teodora Ungu
reanu 39,15 p, Gabi Gheorghiu 
38.20 p. De la oaspete s-au e- 
vidențiat cu deosebire Maureen 
Choww și Ellen Steward.

Nuța DEMIAH

IN MECIUL CU
CLUJ-NAPOCA, 18 (prin te

lefon). — Abia reîntoarse de.. 
la Orleans și Londra, gimnas
tele noastre au susținut luni 
seară, în Sala sporturilor din 
localitate, un meci bilateral cu 
echipa feminină a Canadei. La 
capătul unui spectacol de bună 
valoare tehnică, punctat de nu
meroase exerciții frumoase și 
de ridicată ținută spectacu
lară, dominat evident de spor
tivele românce. In frunte cu



CAMPIONATE ® COMPETIȚII
„Raliul cetăților de foc" în 

fața unor dificultăți 
naturale

Sîmbătă și duminică s-a des
fășurat „Raliul cetăților de foc“, 
întrecere contînd pentru campio
natul republican de raliuri. După 
plecarea în cursă, de la Deva, 
automobiliștii au avut de străbă
tut un traseu deosebit de greu, 
în special datorită vremii vitrege, 
în unele zone șoselele fiind blo
cate de zăpadă. Dealtfel, dintr-un 
astfel de motiv, cursa nu s-a 
mai sfîrșit la Moldova Nouă ci 
la Iablanița, la 3 km de Anina. 
Evident, organizatorii au avut și 
ei greutăți in întocmirea clasa
mentelor pe care le vom publica 
într-un număr viitor.

N. Gavrilă (Steaua) 
a cîștigat 

„Cupa Independenței" 
la ciclism

Duminică a avut loc pe șosea
ua București — Călărași etapa a 
IlX-a șj ultima a „Cupei Inde
pendentei" la ciclism. Victoria 
finală în această disputată în
trecere a revenit la luptă mare 
lui Nicolae Gavrilă (Steaua). 
Menționînd buna organizare a 
competiției, asigurată de clubul 
sportiv Olimpia, redăm în rin- 
durile care urmează citeva as
pecte din etapele a Il-a și a 
IlI-a ale „Cupei".

„Secvența" a doua a între
cerii, măsurind 108 km, s-a des
fășurat simbătă, pe șos. Bucu
rești — Alexandria, pe un timp 
noros și cu vînt. Cu toate efor
turile concureriților de a pe
dala în pluton compact, vîntul 
le-a opus tuturor o rezistență 
severă, astfel că la întoarcerea 
spre București, din rîndurile 
celor plecați, doar 13 mai a- 
păsau voinicește în pedale. 
Cîștigătorul etapei s-a decis 
din plutonul celor 13, acesta 
fiind N. Gavrilă care a reali
zat timpul de 2 h 49:02.

Duminică, pe un timp la fel 
de neprielnic, concurenții și-au 
continuat disputa luînd startul 
în etapa a IlI-a, București — 
Călărași — București 103 km. 
Pe ultima parte a/ etapei am 
reținut ca fapt deosebit cursa 
de urmărire între două plu
toane și- joncțiunea acestora, cu 
puțin înainte de intrarea în 
București. Etapa a fost cîști- 
gată de Z. Adalelî (Dukla 
Praga) cu timpul de 2 h 38:04, 
urmat de C. Popa (Metalul 
Plopeni), N. Gavrilă . (Steaua) 
— același timp. Iată acum cla
samentul general al competi
ției1. N. Gavrilă 7 p, 2. Fr. 
Vasicck (Dukla Praga) 9 p,
3. V. Pascale (Steaua) 29 p,
4. I. Totora (Iot republican) 29 
p, 5. T. Cerny (Dukla Praga) 
36 p, 6. Al. Zaroschi (Metalul 
Plopeni) 41 p.

Gh. ȘTEFĂNESCU 
S-au încheiat finalele 
campionatelor școlare 

de gimnastică
GALAȚI, 18 (prin telefon). La 

capătul a mai multor zile de în
treceri viu disputate, de mai bun 
nivel tehnic la feminin și de o 
valoare scăzută la masculin, s-au 
încheiat finalele campionatelor 
republicane școlare de gimnastică 
sportivă. Iată ultimele rezultate 
tehnice : feminin — cat. a H-a : 
Dana Crăciun (Lie. Gh. Gh. Dej)
37.65, Marinela Petcu (Lie. 4 Ga
lați) 36,65, Karin Kraus (Șc. sp. 
Sibiu) 36,35 ; cat. I : Mireia Oan- 
cea (Lie. Gh. Gh. Dej) 37,05, 
Elena Șandor (Lie. Gh. Gh. Dej)
35.60, Mireia Moldovan (Șc. sp- Si
biu) 35,45 ; maestre : Luminița 
Turner 37,40, Luminița Milea 36,60, 
Iuliana Marcu 36,50 (toate Lie. 
Gh. Gh. Dej) ; masculin — cat. 
a IV-a individual — Levente Mol
nar (Șc. sp. Gheorghieni) 54,35, 
Mircea Petre (Șc. sp. 2 Buc.) 
54,15, Marius Kadar (Șc. sp. Si
biu) 53,80 ; echipe — Șc. sp. Si
biu 256,45, Șc. gen. 18 Timișoara
254.65, Șc. sp. Gheorghieni 247,35 ; 
cat. a IlI-a individual — Daniel 
Dumitrescu (Șc. sp. 2 Buc.) 51,45, 
Petre Mitruș (Șc. sp. Lugoj) 51,45, 
Werhner. Birnbauer (Șc. sp. Lu
goj) 51,45; echipe — Lie. B.P. Haș- 
deu Buzău 226,70, Șc. sp. Lugoj
225.60, Șc. sp. Brașov 225,20 ; cat. 
a Il-a : Gabriela Alexe (Șc. sp. 2 
Buc.) 53,20, Iulian Olariu (Șc. sp. 
Tim.) 52,75, Alex. Nistor (Șc. sp. 
Tim.) 51,75 ; cat. i : Titus Popo- 
vici (Lie. 1 Buc.) 52,85, Dănuț 
Nemeth (Lie. 1 Buc.) 52,20. Janos 
Csahos (Șc. sp. Tg. Mureș) 51,20 ; 
maeștri : ■'Romulus Bucur o iu -(Lie# 
B. P. Hașdeu Buzău) 54,55, Aurel 
Georgescu (Lie. 1 Buc.) 53.60, Va
lentin Grecu (Șc. sp. 2 Buc.) 
53.20.

Telemac SIRIOPOL — coresp.
E. Mulner — noul lider al 
„Cupei F.R.M." la motocros

Vremea a ținut cu motocro- 
siștii, etapa a IlI-a a „Cupei
F. R.M.“ desfășurîndu-se, dumini
că, lâ Vălenii de Munte, pe un 
timp favorabil în organizarea 
(bună) a Asociației sportive Lo
comotiva Ploiești.

In program au figurat trei pro
be. Faptul-că seniorii și juniorii 
au luat startul în comun a știr- 
nit multe ambiții produse de 
replica, de la un concurs la al
tul mai puternică, pe care o dau 
tinerii mai experimentalilor ior 

parteneri, După ce a dominat 
prima manșă, într-o pasionantă 
luptă cu Ernest Miilner, Aurel 
Ionescu și Paul Filipescu, cîmpi- 
neanul Mihai Banu — care 
concurează pe o motocicletă re
condiționată — a abandonat după 
citeva ture în manșa a Il-a, din 
cauza unei pene de motor. Pă
cat, pentru că după cum înce
puse întrecerea se anunța o și 
mai aprigă dispută între princi
palii favoriți. Victoria a revenit, 
în cele din urmă, lui Ernest 
Miilner, care a acționat duminică 
cu mai mult aplomb în momen
tele dificile. Dintre motocrosiștii 
aflați în primul an de seniorat, 
N. Arabadgi, Gh. Oproiu și C. 
Băjan s-au numărat printre ani
matori, Gh. Voicu, Tr. Moașa, I. 
Plugaru și I. Bartha au satisfă
cut așteptările, iar juniorii AI. 
Enceanu, C. Gyurko și M. Sfter 
au sosit înaintea unor seniori.

CLASAMENTUL SENIORILOR :
1. E. Mulner (Torpedo Zărnești) 
15 p, • 2. a. Ionescu (Energia 
Cimpina) 12 p, 3. P. Filipescu 
(I.T.A. Tg. Jiu) 10 p. Ceilalți în
vingători : Al. Enceanu (St. r. 
Bv) la juniori, C. Toma (Musce
lul C. lung) la motoreta „Mobra". 
Înaintea ultimei etape. E. Mulner 
a devenit lider la seniori, iar în 
clasamentul general pe echipe 
conduce Torpedo Zărnești.

Tr. IOANIȚESCU 
D. Spîrlea, învingător 
în „Cupa primăverii" 
la pentatlon modern

Competiția de pentatlon modern 
dotată cu „Cupa primăverii" s-a 
încheiat cu succesul, scontat, ai 
multiplului campion al țării, Du
mitru Spîrlea. învingător doar în 
proba de tir, Dumitru Spîrlea a 
cîștigat concursul grație omogeni
tății sale la toate cele cinci 
probe. Pe echipe, așa cum era 
de așteptat, victoria a revenit e- 
chipei Olimpia București. iată 
primii clasați în probele dispu
tate vineri, sîmbătă și duminică : 
scrimă — C. Călina (Olimpia) 33 
victorii — 1050 p, N. Răcăreanu 
(Olimpia) 31 v — 1 000 p, C. Co- 
natu (Șc. sp. nr. 1) 30 v — 975 
p ; tir — D. Spîrlea (Olimpia) 197
— 1 066 p, Tiberiu Novac (,,U“ 
Timișoara) 196 — 1 044 p, Valentin 
Apetrei (Olimpia) 196 — 1 044 p ; 
natație — Cezar Răducanu (O- 
limpia) — care a evoluat doar în 
patru probe — 3:34,3 — 1 160 p, 
Eugen Pop (,,U“ Timișoara) 
3:41,8 — 1100 p, Iuliu Galovici 
(„U“ Timișoara) 3:45,0 — 1 072 p ; 
cros — otto Wermescher (,,U“ 
Timișoara) 12:33,5 — 1 306 p, Ga
lovici 12:35,0 — 1 300 p, Spîrlea 
12:46,5 — 1 267 p. Clasamente fi
nale : individual — D. Spîrlea 
5 336 p, I. Galovici 5 292 p, C. 
Călina 5 291 p ; pe echipe — O- 
limpia I 15 594, OU“ Timișoara 
15 204,. Olimpia II 11 £84.

Divizia A la popice
In etapa a XVl-a a campiona

tului Diviziei A la popice, dispu
tată sîmbătă și duminică s-au 
înregistrat următoarele rezultate:

FEMININ • Voința București — 
Gloria București 2377 — 2345 p d 
(scor individual 2—4) • Cetatea
Giurgiu — Laromef București 
2425 — 2556 (0,5 — 5,5) • C.S.M. 
Reșița — Voință Oradea 2528—2488 
(3—3) • Nicolina Iași — Metrom 
Brașov 2321 — 2412 (2—4) • Voin
ța Tg. Mureș — Voința Cluj-Nak 
poca 2611 — 2437 (5-rlj • voința 
Ploiești — Rapid București 2454
— 2409 (4—2) • Voința Galați
— Petrolul Băicoi 2533 — 2383 
(6—0) e Hidromecanica Brasov
— UT. Arad 2522 ----  2367 (5—1)
e Voința Craiova — Electromureș 
Tg. Mureș 2549 — 2481 (4—2) «
Voința Timișoara — Textila Timi
șoara 2460—2321.

MASCULIN * Aurul Baia Ma
re — Metalul Hunedoara 5246—5063. 
(4r~2) • Dacia Ploiești •— Con
structorul Galați 5325 — 3116
(5—1) • Unio Satu Mare — Pro
gresul Oradea 5159 — 5080 (4—2) 
• Voința Cluj-Napoca — Jiul Pe- 
trila 5447 — 5156 (5—1) • voința 
București — Rulmentul Brașov 
4987 — 4968 (2—4) • Tehnoutilaj
Odorheiu Secuiesc—Flacăra Cim
pina 5150 — 5066 (4—2) e Voința 
Tg. Mureș — Electrica Sibiu 
5129 — 4889 (4—2) • Electro
mureș Tg. Mureș — Olimpia Re
șița 5394 — 5234 (5—1) • Rafino
rul Ploiești — Gloria București 
5261 — 5362 (3—3) • Petrolul Te- 
leajen Ploiești — Olimpia Bucu
rești 5340 — 5139 (5—1). Meci
restant din etapa a XH-a : E- 
lectrica Sibiu — Jiul Petrila 
5122 — 4827.
Astăzi : R.C. Grivița Roșie 

— B.O.S.A. (Marea 
Britanie) la rugby

Pe stadionul „Parcul copilului", 
formația britanică B.O.S.A. sus
ține astăzi ultimul meci al tur
neului său în țara noastră. Ea 
întîlnește, de la ora 16. diviziona
ra A Rugby Club Grivița Roșie.

La C.N. de junioare, 
triplu salt în echer I

-Ultimele probe ale campionate
lor naționale de: sărituri în apă 
ale juniorilor au fost marcate de 
două execuții tehnice'care, merită 
evidențieri deosebite. Mai întîi, 
am remarcat triplul salt în echer 
al Marianei Marc (antrenor Dio- 
nisie Szabo) executat pentru pri
ma dată în țara noastră ; apoi 
am aplaudat aceeași săritură (dar 
grupat) realizată, de Victor Bastar 
(antrenor Nicolae Spariosu) la 16 
ani încă neîmpliniți. Sînt per
formanțe demne de laudă, care 
oferă perspectiva' afirmării pe 
plan internațional a celor doi 
sportivi. In rest, semnalăm sur
prizele produse La platformă ju
nioare mari unde a cîștigat Elena 
Cîrstică. (antrenor Pantelimon 
JDecuseară) șl la trambulină ju

nioare mari, unde Teodora Foica 
(antrenoare Viorica Kelemen) a 
obținut un merituos loc secund.

Clasamente. PLATFORMA-JU- 
NIORI A : 1. V. Bastar (C. S. 
Școlar) 319,65 p, 2. E. Breban 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 271,90 p, 3. 
Fl. Mitu (C.S. Școlar) 217,45 p ; 
JUNIORI B : 1. Fl. Iliescu (C. S. 
Școlar) 210,30 p, 2. D. Oprean 
(Șc. sp. Sibiu) 204,95 p, 3. H. Beer 
(Șc. sp. Sibiu) 202,30 P î JUNIOA
RE A : 1. Elena Cîrstică (Progre
sul) 287,70 p, 2. Georgiana Săcă- 
leanu (Progresul) 280,20 p, 3. Ma
riana Marc (C.S.M.) 243,85 P ;
JUNIOARE B : 1. Anca Făgețean 
(C. S. Școlar) 199 p, 2. Felicia 
Cîrstea (Progresul) 192,95 p, 3. 
Carmen Bădescu (Progresul) 
175,30 p ; TRAMBULINA 3 M — 
JUNIOARE A : 1. Georgiana Săcă- 
leanu 327,90 p, 2. Teodora Foica 
(Crișul) 232,95 p, 3. Elena Cîrstică 
(Progresul) 225,75 p ; JUNIOARE 
B : 1. Magdalena Toth (Crișul) 
325 p, 2. Daniela Cojanu (Progre
sul) 280,35 p, 3. Felicia Cîrstea 
(Progresul) 269,55 p.

Steaua (m) și Dinamo 
București (f) fruntașe 

în turul diviziei de tenis
Din cauza timpului nefavorabil 

de la sfîrșitui săptămînii trecute, 
unele meciuri din cadrul Diviziei 
de tenis, seria I, au fost aminate. 
In această primă parte a compe
tiției (data returului încă nu a 
fost stabilită) echipa Steaua 
(masculin), dispunînd de un lot 
destul de omogen de jucători — 
aici se remarcă, desigur, Dumitru 
Hărădău, care nu a pierdut nici 
un meci, precum și Constantin 
Popovici, Mihai Rusu și Marian 
Mîrza — a cîștigat detașat toate 
întîlnirile. Astfel, formația con
dusă de antrenorii Gheorghe Vi- 
ziru și Constantin Chivaru are 
toate șansele să-și mențină tit
lul de campioană a țării, cert 
fiind faptul că în clasamentul tu
rului ea va ocupa locul I. Dinamo 
București lasă să se întrevadă o 
tendință de întinerire a lotului, 
antrenorul Aurel Segărceanu tri- 
rnițînd în teren, atît pe experi- 
mentații Viorel Marcu și Sever 
Mureșan, cît și pe juniorii Florin 
Segărceanu, Laurențiu Bucur și 
pe tinerii Jean Bîrcu și Eduard 
Pană. Referindu-ne tot la Dinamo 
București, reprezentativa feminină 
a clubului, beneficiind de contri
buția Virginiei Ruzici și a Flo
renței Mihai, precum și a mai ti
nerelor jucătoare Gabriela Dinu 
și Elena Popescu, și-a adjudecat 
cu 5—0 toate întîlnirile. Rezultate. 
MASCULIN. Etapa I ; Dinamo 
Brașov — Politehnica Cluj-Napoca 
9—1 ; etapa a Il-a : Steaua — 
Construcții 10—0 ; Jiul — „Poli"
5— 5 ; etapa a IlI-a ; Steaua — 
Dinamo Brașov 8—1 (un meci de 
dublu a fost amînat) ; Dinamo 
București — „Poli" 9—1 ; Con
strucții — Jiul Petroșani 5—5 ; 
etapa a IV-a : steaua — „Poli" 
9—1 ; Dinamo București — Jiul
6— 4 ; Dinamo Brașov — Construc
ții 8—2 ; etapa a V-a • Steaua 
conduce cu 6—0 în întîlnirea cu 
Dinamo București : Dinamo Bv.
— Jiul 7—3 ; FEMININ. Etapa I : 
Dinamo București — Construcții 
5—0 ; etapa a Il-a : Dinamo Bucu
rești — Steaua 5—0 ; etapa a 
IlI-a ; Dinamo Bv. — Steaua 5—0; 
Dinamo Buc. — U.T.A. 5—0 ; Pro
gresul — Construcții 5—0 ; etapa 
a IV-a : U.T.A. — Steaua 4—1 ; 
Dinamo Buc. — Progresul 5—0 ; 
Dinamo Bv. — Construcții 4—1 ; 
etapa a v-a : Dinamo București
— Dinamo Brașov 5—0.

Ion GAVRILESCU
Au fost desemnate campi
oanele juniorilor și școla

rilor la volei
• La Brașov s-a încheiat tur

neul final al campionatului junio- 
rilor și școlarilor pentru echipele 
masculine. La capătul, unor fru
moase și atractive partide s-au 
remarcat, în special, echipele din 
Timișoara, Ploiești și Reșița. Iată 
clasamentul final : 1. Șc. sp. Ti
mișoara — campioană, 2. Tricolo
rul Lie. Mihai Viteazul Ploiești, 3. 
Juventus Lie. ind. nr. 1 Reșița, 
4. Șc. sp. Baia Mare, 5. Șc. sp. ’ 
2 București. 6. Șc. sp. Tulcea, 7. 
Șc. sp. P. Neamț, 8. Șc. sp. Dej. 
(C. GRUIA — coresp.)

a La Iași s-au disputat parti
dele’ din cadrul turneului final al 
campionatului juniorilor și școla
rilor, rezervat echipelor feminine, 
iată clasamentul : 1. Șc. sp. Med
gidia — campioană. 2. Șc. sp. Ti
mișoara, 3. Tricolorul Lie. Mihai 
Viteazul Ploiești, 4. Șc. sp. Rm. 
Sărat, 5. Șc. sp. Farul Constanța, 
6. Șc. sp. Sibiu, 7. Șc. sp. Cluj- 
Napoca, 8. LEFS Rm. Vîlcea.
• în Divizia B s-au disputat

partidele etapei a XVin-a. Iată 
rezultatele : masculin : Metalul
Hunedoara — C.S.U. Pitești 3—0, 
Steaua roșie Zalău — Voința Alba 
Iulia 0—3, SARO Tîrgoviște — 
C.S.M. Suceava 2—3, Foresta Arad
— C.F.R. București 3—0, Farul 
Constanța — Oțelul Oraș Dr. Pe
tru Groza 3—1, I.E.F.S. — Relonul 
Săvinești 3—2. Calculatorul- Bucu
rești — Silvania S. Silvaniei 1—3. 
Electra București — Dinamo Brăi
la 1—3 ; feminin : C.Ș.U. Tg. Mu
reș — Voința M. Ciuc 2—3, Voința 
Craiova — G.I.G.C.L. Brașov 3—2, 
Chimpex Constanța — C.S. Zalău 
3—0, Corvinul Deva Flacăra ro
șie București 3—0, Penicilina, II

, Iași — . Spartac București - 3—0,
Constructorul Arăâ' — „U" Cluj- 
Napoca 2—3, Dacia Pitești — Mon
diala S. Mare 3—1. (Corespon
denți :. I. Vlad, I. Filipescu, M. 
Avânu, M. Bonțoiu, I. Ioana, S. 
Nace, N.. Tokacek, I, Păuș. T. 
Cbstin, C. Popa, I. Jura, T. Dincă, 
I. Fețeanu).
• Echipa Electronica București 

a fost eliminată,, conform regula
mentului, din campionatul feminin 
al Diviziei B pentru neprezentarea 
la două partide.
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o foarte bună 
aici, pe pista 

avut loc crosul 
din intreprin-

și altele, 
competiții 
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în locali- 
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s-a dat startul în 
popice, organizat 
faza pe asociații, 
cărei finală va a-

de căi ferate 
Numeroase
de masă au 
și duminică

Incepînd de astâzi, patinoarul 
artificial „23 August* din Capi
tala va fi pus, zilnic, la dispoziția 
publicului, între orele 17—19 (du
minica, și între orele 10—12).

pio- 
între- 

Retinem 
„Cupa 
volei,

15, 
cursa 

28,5, 
14,

CUPA INDEPENDENTEI"

Echipa liceului visile Alecsandri din Iași, ciștigătoarea Festiva
lului ansamblurilor de gimnastică ritmică modernă.

Foto : Toma KENYERES — Baia Mare

Sirius, Sonor, simplu 7,70 ; 
ordine 41, ordine tripla 
VI ‘ — Haiducel (Gh. Tă- 

Rîvnatec, simplu 1,30, 
ordine 6, triplu cîștigâtor
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duminică, 
centru universitar a 
Independenței“. com- 
care au luat parte 
de studenți și stu- 

menționat că în etapa 
pe facultăți, au 

de

CKAIOVA. în Parcul poporu
lui s-a desfășurat, 
etapa pe 
„Crosului 
petiție la 
peste 400 
dente. De 
precedentă, 
fost angrenați peste 1500 
sportivi. Concursul de duminică 
s-a bucurat de 
organizare. Tot 
hipodromului, a 
deschis tinerilor 
derile și instituțiile craiovene, 
organizat de Consiliul județean 
al sindicatelor. S-au evidențiat, 
îndeosebi, tinerii de la „Elec- 
troputere", întreprinderea me
canică de material rulant, Re
gionala

IAȘI, 
sportive 
sîmbătă 
tățile județului Iași, 
cestea amintim. în primul rînd, 
campionatul județean sătesc de 
fotbal, la care sînt angrenate 
54 de echipe. în municipiul Iași 
s-au desfășurat crosuri la ni
velul asociațiilor, dotate cu 
„Cupa Independenței". Cu ace
lași trofeu au fost dotate 
trecerile concursului popular 
popice, organizat sîmbătă 
duminică la Arena Voința.

BISTRIȚA. Municipiul I 
trița a găzduit numeroase 
treceri sportive organizate 
genericul „Cupa Independenței". 
Pe stadionul Progresul a avut 
loc un turneu de baschet care 
a durat pînă duminică după- 
masă. De asemenea, au fost 
organizate întreceri la volei (7 
echipe), tenis de masă (peste 
60 de participanți) și 
Tot duminică 
concursul de 
la Năsăud, 
competiție a 
vea loc duminica viitoare.

HARGHITA. Ample acțiuni 
sportive de masă au avut loc 
în localitățile județului Har
ghita. La Miercurea Ciuc, Odor- 
hei. Toplița, Gheorghieni și pi
tele au fost. organizate crosuri 
și întreceri la tenis de masă, 
șah și minifotbal. Numai la 
Miercurea Ciuc, la crosul dotat 
cu „Cupa Independenței" au 
luat startul peste 500 de tineri 
și tinere. (N. PAȘCANU-co- 
resp.)

Pe o pista buna — în pofida ploii per
sistente din ajun — și în condiții atmos
ferice nu optime, dar îngăduitoare, pri
mul premiu clasic al stagiunii, pro
gramat duminică, s-a putut desfășura 
pe măsura anticipărilor, prilejuind o 
alergare spectaculoasa. Confruntarea 
celor 11 concurenți a fost dominată 
copios de reprezentanții generației 
de 4 ani, care, în final, au ocupat 
la sosire primele trei locuri. Victo
ria a repurtat-o Ricoșeu — recoman
dat de evoluția Iul anterioară — o- 
ferind antrenorului său, Nicolae 
Gheorghe, una din rarele ocazii de 
a cîștiga — prin atac — la finiș I...

Probabil însă, că alergarea ar fi 
avut o altă configurație finală, dacă 
Jalina — un exemplar de o rară de
licatețe printre trăpașii noștri — n-ar 
fi ratat plecarea — vină din care nu-l 
putem absolvi pe excelentul Mircea 
Ștefănescu — și Lavrnda n^ar fi ga
lopat pe linia dreaptă. Dintre caii de 
3 ani, Janulia a figurat 
greșind mersul, cînd încă era 
fruntea plutonului.

REZULTATE TEHNICE : cursa 
Fulda (Tr. Dinu) 39, Incaș, lalta, 
piu 3,20, ordine 8, ordine triplă 
cursa II - Țita (C. Mihai) 35,1. 
Iodic, simplu 6,60, event 17, ordine 
22 ; cursa III — Verseta (A. Brailov- 
schi) 32,8, Plenița, Cravata, simplu 1, 
event 14, ordine 10, ordine triplă 77 ; 
cursa IV - Dințura (G. Avram) 28,9, 
Hederic, simplu 3, event 4, ordine 
14 ; cursa V — Amazon ,(l. Moldo-

SIBIU. în numeroase între
prinderi din municipiul Sibiu 
au avut loc duminică întreceri 
în cadrul campionatului pe a- 
sociații la șah și tenis de masă, 
competiție dotată cu trofeul 
„Cupa Independenței". De a- 
semenea, în sala de sport a ar
matei s-a desfășurat un turneu 
de baschet dotat cu aceeași 
cupă

CLUJ- în împrejurimile ca
banei „Gilău" s-a. desfășurat un 
concui s de orientare sportivă 
dotat cu „Cupa Independenței", 
la care au participat numeroși 
sportivi începători și avansați. 
S-au evidențiat în mod deose
bit tinerii de la A.S A. Cluj- 
Napoca (avansați), Someșeni 
(începători 16—20 de ani) și 
Florești (peste 20 de ani). (Gh. 
LOZINC A, coresp.)

FĂLTICENI. în localitate a 
avut loc, duminică, o frumoasă 
întrecere a elevilor din școlile 
generale ale orașului. Este vor
ba despre „Crosul cravatelor 
roșii cu tricolor" la care au 
luat parte peste 500 de concu
renți. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut 
școlilor generale 2 și 3 din 
ticeni- (I. MîNDRESCU. 
resp.)

BUCUREȘTI. în ultimele 
ale săptămînii trecute, în 
pitală au fost organizate dife
rite acțiuni sportive omagiale 
în care au fost angrenați 
nieri. elevi, tineri din 
prinderi și instituții, 
dintre acestea, citeva : 
vacanței" la atletism, 
handbal, oină, cu participarea 
elevilor din sectorul 1, desfășu
rată pe Stadionul tineretului : 
pe c.artodromul , din Colentina 
(sectorul 2) a avut Ioc un con
curs de triciclete, trotinete, pa
tine cu rotile ; un concurs ase
mănător s-a disputat în Parcul 
sportiv „23 August" (sectorul 3), 
precum și, în același sector, un 
concurs de orientare sportivă 
în pădurea Pustnicul. în Parcul 
Cotroceni a avut loc etapa pe 
sector a „Crosului tineretului" 
care a atras la start 450 de ti
neri și tinere. Printre între
prinderile cu o bună mobili
zare : întreprinderea de confec
ții si întreprinderea poligrafică 
informația. (Octavian GUȚU, 
coresp.)
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veanu 28,2, 
evant 
26â ; 
nașe) 
event . .
74 ; cursa VII — Ricoșeu (N. Gheor
ghe) 26,7, Hermafon, Galen, simplu 
B, event 21, ordine 45, ordine triplă 
266, cursa VIII - Sonica (I. Oană) 
31,9, Diatom, simplu 15, event 108, 
ordine 13, triplu cîștigâtor 250 ; 
cursa IX — Rin (V. Gheorghe) 32,8, 
Rafon, simplu 2,20, event 33, ordine 
15. Pariul austriac ridicat la suma de 
lei 28 971 a fost cîștigat de două ti- 
chete cu 6 cai, revenindu-i fiecăruia 
cite 7 242 lei. Report 14 487 lei.

Niddy DUMITRESCU
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TRAGERE „LOTO 2“
Se acordă : autoturisme „Dacia 
1300“ și numeroase premii în bani 
— fixe și variabile..

Sîmbătă, 23 aprilie 19’7, con
curs Pronosport axat pe. etapa 
campionatului primei noastre di
vizii. Vă prezentăm meciurile a- 
cestui concurs.

I. „U" Craiova — Sp. stud.
II. Steaua — A.S.A. Tg. Mureș
III. Corvinul — S. C. Bacău
IV. Progresul — Politehnica Iași 

Bihor . — U.T. Arad 
Argeș — „Poli" Tim.

v. F. C.
VI. F.C.

(Pauză)
VII. F.C.

(Final)
VIII. F.C.M. Galați

(Pauză)
IX. F.C.M. Galați — Rapid (Fi

nal)
X. F.C.M. Reșița — Jiul (Pauză)

io»;®- =
Cat. 2 : 
Și 2 va 
3 : «-5T 
863 le.
Cat. 6

Extra 
variant 
cia_ 
28.0 
a 6.436 
lei 
E : 
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ILE DIN MECIUL CU ECHIPA SPANIEI
SPECTIVA EXAMENULUI" DE LA>r ZAGREB
ieale. efectuate 
» de pregătire 
[precis cu trei 
Irtidei : b) în 
le suportul ab- 
tda al pregăti- 
lizarca exem- 
kajoiitătii „tri- 
Ipâra cu abne- 
Irii, de a da 
brie, s-a putut 
I ultimul fluier 
■n sfîrșit, com- 
lentcle meciuri, 
Lui luiRdefcnsiv 
I du-se
I această dată, 
Icului, de pro- 
lieter competi- 
Bartenerului de

le-a re-
impresio-

a evoluat

anță. de ase- 
la trecut, a 

pajul strîns e- 
le Juanito și 
Vigu și, res- 

[din atitudinea 
pero-ului Săt- 
lura și a lui 
ră un anume 
I le-a așteptat 
femele de cir- 
I de siguranță 

și din po- 
mijlocașu- 

după, a- 
sfert de 

I oaspeții au 
lacind minute 

din toate li- 
Lnostru de 
fegit. deseori, 
Lrlalți coechi-

.1

a
im

pieri, ceea ce explică, în bună 
măsură, numărul relativ mic — 
față de densitatea atacurilor 
declanșate de fotbaliștii spa
nioli — al ocaziilor mari de gol 
la poarta lui Cristian, faze pe 
care tinărul debutant 
zolvat de o manieră 
nantă-

Dar echipa noastră
pe propriul teren și normal ar 
fi fost să-i evidențiem, în pre
zentele rînduri, și aptitudinile 
ei pentru jocul în ofensivă. 
Ne-ar fi bucurat. N-o putem 
face, însă, pentru simplul con
siderent că reușitele formației 
noastre — în momentul atacu
lui — au fost prea puține, prea 
izolate, comparativ cu slăbiciu
nile ei Unele oăreri după meci 
au încercat să explțce compor
tarea nesatisfăcătoari 
în situația de 
și prin golul 
vreme. Acest 
i-a scos pe

a echipei 
posesie a mingii 
înscris prea dc- 
gol. se spunea, 

jucătorii spanioli 
cu toate forțele în atac și i-a 
obligat pe ai noștri să rămînă 
pe poziții retrase- Motivație 
neîntemeiată, însă, care nu poate 

picioare chiar dacă 
scor de 1—0 a 
cîte emoții ? Cu 

salvatoare, ale 
ale apărătorilor 
pînă la sfîrșit

rămîne în 
minimalul 
zistat (Cu 
intervenții, 
Cristian si 
fața sa ?) 
tabelă.

Cauza reală a modestei 
stații în ofensivă trebuie 
tată, credem. în iocul defectuos 
și neindicat al celor mai multi 
dintre înaintași 
într-adevăr, cu 
transformat, în 
90 la sută, în al 5-lea apără-

re- 
cîte 
lui 
din 
pe

pre- 
cău-

și mijlocași., 
un Boloni 

proporție de

tor, constrîns să rezolve mai 
mult distructiv, cu un Iordă- 
nescu în zi foarte slabă și ac- 
ționînd, cu precădere. în zona 
interului... dc pe vremuri, linia 
mediană — cheia de boltă a 
unei echipe — a contat în atac 
pe un singur om, pe Dumitru» 
ceea ce este cu totul insuficient- 
Din această extrem de impor
tantă zonă a terenului, contro
lată de oaspeți in permanență 
cu patru jucători, s-a rupt e- 
chipa noastră în două, adîncind 
trăsăturile negative evidente în 
evoluția lui Crișan și Dudu 
Georgescu, ambii inabili și ne
inspirați la puținele mingi care 
au ajuns pînă Ia ei. Doar Zam
fir (cu cunoscuta-i stăpinire de 
sine și cu driblingu-i derutant) 
s-a putut sustrage uneori de la 
această defecțiune colectivă în 
organizarea jocului pentru mo
mentul atacului, reliefată. cit 
se poate de grăitor, do cele nu
mai patru șuturi expediate pe 
spațiul porții, cifră puțip obiș
nuită pentru o echipă care 
joacă acasă.

Acestea fiind spuse, prețioasa 
victorie obținută de „tricolori" 
rămine o bună bază de plecare 
pentru realizarea scopului final 
— calificarea în turneul final 
din Argentina. 1978. Următorul 
examen, meciul cu Iugoslavia, 
va avea loc la Zagreb la 8 mai. 
Timp suficient, circa trei săptă- ’ 
mini, pentru ca Ștefan Covaci 
să aducă 
cesare pe 
concepției 
sîmbătă
idee, aceea a jocului cu ambele 
aripi clasice. Ca și Troi. nu de 
mult, nici Crișan n-a îndreptă
țit speranțele investite în el. 
Un. jucător mijlocaș în locul 
extremei ar întări — pentru Za
greb — mijlocul echipei, a- 
ceastă rampă de lansare, în fot
balul modern, spre toate zonele, 
spre toate direcțiile...

Așadar, în primul meci dispu
tat in Campionatul european 
pentru echipe de tineret (21 
ani), selecționata României n-a 
putut să-și valorifice adevăra
tele sale posibilități, arătate in 
lungul ei drum 
Pentru că. să nu uităm, ea 
început această 
din anul trecut, 
tavian Popescu 
Deliu observînd 
lotul actual dintr-un mare nu
măr de jucători, pe cei mai in
dicați la ora „examenului" de 
la Madrid. Acest 0—3 era greu 
de întrevăzut, ridieînd. firesc, 
semne de întrebare. Cind s-a 
aflat ea la momentul adevăru
lui ? tn meciul recent ciștigat 
în deplasare cu Turcia (în Cam
pionatul Balcanic), în jocul de 
verificare cu lotul A. de la Era- 
șov. sau aici, la Madrid ?

In ceea ce ne privește, am 
așteptat o cu totul altă replică 
a fotbaliștilor noștri pentru a 
obține. în final, un rezultat cit 
mai bun în deplasare. Nu s-a 
întîmplat așa din următoarele 
considerente : 1- Echipa n-a
mai avut o linie de mijloc in
ventivă. capabilă să pună la 
respect un adversar decis să se 
bată, chiar cu asprime, pentru 
victorie. Șoșu, Augustin și mai 
ales, Custov n-au reușit să blo-

de pregătire, 
a 

acțiune încă 
antrenorii Oc- 
$i Constantin 
și selecționînd

cheze jocul spaniolilor in faza 
lui de elaborare. Li s-a cerut 
ca pnntr-un ioc pozițional, 
gîndit- cu pase exacte, să rupă 
ritmul impus de adversar, 
nu-i angajeze oe atacanți

să 
în 

disperare de cauză. Dar ei au 
făcut contrariul, s-au precipitat, 
au ocupat Dozitii greșite, ad
versarul descoperind repede 
spatiile libere pe care Vitoria,

însemnări după
jocul selecționatei
de tineret in C. E

Joaquin. dar mai cu seamă 
Saocbez au inițiat numeroasele 
lor acțiuni de angajare a ceîcr 
două extreme (Dani și Uf arte) 
sau a virfului Idigoras ; 2. Ala- 
cantii au pierdut foarte ușor 
duelurile cu adversarii direcțL 
mai cu seama că a lipsit, de 
regulă, și omul de sprijin : mai 
trebuie să amintim și inexis
tența presingului (fundașul 
dreapta Marcelino urca cu re
gularitate in atac» nestingherit 
de nimeni). Cel puțin Radu II 
a fost lipsit de acea combati
vitate necesară unui virf de a-

PULSA SPANIOLA DESPRE PARTIDA
DE LA BUCUREȘTI

Șl AȘTEPTĂRI
tac care trebuia să se bată a- 
prig in linia întii, așa cum a 
făcut-o omologul său hl was, 
mereu agresiv. căutind parcă 
Înadins ciocnirile cu adversa
rul. 3. în aceste împrejurări, 
presat de adversari, si compar
timentul apărării, care dăduse 
un bun randament in uitirnul 
timp, a ridicat semne de între
bare. a scos în evidentă unele 
carențe : Tilihoi își uita omul 
de marcaj. Zahiu (de altfel 
muncitor) ataca- uneori, deci
siv, creind pericole, prin faul
turile comise, in preajma dct- 
tii noastre (cum a fost cazul 
Ia primul gol înscris din fază 
Cxă de Dani). Lueuță s-a do
vedit greoi în fața.- vitezLști- 
lor spanioli, s-a plasat greșit.

Nimeni nu contestă faptul că 
acolo, in toiul întrecerii. mai 
ales cind ești condus atit de 
repede, apar momente de de
rută. acele șocuri psihologice. 
Dar o echipă iși dovedește for
ța cind trece ușor de acestea, 
cind iși găsește echilibrul in 
joc si știe. aooi. șă descopere 
repede fisurile adversarului. 
Tinerii noștri fotbaliști n-au 
fost capabili de asa ceva pen
tru a se regăsi pe ei. pentru 
a respecta niște indicații clare 
primite la cabină. Pleci nd de 
la replica echipei Spaniei, de 
la maniera ei tinerească si mo
dernă de joc. conducerea teh
nică a formației noastre are 
datoria să tragă concluziile de 
rigoare pentru ca. In perspec
tiva apropiatelor jocuri (cu 
selecționata R.D. Germane în 
primul rînd). să revalorifice 
resursele reale ale lotului.

Stelian TRANDAFIRESCU

Comentariu tehnic

ATACULUI TREBUIE
ȚIAL ÎMBUNĂTĂȚIT

B analiză pe 
diografia sta- 
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min. 76—90, a fost dominat net 
de fotbaliștii spanioli, care au a- 
tacat de 21 de ori, șutind de pa
tru ori ia poartă. în timp ce pres
tația noastră ofensivă 
tizat. în 13 acțiuni și 
șut în afara cadrului

Centralizînd datele 
prezentate pînă acum ___
fracțiuni de timp a cite un .sfert 
de oră. situația se prezintă ast
fel : România — 105 acțiuni de 
atac (52 în prima repriză — 53 în 
cea de a doua) ; 13 șuturi la 
poartă (4 pe spațiul porții); Spa
nia — 121 (654-56) și 20 (9).

Și acum cîteva scurte conclu
zii : 1) deși am evoluat pe teren 
propriu, inițiativa a aparținut, în 
ansamblu, echipei oaspe, care a 
acoperit mai bine spațiul de joc, 
s-a mișcat mai ușor în cîmpul 
tactic și a greșit mai puțin in 
special în executarea paselor ; 2) 
echipa noastră a ’ ’
turile de repriză, 
oră, excelent, pe 
fiind, de altfel, 
ceea ce privește 
în acest timp s-a 
gol al meciului și, cu puțină șan
să, scorul ar fi putut fi chiar 2—0 
în min. 8, dacă bara n.u s-ar fi 
opus șutului 
colorii44 au 
finalurile de 
al celei de a 
un joc tipic 
menținerea rezultatului ;
mult ca în alte meciuri susținute 
anterior, eficacitatea a fost, de 
data aceasta, în mare suferință. 
Din cele patru lovituri expediate 
pe spațiul porții adverse (cifră 
reprezentînd un procent foarte 
slab, de aproximativ 1 la sută !), 
doar una singură — bara lui Sa
meș — a fost realmente pericu
loasă. în rest, au mai tras Du
mitru și Crișan, fără emoții pen
tru Miguel Angel, și Zamfir, din 
a cărui execuție a rezultat .auto
golul lui Benito.

Și totuși, chiar în aceste con
diții, am obținut o victorie ex
trem de prețioasă, în fața unui 
adversar redutabil, care, la 
rîijdul său, a' sperat mult intr-un 
succes. Am învins, meritat1, desi
gur, printr-un mare efort de vo
ință colectivă, grație unei bune 
discipline tactice, dar pentru a 
avea cu adevărat încredere în 
obținerea unor succese de presti
giu viitoare trebuie ’ substanțial 
îmbunătățită prestația noastră în 
atac, acolo unde de fapt, și în 
mod normal, se decide rezultatul. 
Pentru că, se știe, ulciorul nu 
merge de prea multe ori la apă...

s-a concre- 
un singur 

porții.
‘statistice/ 

defalcat pe

dominat începu- 
primul sfert de 
toate planurile, 
și hotărîtor în 
soarta întîlnirii. 
înscris singurul

lui Sameș ; 3) „tri- 
scăzut treptat spre 
repriză și în special 
doua, cind au tăcut 

de deplasare, pentru 
• - ■ 4) mai

Mihai IONESCU

echipei retușurile ne
planul selecției și al 
de joc. în meciul de 
a căzut, se pare, o

Ziarul „AS“ titrează : „Spa
nia fără șanse, dar și fără... 
joc“. în comentariul partidei se 
apreciază : „Echipa Spaniei a 
jucat bine doar un sfert de oră, 
dar fără să aibă atacuri peri
culoase. Echipa lui Kubala n-ar 
fi meritat să cîștige pentru că 
ea a venit la București cu a- 
cest gînd, să facă un egal ; 
însă a pierdut această posibili
tate". Președintele federației 
spaniole. Boussoms l’orta a de- • 

“'a 
dc- 
a- 

cel 
ani.

clarat aceluiași ziar : „Nu 
funcționat inainlarea. Sint 
ceptionat de rezultat, deși 
ceasta echipă mi-a plăcut 
mai mult din ultimii trei 
Am dominat mijlocul terenului, 
dar golurile fac adevărata dra
goste a fotbalului. Ele nu pu
teau veni din moment ce vârfu
rile noastre de atac n-au func
ționat așa cum ne-am dorit-o".

Ziarul ..ABC" își intitulează 
comentariul „Un pas fals al se
lecționatei". „Rezultatul de Ia 
București — se spune in acest 
comentariu — a reaprins opti
mismul iugoslavilor, deveniți a- 
cum 
lupta 
ziarul 
Fernandez scrie : „Partida 
avut nici o perspectivă pentru 
echipa Spaniei ; odată cu scur
gerea timpului. Kubala s-a în
căpățînat să nu facă schimbări. 
Calificarea pentru Argentina 
este acum sub semnul între
bării pentru noi. Nimeni nu 
mai îndrăznește acum să facă 
pronosticuri într-o grupă în 
care pînă Ia urmă s-ar putea 
să decidă golaverajul. Cine va 
ciștiga cursa golurilor ? Echi
pei noastre îi lipsește acea tor
tă dc atac pentru a se impune 
în meciurile care vin".

al treilea concurent în 
pentru calificare", în 
„El Pais“» Juan Jose 

n-a

ÎNTÎLNIRI AMICALE
DUBLA PARTIDA ROMÂNIA 

— UNGARIA (pe echipe de sur- 
do-muți). Sîriibătă și duminică au 
avut loc la Cluj-Napoca două în- 
tîlniri internaționale amicale în
tre selecționatele de surdo-muți 
ale României și Ungariei. In am
bele întîlniri. victoria a revenit 
jucătorilor români. Partida de 
sîmbătă s-a încheiat cu scorul de 
3—1 (0—1), prin golurile marcate 
de Manta (2) și Vani, respectiv 
Szucs. Cea de duminică a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 3—2 (2—1). 
Au înscris : Mantă (din 11 metri), 
Stan și Tîmplaru, respectiv Toth 
și Guguriza. (I.Lespuc — co- 
resp.)

F.C.M. GALAȚI — F. C. CON
STANȚA 1—1 (1—0). Golurile au
fost înscrise de Ene (min. 25), 
respectiv Bălosu (min. 86).

DIVIZIA C ETAPA A
SERIA 1

Bradul Roznov — C.S. Botoșani 
0—2 (0—1), Laminorul Roman — 
A.S.A. Cimpulung Moldovenesc 
‘2—0 (1—0), Avîntul v T.C.M.M.
Frasin — Cetatea Tg. Neamț 3—0 
(1—0). Metalul Botoșani - “
resta Fălticeni 1—0 (0—0)
greșul Fălticeni ~ 
dovița 3—0, neprezentare, 
talul Dorohoi — Metalul Rădăuți 
2—1 (2—0). Doma Vatra Dornei
— Danubiana Roman întrerupt 
în min. 46 la scorul de 2—0, e- 
chipa Danubiana refuzind să mai 
intre pe . teren ; LT.A. Piatra 
Neamț — Cimentul Bicaz 1—1 
(0—1).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 20-a : .1. C.S. BOTO
ȘANI 30 p (54—13), 2. Laminorul 
Roman 30 p (33—14), 3. Metalul 
Botoșani 23 p (22—13)... pe ulti
mele : 15. Bradul Roznov 14 p 
(14—30). 16. Foresta Moldovița 
10 p (16—50).

SERIA A II-A
Petrolistul Dărmănești — 

mia Mărășești 2—4 (0—2), 
tila Buhuși 
2—0 . . 
Constructorul 
Energia GIț 
Minerul

Fo-
Pro-

Forestă Mol- 
Cris-

20-a
SERLA A X-A

Minerul Rodna — Metalul Aiud
1— 0 (1—0), Bradul Vișeu — Avîn
tul Reghin 2—0 (1—0), Unirea Dej
— Minerul Băluț 7—1 (3—0), Me
talul Sighișoara — Minerul Baia 
Borșa 3—1 (3—0), Mureșul Luduș
— Cimentul Turda 3—1 (2—0), 
Tehnofrig Cluj-Napoca — Dermâ- 
ta Cluj-Napoca 1—1 (0—0), Lăpu- 
șul Tg. Lăpuș — C.I.L. Gherla 
3—0 (0—0), Soda Ocna Mureș — 
Foresta Bistrița 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
RODNA 27 p (44—19), 2. Metalul 
Sighișoara 25 p (32—23). 3. Avîntul 
Reghin 25 p (23—19)... pe ultime
le : 15. Cimentul Turda 13 p
(23—29). 16. Dermata Cluj-Napoca 
8 p (18—43).

SERIA A XI-A
Metrom Brașov — I.C.I.M. Bra

șov 0—1 (0—1), Viitorul Gheorghi- 
eni — Utilajul Făgăraș 2—0 (1—0), 
Carpați Brașov — C.S.U. Brașov
2— 0 (1—0). Forestierul Tg. Secu
iesc — Progresul Odorheiu Secu
iesc 2—0 (1—0), Chimia Victoria
— Torpedo Zămești nedisputat, 
Minerul Bălan — Mureșul Toplița 
2—o (0—0). Precizia Săcele — U- 
nirea Sf. Gheorghe 1—0 (1—0). Mi
nerul Baraolt nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 27 p (36—11), 2. Viitprul 
Gheorghieni 23 p (22—13). 3. Pro
gresul Odorhei 21 p (21—15)... pe 
ultimele : 14. Unirea Sf. Gheor
ghe 13 p (14—18). 15 Mureșul To
plița 13 p (15—33).

SERIA A XII-A
Metalul Copșa Mică — Gaz me

tan Mediaș 0—3 (0—1). s-a jucai 
Ia Mediaș, Automecanica Mediaș
— Știința Petroșani 1—1 (0—ib
F.I.L. Orăștie — Inter Sibiu 3—4 
(2—0), i.M.I.X. Agnita — Con
structorul Alba Iulia 3—1 (1—0) 
I.P.A. Sibiu — C.I.L. Blaj 1—( 
(1—0). Unirea Alba Iulia — Tex
tila Cisnădie 3—0 (1—0). Lamino
rul Teliuc — Textila Sebeș 3—* 
(2—1), C.F.R. Simeria — Minerții 
Ghelar 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. GAZ ME
TAN MEDIAȘ 30 p (33—9). 2. Ști
ința Petroșani 27 p (42—20). 3
Laminorul Teliuc 23 p (34—24); 4 
I.P.A. Sibiu 23 p (26—22), 5.
I.M.I.X. Agnita 23 p (29—23)... pe 
ultimele : 15. C.I.L. Blaj 13 p 
(16—29), 16. Textila Sebeș 7 p
(15—55).

(11—49), 16. Metalosport Galați
6 p (8—59).

SERIA A IV-A
Electrica Constanța — S.C. Tul- 

cea 0—1 (0—1) — s-a jucat la
Cobadin, Minerul Macin — Pro
gresul Brăila 0—1 (0—0), Marina 
Mangalia — Victoria Tăndărei 
3—3 (2—2) — s-a jucat la Med
gidia. I.M.U. Medgidia — Dună
rea Cernavodă 2—1 (1—0) — s-a 
jucat la Negru Vodă. Dunărea 
Tjulcea — Unirea Eforie 2—0 (1—0), 
Dacia Unirea Brăila ~ 
stanta 6—0 (4—0), <
Albă — Cimentai Medgidia 
(0—2) — s-a jucat la Cernavodă, 
Autobuzul Făurei — Unirea Tri
color Brăila 1—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. S.C.
TULCEA 29 p (36— B), 2. Progre
sul Brăila 29 p (34—16). 3. Uni
rea* Tricolor Brăila 27 p (33—16)... 
pe ultimele : 15. Autobuzul Fău
rei 13 p (22—33), 16. Gloria Poar
ta Albă 8 p (16—15).

SERIA A V-A
Autobuzul București — Azotul 

Slobozia 1—0 (0—0), Avîntul Ur- 
ziceni — Automatica București 
2—0 (1—0), Automecanica Bucu
rești — Electronica București 1—1 
(0—0). T. M. București — Uni
rea Tricolor București 0—0, Si
rena București — Flacăra roșie 
București 3—2 (1—0). I.C.S.I.M.
București — I.O.R. București 1—1 
(1—0), Șoimii TAROM București
— Viitorul Chirnogi 1—0 (1—0).
Olimpia Giurgiu — 
București 1—0 <1—0).

Pe primele locuri : 1.
ZUL BUCUREȘTI 31 p (50—7), 2. 
Unirea Tricolor București 29 p 
(40—21). 3. T.M.B. 27 p (24—7),
4. Automecanica București 27 p 
(3Î—15).. pe ultimele : 15. I.O.R. 
București 15 p (17—28), 16. O-
limpia Giurgiu 7 p (14—55).

SERIA A VI-A
Muscelul Cimoulung Muscel — 

Progresul Pucioasa 3—0 (2—0).
Răsăritul Caracal — Recolta 
Stoicănești 3—2 (1—9). Chimia
Găești — Metalul Mija 2—1 (0—0), 
Petrolul Videle — Viitorul Scor- 
riicești 1—0 (9—0). Constructorul
Pitești — Progresul Corabia 1—1 
(1—0). Oțelul Tirgoviște — Dacia 
Pitești 1—1 (0—1), Cimentul Fieni
— ROVA Roșiorii de Vede 1—0 
(0—0). Cetatea Tr. Măgurele — 
Petrolul Tirgoviște 2—1 (1—0).

Pe primele locuri; 1. MUSCELUL 
CIMPULUNG 31 p (49—14), 2.
Metalul Mija 29 p (36—16), 3.
Petrolul Tirgoviște 27 p (29—17)...

i — S.N. Con- 
Gloria Poarta

1—4

15. Progresul Pu- 
(22—39), 16. Oțelul
p (23—43).

k A VII-A
Unirea Drobeta Tr. Severin — 

C.S.M. Drobeta Tr. Severin 6—6 
(0—0), Dunărea Calafat — Mine
rul Motru 2—1 (2—0). Minerul
Rovinari — Pandurii Tg Jiu 0—1 
(0—0), I.O.B. Balș — Lotrul Ere- 
zoi 1—0 (0—0). Progresul Băilești
— Chimistul Rm. Vil cea 2—0
(1—0), Constructorul Craiova — 
C.F.R. Craiova 1—1 (1—1), Me
talurgistul Sa du — Unirea Dră- 
gășani 2—1 (1—0), Laminoml
Slatina — Dierna Orșova 2—2 (1—1)-

Pe primele locuri : L C.S.M. 
DROBETA TR. SEU 31 p (42—«),
2. Pandurii Tg. Jiu 30 p (37—11),
3. Minerul Motru 25 p (33—16)...
pe ultimele : 15 Laminorul Sla
tina 14 p (24—45). 16. Minerul
Rovinari 13 p (13—29).

SERIA A VHI-A
Minerul Moldova Nouă 

minorul Nădrag 3—o 
ria Arai — Minerul 
(1—0), Nera Bozoviei 
ca Jimbolia nu s-a 
Constructorul Arad — 
nicolau 1—0 (0—3) 
nație — Metalul Bocșa 
Metalul Oțelu Roșu 
Timișoara 5—0 (9—0). Gloria Re
șița — Vulturii Textila Lugoj 
2—1 (1—1), Electromotor Timi
șoara — Strungul Arad 2—fi (0—0).

Pe primele locuri : L MINERUL 
MOLDOVA NOUA 29 — —
2. Minerul
3. Metalul 
(34—37)._ pe ulliniile : 
Bozovici 17 p (32—1€) 
jocuri. 16 Banatul 
14 p (27—40).

SERIA A IX-A
Victoria Cărei — Voința Cărei 

2—1 (0—0), CUPROM Baia Mare
— Gloria Șimleu 5—1 (0—0)_, Vo
ința Oradea — înfrățirea Oradea . 
0—1 (0—0). Bihoreana Marghita
— Someșul Satu Mate 3—1 (2—0),
Minerul Bihor — Oțelul 
1—0 (1—0), Minerul Baia
— Victoria Zalău 2—1 (1—1) —
s-a jucat la Tg. Lăpuș, Recolta

. Salonta —. Minerul Băița 3—0 
(2—0), Oașul Negrești — Minerul 
Suncuiuș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri •: 1. VICTO
RIA CĂREI 32 p (43—7), 2. În
frățirea Oradea 30 p (41—16), 3. 
Minerul Băița 24 p (43—29)... pe 
ultimele : 15. Oașul Negrești 15 
p (21—39), 16. Victoria Zalău 12 p 
(23—49).

pe ultimele : 
cioasa 12 p i 
Tirgoviște 11

SERIA

La- 
Glo-
2—€

(3-0), 
Anina
— Cerami- 

disputat. 
Unirea Sin- 

Unirea Tom- 
1 (3—0), 
Banatul

Chi- 
Tex-
Ocna— Oituz Tg.

Viitorul Vaslui
l Vaslui 4—0 (1—0),

Gheorghiu-Dej — 
Comănești 2—1 (0—0),

TEPRO Iași — Nicolina Iași 0—1 
(0—0), Petrolul Moinești 
mentul Bîrlad ' ‘ 
structorul Iași 
3—2 (3—2), Letea Bacău - 
tizanul Bacău 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
MARAȘEȘTI 32 p (40—14), 2. Vi
itorul Vaslui 31 p (41—14), 3.
Constructorul Iași 27 p (39—19), 
4. Energia Gh. Gheorghiu-Dej 27 
p (31—13)... pe • ultimele : 15. Hu- 
sana Huși 10 p (13—43). 16. Tex
tila Buhuși 9 p (14—37).

SEREI A Ill-A
Chimia Buzău — Petrolul Țe- 

leajen Ploiești 2—0 (0—0), Car
pați Sinaia — Recolta Săhățeni 
8—0. (1—0), Caraimanul Bușteni — 
Metalosport Galați 4—0 (2—0),
I.R.A. Cîmpina — Luceafărul 
Focșani 8—0 (1—0), Chimia Brazi 
— Poiana Cîmpina 2—1 (1—0),
Dinamo Focșani — Foresta Gu- 
gești 4—0 (0—0), Petrolistul Bol
dești,. — Victoria Florești 0—0, 
Ancora Galați — AvînluT Mîne- 
Ciu 5—1 (3-1).

Pe primele locuri : 
BUZĂU 29 p (49—14) 
Sinaia 28 p (48—17). 3. 
Cîmpina 28 p (42—15)... pe ulti
mele ; 15. Recolta Săhăteni 11 p

(1-0),

1—1 (0—0),
— Hușana

Rul- 
Con- 
Huși 
Par-

Abatorul

AUTOBU-

O (42—15),
Anina -26 p (31—13). 

Oțelu Roșu 23 p
15. Nera 

— din 19 
Timișoara

Bihor 
Sprie

1. CHIMIA
2 Carpați

I.R.A. Rezultatele au. fost transmise de 
corespondenții noștri.



• Tinerii Andrei Dirzu și FI. Segărceanu, edificați pentru primul tur
Un select buchet de partici

pant! se prezintă la startul 
campionatelor internaționale de 
tenis ale României, 
fost inaugurate ieri pe 

' terenuri cu zgură roșie 
cui sportiv Progresul, 
notat, in primul rînd, 
în rîndul oaspeților a 
lui campion maghiar 
Barany. de două ori 
al titlului european de amatori 
(Torino 1969 și Budaoesta 1972), 
membru al echipei Ungariei, 
campioană continentală -in
door" pe anul trecut. In dele
gația Cehoslovaciei, se remarcă 
Jan Simbera, recent ciștigâtor 
al turneului de sală de la Co
penhaga.
Emmerich 
multe ori oaspe al terenurilor 
noastre. J.
browolski (ambii Polonia), fra
ții B. și M. Pampulov (Bulga
ria). G. Varga (Ungaria). Fie
care. redutabil adversar pentru 
rachetele noastre. avînd in 
îrunte pe D. Hărădiu. Tr Mar-

care au 
cele opt 
din par- 
Este de 
prezenta 

multiplu-
Szabolcs 
deținător

în continuare. 
(R.D.G.). de

Th. 
mai

Jasinski si M. Do-

cu, A. Dirzu, M. Mîrza — mem
bri ai lotului reprezentativ de 
seniori.

Foarte interesante se anunță 
întrecerile fetelor, in care vom 
avea ocazia să revedem pe pri
mele noastre două iucătoaie. 
Virginia Ruzici — campioana 
tării — si Florența Mihai, re
marcate recent în competițiile 
de dincolo de Ocean. Principa
lele lor adversare, din rîndul 
in'dtatelor de dincolo de hotare, 
se anunță Eva Szabo (Ungaria). 
Yvona Brzakova și Alena Kul- 
hankova I 
Moskova 
teren nu 
ferinte...

Iei i. în 
rezervată 
am notat 
— S.

(Cehoslovacia). Diana 
(Bulgaria). Dacă pe 
se vor arăta alte pre-

TENIS’WI ROMÂN!
ÎN TURNEUL

reuniunea inaugurală, 
calificărilor pe tablou, 
rezultatele : A. Dirzu 

Mureșan 9—7. 6—2 : FI. 
Segărceanu — C. Dumitrescu 
6—0. 0—6. 6—1 ; E. Pană — A. 
Dăr.lym 6—4. 6—1 ; J. Bircu — 
D. Stăncscu C—3. 5—7. 6—3 : 
D. Nemes — L Petrnv (Bule) 
6—3. 2—6. 6—4 : L. Titei — S. 
Zaharia 6—1. 6—4. La fete :
Elena Trifu — Mariana Hadgiu 
6—1. 6—3 : Lucia Romanov — 
Simona Nunweillcr 6—1. 7-5- 

întrecerile continuă azi. de 
la ora 13-

Radu VOIA

DE LA SOCI
de azi și pinâ 

în stațiunea Soci 
campionatele

la 
se 

inter-

începînd
29 aprilie, 
desfășoară 
naționale de tenis (tineret) ale 
U.R.S.S. La această ccmpetițic. 
tara noastră este.—reprezentată 
de Gabriela Dinu. Elena Jecu, 
Silvan Nictileseu si Latirențiu 
Bucur. Ei sint însoțiți de an
trenorul Vladimir Crevenciuc.

NASTASf U ACCIDENTAI
IA HOUSION

Finala turneului de tenis de 
la Houston (Texas) se va dis
puta între Adriano Panatta și 
Vitas Gerulaitis.

în semifinale. Panatta 
liminat cu 6—2. fi—2 pe _____
Dibbs- în primul set al semi
finalei Ilie Năstase

^Gerulaitis, jucătorul 
suferit o entorsă 
fiind nevoit să

1-a c-
Eddie

Vitas 
român a 
la gleznă, 

abandoneze.

Luptătorul I. ivanov

pe locul II ia Bratislava
PRAGA, 18 (Agerpres). — în 

concursul de lupte libere de la 
Bratislava. Ion Ivanov (categ. 
90 kg) s-a situat pe locul doi, 
iar alți sportivi români : Du
mitru Ignat (52 kg). Vasile Ți- 
gănaș (82 kg). Stelică Morcov 
(90 kg) și Ladislau Simon (peste 
100 kg) s-au clasat pe locul trei 
la categoriile respective.

??

ULTIMELE MECIURI
DE VERIFICARE 
ÎNAINTEA C. M

iiprcciiizâ J.A. Samaranch, prim vicepreședinte al c.i.o.
Vcnind de la Moscova, un

de a prezidat ședința Comisiei 
de presă a C.I.O. și a urmărit 
lucrările pregătitoare pentru 
Jocurile Olimpice de vară din 
1980, Juan Antonio Samaranch, 
prim-vicepreședțnte al Comite
tului Internațional Olimpic 
președinte al Consiliului 
nii Barcelona, a făcut o 
la București. Cu acest 
inaltul demnitar olimpic 
sistat la meciul de fotbal 
nia — Spania. De asemenea, 
prim-vicepreședintele C.I.O. a 
făcut o vizită la conducerea 
Consiliului Național pentru E- 
ducațic Fizică și Sport, unde a 
fost primit de general lt. Marin 
Dragnea. președintele " 
tului Olimpic Român, 
a purtat o convorbire 
privind problemele de 
tivâ ale olimpismului.
le a folosit ocazia pentru a da 
o înaltă apreciere contribuției 
românești Ia bunul mers 
mișcării olimpice.

Pentru cititorii noștri, am 
licitat d-lui Juan Antonio 
marancb o scurtă declarație :

— Am dorit să profit de că
lătoria la Moscova pentru a mă 
intîlni cu reprezentanții unei

și 
regiu- 
escală 
prilej, 
a a- 

Româ-

Comite- 
cu care 
cordială 
perspoc- 
Oaspctc-

a)

so-
Sa-

ACTUALITATEA SAH1STA
9 Campionatul european pe echipe*Turneul 
femininele la Bydgoszcz* Spasski-Hort 8-7

După-amiaza de duminică a 
fost consacrată în întregime re
luării întreruptelor din întîlni- 
rile rundei a 3-a a finalei 
Campionatului european pe e- 
chipe. Din cele trei partide ne
terminate ale meciului U.R.S.S. 
— România, doar Vaisman a 
reușit să obțină remiza in fața 
lui Romanișin, Urzică și Ungu- 
reanu pierzind la Teșkovski și, 
respectiv, 
sovietică 
51/,—1

Dorfman. Formația 
a ciștigat meciul cu 

-2’/,. Celelalte rezultate fi
nale ale rundei : Iugoslavia — 
R. F. Germania 5—3. Ungaria 
— Anglia 6—2. Bulgaria — 
Cehoslovacia 4’ —S’.l.

CLASAMENTUL : U.R.S.S. 18 
p. Ungaria 15 p, Bulgaria 13 p, 
Iugoslavia și R. F. Germania 
11* 2 P. România 101,'2 p. Anglia 
9l,2 P, Cehoslovacia 7 p.

Aseară. în runda a 4-a s-au 
disputat întilnirile : România — 
R. F. Germania, Ungaria — 
U.R.S.S., Iugoslavia — Bulgaria 
și Anglia — Cehoslovacia. Pină 
la încheierea ediției nu ne-au 
parvenit rezultatele.

• După 3 runde, în turneul 
feminin de la Bydgoszcz (Polo
nia) conduc Jurcinska și Sma- 
cinska (ambele Polonia) cu 21'-. 
p. urmate de Emilia Chiș 
(România) cu 2 p (în runda a

3ra a invins-o pe poloneza 
Kasprczyk).

• Ciștigînd cea de-a 15-a 
partidă din cadrul sferturilor 
de finală ale meciurilor candi- 
daților, Boris Spasski conduce 
cu 8—7 in întilnirea cu Vlas- 
timil Ilort. Pentru calificarea 
în semifinale, marele maestru 
sovietic are nevoie de 0 remiză 
în cea de-a 16-a partidă, în 
care va juca cu piesele negre.

VARȘOVIA. 18 (Agerpres). — 
In prima zi a competiției fe
minine de baschet din orașul 
Lodz. selecționata României a 
intîlnit reprezentativa Ungariei 
La capătul unui meci echilibrat, 
victoria a revenit echipei unga
re cu scorul de 64—63 (33—31). 
Cea mai eficace jucătoare de 
pe teren : Rodica Goian. care a 
înscris 27 de puncte. Celelalte 

■ două partide disputate s-au în
cheiat cu următoarele rezulta
te : Cehoslovacia — Polonia 
70—65 (39—33) ; Bulgaria —
Polonia (B) 89—66 (39—26).

CENTURA DE AUR“ LA BOX
(Urmare din pag. 1) în fața 

a fost

respectabile familii olimpice, cu 
prietenii noștri români. în 
Spania am fost foarte mișcați 
de vestea catastrofei care s-a 
abătut asupra țării dv., dar 
sint fericit să constat — după 
o rapidă trecere prin București 
— cu cită bărbăție și temeinicie 
știți să vindecați rănile. Ca iu
bitor de sport, am urmărit cu 
interes meciul de fotbal inter- 
țări, considerînd totodată că 
mai important decît rezultatul 
este spiritul sportivității, sin
gurul capabil, în arenă, să con
tribuie la pacea și prietenia 
între 
spun 
dere, 
nesc 
dese 
Olimpice de la 
mărturisesc că 
din conducerea 
ternațional Olimpic 
tați in acele zile cu o mulțime 
de probleme extrasportive, po
litice. administrative, medicale 
și altele — Olimpiada a înce
put de-a binelea odată cu evo
luțiile Nadiei Comăneci. Abia 
atunci am început să vorbim cu 
adevărat despre sport ! Nu exa
gerez dacă afirm că micuța 
gimnastă din România ne-a fă
cut favoarea de a evolua — cu 
măiestrie și grație — spre bi
nele sportului olimpic ! De la 
Moscova mă întorc cu convin
gerea că organizatorii viitoarei 
Olimpiade iși cunosc bine sar
cinile și le îndeplinesc cu mul
tă sirguință. Astfel, gindurile 
ni se pot îndrepta liniștit spre 
viitor. Pentru Jocurile de vară 
din 1984 (termenul de candida
tură este in toamna aceasta) se 
întrevăd 
și de la 
Jocurile 
înscriere

Și
popoare. Trebuie să vă 

că din acest punct de ve- 
aportul sportului româ- 
este remarcabil. Mă gîn- 
în primul rind la Jocurile 

Montreal și vă 
pentru noi. cei 
Comitetului In- 

confrun-

propuneri din 
Teheran, iar 
de iarnă o 
a Cehoslovaciei

S.U.A. 
pentru 

posibilă

DE HOCHEI
Tn continuarea pregătirilor 

Dentru C.M. (grupa A) de la 
Viena, selecționatele R.F. Ger
mania și S.U.A. au susținut la 
Munchen ur. joc de verificare. 
Hocheiștii vest-germani au ter
minat învingători cu 7—4 (2—2, 
0—1. 5—1) prin golurile înscrise 
de Schloder (2). Zach (2). Hin- 
terstocker. Berndaner și Kuehn- 
hackl, respectiv Jensen (2), 
Krieger și Hynes.

★
La Praga. in fața a 12 000 de 

spectatori, selecționata secundă 
a Cehoslovaciei a învins cu 3—1 
prima reprezentativă a Suediei.

TELEX
ATLETISM • La Los Angeles, 

australianul Don Baird a reali
zat la prăjină 5,54 m. A Mara
tonul de la Otsu (Japonia) a re
venit belgianului Karei Lismont, 
cronometrat în 2h 14:08.0. Pe lo
curile următoare s-au clasat ja
ponezii Itșuo Akieda — 2h 17:56,0 
și Kunimitsu ito — 2h 18:57.0.

BASCHET • In etapa a 2-a a 
competiției masculine de la Szol- 
nok : Ungaria — Finlanda 83—77 
(47—45) : Grecia — Bulgaria 
125—73 (67—29).

CICLISM a Cursa Paris — 
Roubaix a fost cîștigată de bel
gianul Roger de Vlaeminek 
(250,500 km în 6h 11:26,0). în 
prima etapă a ..Premiului An- 
naba“. etapă cîștigată de rutierul 
sovietic E. Rapp. ciclistul român 
Teodor Vasile s-a clasat pe locul 
8, la 56 secunde de învingător.

ÎNOT • în marele concurs in
ternațional „Turneul celor 6 na
țiuni" de la Rotterdam : 400 m 
liber (b) : V. Raskatov (U.R.S.S.) 
3:59,10 ; îoo m spate (f) : Diane 
Edelijn (Olanda) 1:05,65 ; 200 m 
liber (b) : 1 :54.39. a în meciul 
triunghiular de la Bordeaux con
duce Bulgaria cu- 100 p, urmată 
de Franța (B) 86 p și Elveția 66 d. 
La 200 m delfin (b) : R. Gavlacki 
(Bulgaria) 2:09,Go — record.

POLO • La Budapesta, echipa 
locală Vasas a învins cu 10—5 
(3—3, 4—0. 1—1, 2—1) pe Partizan 
Belgrad, iar Honved Budapesta a 
cîștigat cu 7—6 (2—2. 1—1. 2—1,
2—2) în fata lui Mladost Zagreb.

RUGBY a La HHversum s-a 
discutat meciul dintre Olanda si 
Cehoslovacia (grupa B a CE). 
Sportivii cehoslovaci au ciștigat 
cu 9—7 (9—7).

SCRIMA a Concursul de spadă 
de la Heidenheim (R. F. Germa
nia) a fost cîștigat de suedezul 
Hans Jacobson — 5 victorii, ur
mat de Gerd ongenorth (R.^.G.). 
Lukomski (U.R.S.S.), Riboud 
(Franța) — 3 v : RasoP’OV
(U.R.S.S.) 1 v ; Swernovski (Po
lonia! o v.

TENIS a Echipa Suediei a eîs- 
tigat cu 5—o meciul cu formația 
Monaco în cadrul zonei eurocene 
a ..Cupei Davis“. a Ea Tucson : 
Chris Evert -r- Martina Navra+î- 
lova 6—3. 7—6 a La Murcia. în 
finală : Higueras — Mottram 6—4, 
6—0, 6—3.

C.M. DE HANDBAL TINERET

priză. Cu directe repetate de 
stînga și serii scurte surprin
zătoare. el a reușit să se im
pună tot mai categoric pe mă
sură ce se scurgea timpul. Bas- 
tidas a fost vădit incomodat de 
acest stil de luptă al boxerului 
român, pierzind treptat din a- 
gresivîtate și acceptînd, în fi
nal, superioritatea partenerului 
de întrecere.

Deosebit de . dificilă a fost 
.sarcina tînărului clujean Traian 
Ruja in disputa cu un alt bo
xer din Venezuela. Carlos Pi
nedo. Dezavantajat de alonja 
.unui adversar foarte înalt, Ru
ja a luptat nu numai cu mult 
curaj, ci și cu deosebită price
pere, reușind să se apropie de 
Pinedo si. în continuă mișcare, 
să plaseze 
corp și la 
deosebit de 
rită replicii 
lean, care _ . .
ultimul sunet de gong, să ob
țină și el victoria. Ruja a pri
mit o meritată decizie la punc
te. Consemnăm si victoria ob
ținută 
Tudor 
ianov 
bit de 
român 
rea în 
Stantin

primită de Buzduceanu 
turcului Arif Celik nu 
insă convingătoare.

In prima reuniune 4 boxeri 
români au suferit inîrîngeri ca
tegorice. Este vorba de fostul 
campion al „semiușorilor”, Flo
rian Livadaru (învins prin a-

DIN PROGRAMUL 
DE AZI

lovituri rapide la 
cap. Meciul a fost 
spectaculos și dato- 
boxerului venezue- 

a încercat, pînă la

de constănțeanul Titi 
in fața lui Iordan Sto- 
(Bulgaria). boxer deose- 
combativ. Un alt pugilist 
care a obținut califica- 
turul următor este Con- 

Buzduceanu. Decizia

Gala de la ora 13 — se- 
miușoară : Manta — Las
kowski (Polonia), VlarI — 
Bila-; rMongolia), Dragontir 
— Pldarev (Bulgaria).

Gala de la ora 19 — u- 
șoarâ : C. Cuțov — Vasiliev 
(U.R.S.S.), S. Cuțov — 
Redajd (Tunis) ; mijlocie 
mică : Didea — Sobczak 
(Polonia).

bandon in repriza secundă de 
Vladimir Sorokin — U.R.S.S.), 
de ..ușorul" Traian Georgea, 
învins și el prin abandon (pri
mul rund) de către cubanezul 
Duke Estable. și de ..muștele" 
Paul Dragu și Ion Donose. pri
mul învins prin abandon in ul
timul rund (Armando ~ 
— Venezuela), iar al 
prin k.o. in minutul 3 
(Jurgen Hentschel —

Guevara 
doilea 

de luptă 
RD.G.).

Cea 'de-a doua reuniune a 
debutat cu unul dintre cele mai 
frumoase meciuri ale zilei : 
Teodor Dinu l-a intîlnit pe 
campionul U.R.S.S.. Felix Pak. 
boxer cu garda inversă, rapid 
și bun tehnician. Partida a fost 
foarte echilibrată și după pri
mele două reprize se părea că 
Dinu va putea obține victoria, 
în ultimul rund însă Pair a a- 
tacat dezlănțuit, in timo ce re
sursele fizice ale boxerului ro
mân au scăzut, reușitele sale 
fiind mai rare decite ale ad
versarului. In aceste condiții, 
decizia a revenii in mod firesc, 
pugilistului sovietic. în schimb. 
Nicu Popa, unul dintre cei mai 
în formă ..cocoși" ai noștri, a 
realizat o victorie rapidă în fa
ta tunisianului Nejib Trad. Cu 
două serii de lovituri puterni
ce. boxerul român și-a fixat 
adversarul în corzi, punindu-1 
în evidentă dificultate Numă
rat de două cri. Trad a fost 
oprit de arbitru în ultimul mi
nut al primei reprize. Ceilalți 
reprezentanți ai noștri la a- 
eeastă categorie au părăsit în
trecerea din bruna zi- Mihai 
Donciu a fost învins la puncte 
de algerianul Mohamed Allir, 
iar Ștefan Duminică, deși a 
realizat un meci frumos in par
tida cu cubanezul Adolfo Horta, 
n-a putut obține victoria.

Prima ediție a C.M. de hand- 
bal-tineret se va încheia astăzi, 
la Goteborg. odată cu desfășu
rarea finalelor. Iată configura
ția grupelor semifinale inain- 
tea ultimului act al întreceri
lor : Locurile 1—8 : Gr. I — 
U.R.S.S. 6 p, Iugoslavia 4 p, 
Suedia 2 p. Danemarca 0 p ; 
Gr. II — Ungaria 3 p (52—49), 
Spania 3 p (53—56), R. F. Ger
mania 3 p (50—49). Polonia 3 p 
(59—65) ; Locurile 9—16 : Gr. III 
— Cehoslovacia 6 p. Franța 4 o, 
Austria 2 p. Olanda 0 p : Gr. 
IV — R. D. Germană 5 n (94—

Suedia

48). România 5 p (84—53). El
veția 2 p. Kuweit 0 p ; Grupa 
V — Norvegia 4 p. Israel 4 
Maroc 0 p, Madagascar 0 p.

Echipa țării noastre, care a 
invins formația Kuweitului cu 
38—16 (19—7), va juca cu Fran
ța pentru locurile 11—12. Iată 
și celelalte finale : U.R.S.S. — 
Ungaria (locurile 1—2), Iugo
slavia — Spania (3—4), Suedia 
— R. F. Germania (5—6). Dane
marca — Polonia (7—8), Ceho
slovacia — R. D. Germană 
(9—10'

P'

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA

BULGARIA (etapa 23) : 
Sofia — Akademik Sofia 1—1 
demik Sviștov - Marek 2—1 ; 
Blagoevgrad — 
Dunav Ruse — 
2-0 ; Beroe - !
1. Levski Spartak
2. T.S.K.A.
3. Marek

r.S.K.A. 
î Akade- 

Pirin 
Levski Spartak 1—0 ; 

Lokomotiv Plovdiv 
Slavia Sofia 2—1.

6 4 30-25 32
7 4 37-21 31 
6 5 37-23 30

23 13
23 12
23 12

CEHOSLOVACIA
Bratislava
Slovan 3-0 ; lednota Trencin 
kla 2—0 I ; Spartak Trnava — 
Mistek 2-0.
1. Dukla
2. Slavia
3. Inter

24) : Inter___  (etopa
Slavia 3—1 ; Sparta - 

- Du- 
Frydek

24 14
24 12
24 13

5
8
5

5 50-26 33 
4 43-26 32
6 44-27 31

(etapa 24) Nopredak 
I î Steaua 
; Sloboda 

.. _____ - î Dynamo
Zagreb - Sarajevo 0-0 ; Radnicikl 
Nl, Zagreb t-3 1 ; Buducnoțl -

IUGOSLAVIA . .
— Volvodina Novi Sad 1—3 I 
goți» Belgrad - Rijeka 2-0 ; 
Tuzla - Hajduk Split 0-0 :

U.R.S.S. (etapa 3) : Neftci Baku - 
Zenit Leningrad 3-2 ; Ț.S.K.A. - Di
namo Tbilisi 0-0 : Aripile Sovietelor 
Kuibîțev — Ararat Erevan 
Dnepr — Karpotî Lvov 1—0. 
natul se întrerupe pinâ la

1-2 ; 
Campio- 

2 mat.

Partizan 2—0 ; Ol împia Liubl jana -
O.F.K. Belgrad 2-1
1. Steaua Roșie ’ 24 14 9 1 45-24 37
2. Dinamo Zagreb 24 11 8 5 37-23 30
3. Sloboda Tuzla 24 9 10 5 30-22 28

FRANfA (etapa 30) Lyon — Metz
1—0 ; Nancy. — V,□ lencie nnea 3-0 ;
Nimes - St. Elienne 1—1 ; Nantes - 
Reims 2—0 : Niro — Laval 2—1 ; Bor
deaux - Lens 5—2.; Lille — Sochauz 
1—1 ; Bastia - Anqers 3—0.
1. Nantes 30 19 6 5 62-37 44
2. Bastia 30 17 4 9 68-46 33
3. Lyon 30 15 8 7 47-35 »

Ahead
- P.S.V.

OLANDA (etapa 30) : Go
- Ajax 1-0 I ; Roda Kerkrade 
Eindhoven 2—0 I ; Feyenoord - Sparta
1-1 ; A.Z. 67 Ălkmaar - Grafschao
0-0 ; E.E.V. Eindhoven Twente 1--1.
1. Ajax 30 21 5 4 59-21 47
2. Feyenoord 30 16 11 3 62-28 43
3. A.Z. 67 30 16 8 6 68-25 40

BELGIA (etapa 29) : F.C. Bruges -

29 20 5 < 58-24 45
29 16 7 6 52-32 39

Vieoa :

Anderlachl 2—0 ;
— Winterslog 6—0 
dard Liege 0—2.
1. F.G Bruges
1. R.W.D. Molenb.
• In C.E. (tineret), Io 

Austria - Turcia 2—2 (0-2)

R.W.D. Molenbeek 
; Lockeren - Ston-
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