
CONGRESUL OAMENILOR MUNCII 
DIN AGRICULTURĂ

SI A CONTINUAT IERI LUCRĂRILE

PROLETARI DIN TOATE TARILE UNIȚI VA»portul
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Marți, 19 aprilie, sub pre
ședinția tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, au fost reluate, 
in plen, lucrările Congresului 
consiliilor de conducere ale uni
tăților agricole socialiste, al 
Întregii țărănimi.

Ea sosirea in sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea partidu
lui și statului au fost salu
tați cu vii și îndelungi aplauze, 
cu urale și ovații puternice. 
Minute în șir cei peste 11000 
de participanți — membri ai 
cooperativelor agricole de pro
ducție, lucrători din întreprin
derile agricole de stat și stațiu
nile pentru mecanizarea agri
culturii, țărani din comunele 
necooperativizale, specialiști si 
cercetători — au aclamat cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R.”.

In această zi, au început 
dezbaterile generale pe marginea 
problemelor înscrise pe ordinea 
de zi a Congresului, care este 
chemat să facă bilanțul remar
cabilelor succese obținute in 
înfăptuirea politicii partidului 
de dezvoltare a producției a- 
gricole, de înflorire economico- 
socială a satului românesc și, 
totodată, să dezbată și să adopte 
programul de măsuri pentru 
îndeplinirea integrală, in cele 
mai bune condiții, a hotăririlor 
Congresului al XI-lea al P.C.R. 
privind realizarea unei agricul
turi • moderne, intensive. de 
mare productivitate și eficiență, 
creșterea contribuției sale la 
sporirea avuției naționale, la 
satisfacerea cerințelor popu
lației și ale industriei, la pro
gresul neîntrerupt al patriei, la 
ridicarea bunăstării țărănimii, 
a întregului popor.

Prima parte a ședinței de di
mineață a fost condusă de to
varășa Gherghina Chelu, pre
ședinta C.A.P. din comuna A- 
dunații Copăceni, județul Ilfov.

In continuare, ședința a fost 
condusă de tovarășul Gheorghe

Turneul final

DINAMO, DIN
PLOIEȘTI, 19 (prin telefon). 

■Nu mult a lipsit ca, luni seara, 
titlul de campioană a țării în 
cea de a 27-a ediție a Diviziei 
A feminine de volei să fie de
cis nu de cele două formații 
angajate de la început într-o 
cursă palpitantă — Dinamo și 
Penicilina Iași — ci de out-si- 
dera Universitatea Craiova>

„CUPA DAVIS“ 1977

A FOST ALCĂTUITĂ 
ECHIPA ROMÂNIEI

In vederea întilnirii pe care 
reprezentativa de tenis a Româ
niei o va susține în compania 
echipei Belgiei. în cadrul ac
tualei ediții a „Cupei Davis" 
(zona europeană), a fost format 
următorul lot de șase jucători : 
Uie Năstase. Ion Tiriac, Du
mitru Hărădău. Andrei Dirzu, 
Traian Marcu și Florin Segăr- 
ceanu. Căpitanul nejucător al 
echipei este antrenorul Constan
tin Năstase. Meciul România — 
Belgia este programat la Bucu
rești, în zilele de 29, 30 aprilie 
.și 1 mai. Arbitrul principal al 
întilnirii a fost confirmat în 
persoana italianului Carlo Mar
tin'

Adversarii noștri urmează 
să-și desemneze formația, in a- 
ceste zile. Dună toate probabi
litățile. federația belgiană de 
specialitate se va opri asupra 
următorilor jucători : Bernard 
Mignol. Thierry Stevaux, Jo
han de Muynck și Louis Rich
ter.

Dacă echipa României va 
eiștiga acest meci, urmează să 
joace. în zilele de 6. 7 și 8 
mai. tot la București, cu for
mația Cehoslovaciei sau cea a 
Irlandei, care se întilnesc, la 
sfîrșitul acestei săptămini, la 
Praga.

David, director al I.A.S. din co
muna Urleasca, județul Brăila.

Vorbitorii au dat o înaltă 
apreciere Expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cald elogiu 
aduș luptelor și jertfelor țără
nimii noastre pentru libertatea 
și neatîrnarea patriei, pentru 
dreptate și progres social, pro
fundă analiză științifică a ma
rilor realizări obținute de agri
cultura noastră socialistă, a 
transformărilor înnoitoare, din 
viața satului românesc, docu
ment de excepțională impor
tanță, principială și practică, 
care stabilește căile și mijloa
cele pentru înfăptuirea neabă
tută a hotăririlor Congresului 
al XI-lea al partidului privind 
creșterea continuă a producției 
agricole, vegetale și animale. 
Ei au subliniat că aprecierile, 
îndemnurile și sarcinile cu
prinse în Expunerea secretaru
lui general al partidului găsesc 
un larg ecou in conștiința tu
turor oamenilor muncii de la 
sate, mobilizindu-le puternic 
energiile și inițiativa creatoare 
în vederea valorificării mai in
tense a bazei tehnico-materiale, 
a marilor resurse și posibi
lități de care dispun pentru 
sporirea producției agricole, 
pentru creșterea aportului agri
culturii la progresul mai rapid 
și multilateral al țării, la ridi
carea nivelului de trai, mate
rial și spiritual al țărănimii, al 
întregului popor, la istorica o- 
peră de edificare a socialismu
lui și comunismului pe pămin- 
tul românesc.

★
Marți seara, s-au încheiat lu

crările celui de-al III-lea Con
gres al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție (U.N.C.A.P.), Conferin
ței oamenilor muncii din între
prinderile agricole de stat 
(I.A.S.). Conferinței consiliilor 
oamenilor muncii din stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii 
(S.M.A.) și Consfătuirii agricul
torilor din localitățile necoope- 
rativizate.

al campionatului, feminin de volei

NOU ÎN POSESIA TITLULUI
care a prestat un joc excelent 
și a fost la un pas de victorie 
în fața dinamovistelor. ceea ce 
ar fi însemnat că ieșencele ar 
fi intrat mai devreme în pose
sia titlului. Pină la urmă. Ma- 
rv>na Ionescu, Alexandrina 
Constantinescu, Helga Bogdan, 
Irina Petculeț și celelalte jucă
toare dinamoviste au reușit, pe 
muchie de cuțit, să înfringă te
nacitatea și ambiția tinerei gar
nituri craiovene (în care au 
strălucit îndeosebi Liliana Pașca 
și Margareta Lăluț, trăgătoarele 
Maria Popa și Marilena Dubin- 
ciuc) și să salveze marele der
by, pe care protagonistele l-au 
abordat de la egal la egal (fie
care avînd cite 50 p.) în fața 
unui numeros public localnic și 
a celor două galerii venite din

RAIDUL NOSTRU LA FOCȘANI ȘI MIZIL SPORT FEMININ

CÎTEVA REALIZĂRI SI PREA MULTE RĂMÎNERI ÎN URMĂ
Aflați la Focșani, pentru a 

urmări aspecte ale activității 
sportive feminine, am realizat o 
investigație pe această temă la 
întreprinderea de confecții din 
localitate, unitate în care lu
crează circa 2 500 de tinere. 
Aveam și un reper subiectiv : 
„lipsa de entuziasm” față de 
această investigație a tovarășu
lui Iancu Pâtrașcu, prim-vice- 
președinte al C.J.E.F.S. Vran- 
cea, pe care-1 consultasem an
terior. Am crezut însă, că este 
doar o simplă impresie...

La sediul Întreprinderii, în
cepem discuția noastră avind 
ca interlocutori pe tovarășa 
Elena Radu, vicepreședintă a 
Comitetului de sindicat. Dan 
Cioarec, președintele asociației 
sportive Confecția și Enache 
Udrea secretarul acesteia. Aflăm 
aici că gimnastica la locul de
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MARE SUCCES DE PUBLIC LA TURNEUL 
DE BOX „CENTURA DE AUR“

• lr<Hii fulov im• 5 Boieri români in sicriuri de iinald Id Cdtcfioria stmiușoarâ

Gata de eschivă, Gheorghe Vlad pregătește, ,n fond, o nouă 
acțiune ofensivă împotriva lui Bilag (Mongolia)

Foto : Vasile BAGEAC

In sfîrșit, prima gală de ieri 
(cea de a treia în ordinea reu
niunilor), ne-a adus în turneul 
internațional „Centura de , aur“ 
o serie de victorii ale boxerilor 
români. Iată, de pildă, în „șai- 
sprezecimile" categoriei semiu- 
șoară, deși vedeta clasei, vice- 
campionui olimpic Simion Cu- 
țov. nu e prezent (el pregătin- 
du-se, deocamdată. în cadrul 
„ușorilor" — alături de fratele 
său Calistat — pentru apro
piatele campionate europene), 
din 6 concurenți români. 5 s-au 
calificat pentru sferturile de

CLASAMENT FINAL

1. DINAMO
2. Penicilina
3. Farul
4. Universitatea
5. Rapid
4. I.E.F.S.

27 25
27 24
27 16
27 15
27 15
27 12

2 76-27 52
3 75-15 51

11 53-46 43
12 60-45 42
12 55-48 42
15 52-56 39

Iași și București să-și încura
jeze favoritele.

Partida a început sub sem
nul echilibrului, al tensiunii 
care avea să o însoțească pină 
la sfirșit și să iși pună am
prenta pe evoluția sextetelor, 
în primul set. dinamovistele

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag a 4-a)

muncă se practică cu regulari
tate de circa 9 ani in unele sec
ții mari, urmind a se extinde 
și în alte unități ale intreprin- 
derii. Totul funcționează in a- 
ceastă direcție „ceasornic" cu a- 
jutorul unor instructoare bine 
pregătite, active. Și incâ o ves
te îmbucurătoare. Turismul 
este foarte iubit, lucru de care 
ne-am dat seama încă de la in
trare unde am văzut multe afi
șe care invitau la înscrieri pen
tru excursiile ce urmau să se 
organizeze pe Valea Prahovei, 
in nordul Moldovei, la puncte 
de interes turistic din județ ș-a. 
(Anul trecut la diferitele ac
țiuni turistice au participat 
peste X 200 de tinere).

Din păcate, însă, cam la atit 
se rezumă activitatea sportivă 
de la această întreprindere. în 
zadar am „scormonit", cu răb
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finală. Ceea ce a caracterizat 
in special pe acești boxeri vic
torioși a fost combativitatea 
lor. perseverența în ofensivă 
(chiar dacă nu întotdeauna cu 
acoperire deplină în sectorul 
defensiv). Dintre ei, Ion Mantu 
a ajuns cel mai repede la bi
ruință, invingind prin abandon 
în repriza secundă pe polone
zul Krzysztof Laskowski, un 
boxer dezordonat. După un 
prim rund abordat timid. cam
pionul român l-a găsit desco
perit pe adversarul, său și, cu 
un croșeu de dreapta, l-a tri
mis la podea. în următoarele 

. momente ale luptei, polonezul 
a mai recepționat cîteva lovi
turi puternice și a fost numă
rat încă de două ori, după care 
arbitrul din ring, fostul campi
on olimpic Dan Pozniak, a con
firmat victoria prin abandon a 
lui Mantu.

După un meci curat. în cursul 
căruia și-a valorificat cu pri
sosință și perseverență lovitura 
la ficat. Hie Dragomir a ani
hilat orice reacție a tînărului 
său adversar, bulgarul Liuben 
Pindarev, care a rezistat in 
picioare torentului de atacuri 
ale pugilistului nostru.

Bine primiți de public, admi
rați și aplaudați pentru nestă
vilita lor vitalitate în ring, doi 
boxeri cimpulungeni (de fapt 
instructor și elev), Gheorghe 
Vlad și Petre Leoveanu, au ob
ținut victorii prețioase în fața 
unor sportivi străini, tenaci și 
rezistenți: mongolul Bat Bilag 
și turcul Yusuf Uzubas, Cu cu
noscutele sale eschive, cu exce
lentele reflexe și aprecierea e- 
xactâ a distanței. Vlad și-a 
putut manifesta super.oritatea 
nu numai cu lovituri izolate, ci 
și cu admirabile serii la care, 
uneori. Bilag a ripostat destul

dare. căutind alte elemente po
zitive, n-am găsit mai nimic. 
Se participă la unele manifes
tări organizate pe plan local, 
de regulă crosuri, fără a se ob
ține cine știe ce rezultate. Sin
gurul lucru de menționat este 
activitatea echipei de popice 
din campionatul județean for
mată insă din... bărbați. Să nu 
uităm : ni s-a vorbit de Con
stanța Ilie. selecționată pentru 
canotaj, ca de o autentică spe
ranță. Cum a fost depistată în
tr-o localitate unde nu se face 
canotaj 7 „Simplu, ni s-a răs
puns, au venit niște tovarăși 
care au selecționat-o după niș
te teste".

Foarte bine. Nu n.e putem 
ascunde însă, nedumerirea pen
tru faptul că din miile de fe
mei care sînt aici nu s-a putut 
forma și o echipă dc popice, re

Miercuri 20 aprilie 1977

REZULTATE TEHNICE
GALA I. Cat. semimuscâ : 

Cazma b.p. Syad (Algeria) ; 
Plakușci (U.R.S.S.) b.p. Batsuk 
(Mongolia). Cat. semiușoarâ : 
Mantu b.ab.2 Laskowski (Po
lonia) ; Takâcs (Ungaria) b.p. 
Sandach (R.F.G.) : Vukovici 
(Iugoslavia) b.k.o.3 Gh. Ilie ; 
Vlad b.p. Bilag (Mongolia) ; 
Dragomir b.p. Pindarev (Bul
garia) ; Leoveanu b.p. Uzubas 
(Turcia) ; Buteseacâ b.p. 
Bompart (Venezuela) ; Soro
kin (U.R.S.S.) b.p. Weller 
(R.F.G).

GALA A ll-a. Cat. ușoară : 
C. Cuțov b.p. Vasiliev 
(U.R.S.S.) ; Paîsan (Venezue

la) b.p. Krause (R.D.G.) ; 
Măriei (Iugoslavia) b.ab. 2 
Anton ; Budușan b.ab. 1 
Bacriș ; S. Cutov b.p. Redajd 
(Tunisia) ; Muller (R.F.G.) 
b.p.. Cumrali (Turcia) ,* Ghită 
b.p. Cojocaru ; Stoica b.p. 
Estabie (Cuba). Cat. mijlocie 
mică : Muroru b.p. C. Ciochi
nă ; Didea b.p. Sobczak (Po
lonia) .

de prompt. Elevul lui Vlad, un 
tinăr plin de temperament, fa
ce mare risipă de energie, dar 
din păcate este mai puțin atent 
cu mijloacele de apărare. Gălă- 
țeanul Nicolae Buteseacă s-a 
luptat cu un adversar incomod, 
tinărul Venezuelan Franklin 
Bompart, care a uzat de mij
loace de luptă neregulamenta
re, fiind avertizat.

In deschiderea galei de du- 
pă-amiază, in cadrul categoriei 
semimuscă, Remus Cozma a 
întîlnit în algerianul Ahmed 
Syad, un sportiv foarte înalt, cu 
brațe extrem de lungi, care 
4-au incomodat vizibil pe ro
mân. Pină la urmă, Cozma a 
găsit antidotul și a obținut o 
frumoasă victorie.

Programul galei de scară, ca 
și interesul celor aproape 6 000 
de spectatori s-au concentrat în 
jurul fraților Calistrat si Si- 
mion Cuțov. aflați din nou pe 
afișul aceleiași categorii (ușoa
ră) și a căror evoluție era aș
teptată cu multă curiozitate- în 
fața sovieticului Vladimir Va
siliev, Calistrat Cuțov a făcut 
trei reprize cu totul diferite ca 
aspect. în prima, a uzat de 
abilitatea sa recunoscută in 
ring: în cea de a doua a în
cercat lovituri laterale largi 
care nu-i sini oroprii : iar în- 
tr-a treia s-a dezlănțuit, pentru 
a-si depăși net adversarul (de 
altfel cu arcada spartă) obți- 
nind decizia cu 5—0. Viitorul

Victor BANCIULESCU 
Paul IOVAN

(Continuare in pag a 4-a)

dutabilă. deși întreprinderea 
dispune de o frumoasă popică- 
rie cu patru piste.

— Este drept, poale se gă
sesc elemente talentate, ne-a 
spus tov. Enache Udrea. Dar e 
greu, intrueii avem de luptat 
cu inerția, cu mentalitatea ace
lora, mai ales din mediul ru
ral. care socotesc sportul o 
pierdere de timp.

Explicații fără prea mult te
mei, pentru a justifica munca 
slabă ce se duce aici pentru an
grenarea tinerelor fete în sport, 
acțiune care s-ar solda cu mul
te rezultate bune, atit în dez
voltarea fizică a acestora cit și 
în recrearea lor după orele de 
muncă. Pe aceeași linie am 
vrea să amintim si de baza 
sportivă proprie aflată la nu
mai 100 dc metri. Suprafața de

Modesto FERARRINI

(Continuare in pag. 2—3)



După „Cupa primăverii** la arme cu glonț RELANSAREA SCRIMERILOR CAMPIONAT
3x40 f-PROBA CARE RAM1NE DEFICITARA

„Cupa primăverii", concurs 
important la arme cu glonț, 
disputat pe poligoanele Tunari 
și Domnești, a readus în dis
cuție problema pozițiilor de 
tragere în picioare și în ge
nunchi la pușcă liberă 3 X 40 f 
și pușcă standard 3X20 f 
(pentru senioare și juniori). 
S-a văzut din nou că rezulta
tele bune la această importantă 
probă olimpică sînt condiționate 
în principal de cele două pozi
ții amintite. Dar pușcașii noș
tri nu stăpînesc în totalitate 
principiile de bază ale acestor 
execuții intr-adevăr dificile, nu 
posedă încă tehnica preciziei 
focurilor precum și epolările a- 
decvate celor două poziții. Ro
mulus Nicolescu, cîștigătorul în
trecerii de pușcă liberă 3 X 40 f, 
a realizat la poziția picioare 
371 p, totalizînd 1161 p, un re
zultat pe care l-am apreciat în 
cronica întrecerilor „Cupei pri
măverii". Performanța de la 
poziția în picioare este însă 
foarte slabă în comparație cu 
cele obținute în concursurile in
ternaționale și care se ridică 
pînă spre 385—388 p. Deci, din- 
tr-odată un handicap de apro
ximativ 10—15 puncte, cu care 
țintașii noștri pleacă în orice 
întrecere cu parteneri de peste 
hotare. La fel se prezintă si
tuația și la poziția în genunchi. 
Arareori pot înregistra arbitrii 
în foile de concurs rezultate 
peste 390 puncte, în timp ce

ACTUALITĂȚI
DIN HANDBAL

• După consumarea etapei 
a XXV-a din Divizia A de 
handbal, configurația celor două 
clasamente este următoarea ;

FEMININ
1. „U“ TIMIȘ. 25 20 2 3 386-278 42
2. I.E.F.S. 25 18 2 5 336-282 38
3. „U“ Buc. 25 17 3 5 399-325 37
4. Confecția 25 15 2 8 335-316 32
5. Rapid 25 12 5 8 347-316 29
6. Progresul 25 11 5 9 326-295 27
7. „U“ Cj.-N. 25 9 3 13 352-379 21
8. Mureșul 25 8 3 14 355-385 19
9. Constr. Tim. 25 7 4 14 307-343 18

10. „U“ Iași 25 8 1 16 341-372 17
11. Voința Od. 25 3 5 17 280-367 11
12. Text. Buh. 25 3 3 19 269-375 9

MASCULIN
1. STEAUA 24 24 0 0 570-396 48
2. Dinamo Buc. 23 20 1 2 476-338 41
3. Dinamo Bv. 24 13 2 8 454-415 28
4. H.C. Minaur 23 13 1 9 478-443 27
5. Poli Timiș. 25 11 2 12 436-439 24
6. Știința Bc. 23 10 3 10 372-380 23
7. „U<‘ Cj.-N. 25 8 3 14 428-476 19
8. Relonul 24 8 2 14 418-457 18
9. Gloria Arad 25 8 2 15 434-502 18

10. ,,U“ Buc. 23 5 5 13 309-367 15
11. CSM Borz. 24 6 2 16 416-472 14
12. CSU Galați 25 6 1 18 379-485 13

• Duminică în cadrul celei

marii campioni, aspiranți cu 
șanse reale la titluri olimpice 
sau mondiale, așa cum sînt 
sportivii sovietici sau cei ame
ricani, obțin la această poziție 
peste 395 p. încă un exemplu 
în sprijinul celor afirmate pînă 
acum: stelistul M. Marin nu 
s-a clasat, cu 400 de puncte 
din tot atîtea posibile la pozi
ția culcat, decît pe locul al 
treilea al clasamentului, din 
cauza rezultatelor slabe de la 
poziția in picioare (362 p) și 
în genunchi (386 p).

Care ar putea fi cauzele care 
generează starea precară a ce
lor două poziții la trăgătorii 
noștri, căci trebuie să amintim 
că la categoriile senioarelor și 
juniorilor lucrurile stau și mai 
prost ? Opinăm că antrenorii 
și sportivii, deopotrivă, se es
chivează de la o pregătire mult 
mai dificilă, mai împovărătoa
re, cum este antrenamentul 
pentru cele două poziții. în al 
doilea rînd, bune evoluții la a- 
ceste poziții se pot reuși numai 
dacă antrenamentul specific 
este completat cu multe alte 
forme de pregătire, cum ar fi 
exercițiul fizic intens, antrena
mentele autogene susținute, o 
trainică bază psihică. O anume 
delăsare a specialiștilor de la 
cluburi, un climat de automul- 
țumire prilejuit de obținerea 
vreunui titlu național, fără a 
ridica pretenții în perspectiva 
marilor confruntări internațio
nale, iată tot atîtea cauze ale 
faptului că trăgătorii români 
nu fac antrenamente adecvate 
din toate punctele de vedere 
pentru a realiza rezultate ridi
cate în proba-maraton a tirului.

In aceste condiții, federația 
de specialitate are datoria să 
pună lucrurile la punct. Are 
posibilitatea s-o facă, de vreme 
ce îi este în putință să fixeze 
anumite haremuri — ridicate — 
la pozițiile picioare și genunchi, 
îndeplinirea acestora condițio- 
nînd participarea, la probele de 
60 f, în cazul sportivilor care 
evoluează atît la poziția cul
cat, cît și la 3 x 40 f sau 3 x 20 
f, precum și acordarea titlurilor 
de campioni.

Radu TIMOFTE

NOȘTRI FRUNTAȘI?
Spadasinii — în „Cupa Eu

ropei", la Heidenheim, floretis- 
Bielorusiei", 

firul 
ro-

tele — în „Cupa 
la Minsk, au reînnodat 
participărilor scrimerilor 
mâni fruntași în marile com
petiții internaționale ale sezo
nului, după întreruperea fortu
ită din luna martie. Ambele 
participări s-au încheiat cu 
prestigioase locuri secunde, ți- 
nînd seama că reprezentanții 
noștri se aflau în compania

Marin Mustață, noul campion al 
sabrerilor

unor echipe din primul eșalon 
mondial, în componența cărora 
se aflau laureați ai Jocurilor 
Olimpice sau ai campionatelor 
mondiale, ca de pildă spada
sinii vest-germani și maghiari, 
floretistele sovietice și maghia
re. Echipa feminină de floretă 
a României — începind cu 
campioana mondială Ecaterina 
Stahl și terminind cu mezina 
Marcela Moldovan — a avut un 
debut bun in acest an, pe linia 
clasei sale recunoscute, dove
dind o formă sportivă constan
tă, în pofida lipsei de con
cursuri. Spadasinii — prin clu
bul Steaua (L. Angelescu, C. 
Bărăgan. I. Popa, O. Zidaru, 
N. Iorgu) — se află pentru 
prima dată pe podiumul unei 
competiții
ceasta fiind cea mai prestigioa
să întrecere continentală a e- 
chipelor de club. Prilejul con-

internaționale, a-

Miine, in Capitală

FAZA PE MUNICIPIU

de a XlI-a etape a Diviziei B, 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : FEMININ. Scria I : 
Vulturul Ploiești — Spartac 
București 7—11 (5—6) !, Relo- 
nul Săvinești — Știința Bacău 
9—10 (5—5), Hidrotehnica Con
stanța — Confecția Călărași 
16—13 (7—4). Viitorul Vaslui — 
Rulmentul Brașov 12—17 (4—6); 
Seria a n-a : Nitramonia Fă
găraș — GIL Craiova 13—7 
(6—3), Voința Sighișoara — Ar- 
geșeana Pitești 2—2 (1—1), Ol
tul Sf. Gheorghe — CSM Si
biu 9—6 (6—3) !, 13 Decembrie 
Timișoara — Constructorul 
Baia Mare 8—11 (3—5), Sparta 
Mediaș — Constructorul Hu
nedoara 4—3 (3—1) ; MASCU
LIN, Seria I : Tractorul Bra
șov — Metalul Vaslui 29—13 
(16—7), CSU Suceava — Spar
tac București 12—11 (4—5), Lo
comotiva București — Metalul 
Tîrgoviște 18—15 (10—7) ; Se
ria a II-a: H.C. Minaur Baia 
Mare II — Sideful Jimbolia 
21—9 (9—4), Știința Petroșani 
— A.S.A. Tg. Mureș 10—7 
(4—2), Timișul Lugoj — C.S.M. 
Reșița 20—14 (11—6), Voința Se
beș — Nitramonia Făgăraș 11— 
23 (6—12). Corespondenți : M. 
Ușurelu, I. Mîndrescu, V. Să- 
săranu, S. Băloi, N. Marcu, C. 
Popa, A. Popescu, M. Moga, V. 
Secăreanu, B. Stoiciu, I. Tur- 
jan. Șt- Marton, Z, Rîșnoveanu, 
Gh. Briotă.

• Partidele aminate din Di
vizia A masculin se vor desfă
șura la următoarele date : Di
namo Brașov — Dinamo Bucu
rești, C.S.M. Borzești — Știința 
Bacău și Universitatea Bucu
rești — II.C. Minaur Baia Mare 
la 5 mai ; Dinamo București — 
Universitatea București și H.C. 
Minaur Baia Mare — Știința 
Bacău la 18 mai. Partidele a- 
mînate din primele două etape 
ale returului Diviziei B se vor 
disputa la 27 aprilie și. respec
tiv.. 5 mai.

A „CROSULUI
Joi 21 aprilie, în Capitală are 

loc faza pe municipiul Bucu
rești a „Crosului Tineretului”, 
competiție de masă cu caracter 
republican aflată la cea de a 
X-a ediție.

întrecerile vor avea loc pe 
aleile Parcului Tineretului, în- 
cepînd de la ora 16, la ele par-

TINERETULUI"
ticipind 
sectoare 
studenți, 
deri, și 
tegoriile ___ __ _______ ,
17—19 ani și peste 19 ani.

La faza pe municipiul Bucu
rești vor participa circa 1500 
tineri.

8reprezentanții celor 
din Capitală, elevi, 
tineri din întreprin- 

instituții, militari. Ca
de concurs : 15—16 ani,

firmării ascensiunii îl vor a- 
vea la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, cînd vor participa 
„Trofeul celor 7 națiuni" 
la Tauberbishofsheim.

Tot la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni vor evolua în „Cupa 
Europei" și „Trofeul Hungaria", 
la Budapesta, liderii actuali ai 
scrimei 
înaintea 
fruntări, 
țară (cu _
Dan Irimiciuc, care, nevrînd să 
forțeze revenirea pe planșă 
după accidentul grav de acum 
două luni, a renunțat la a evo
lua pe teren propriu, el urmînd 
să reintre la Budapesta, pen
tru a apăra culorile clubului 
nostru campion) au avut în 
campionatele naționale indivi
duale un bun prilej de veri
ficare. Și nu întimplător com
petiția a fost dominată de com- 
ponenții lotului reprezentativ — 
din care majoritatea o alcătu
iește grupul scrimerilor mili
tari — unde programul de pre
gătire este net superior celui 
de Ia cluburi și mult mai a- 
propiat de actualele cerințe ale 
antrenamentului. Astfel, cu ex
cepția lui Doru Mancaș, care a 
și încheiat plutonul, 
lalți finalișți, 
Corneliu 
(Steaua),
(Dinamo), Al. Nilca (Steaua) — 
clasați în această ordine — sînt 
component! ai lotului reprezen
tativ, noul campion, Marin 
Mustață, fiind într-un sensibil 
progres tehnic și tactic. Este a- 
devărat că alți doi candidați la 
titularizare, Emil Oancea și 
Mihai Frunză, nu s-au putut 
impune pînă în finala de șase 
(ultimul arătînd din nou ace
eași fațetă a nervozității ■ care-1 
aruncă pe planul doi al com
petițiilor, avind însă la Iași, ca 
și ceilalți concurenți dinamo- 
viști, circumstanța lipsei unui 
specialist care să-1 îndrume e- 
ficient de pe margine), dar să 
nu uităm că doi tineri, Florin 
Păunescu (Progresul București) 
și Cristian Ilief (Petrolul Plo
iești) s-au impus atenției. Este 
o premisă care, valorificată a- 
tent de forul de specialitate, 
poate stîrni o emulație pozitivă 
in rindul selecționabililor, pen
tru înlăturarea „senatorismului 
de drept", pentru încadrarea cît 
mai eficientă a celor mai ti
nere talente intr-un regim se
ver de pregătire, alături de cei 
consacrați. Gestul lui Corneliu 
Marin — medaliat la J.O. de la 
Montreal — care, după asaltul 
său cu Florin Păunescu (16 
ani) din eliminările directe, l-a 
încurajat prietenește, ni s-a 
părut de bun augur pentru 
coeziunea sufletească care tre
buie să însoțească pregătirea în 
comun, selecția și reprezentarea 
internațională a celor mai buni 
scrimeri români, acum, la ora 
schimbului 
relansarea 
dială.

la 
de

românești, sabrerii. 
acestei redutabile con- 
cei mai buni sabreri din 

o singură excepție :

toți cei- 
_ Marin Mustață. 

Marin, Ion Pop 
Ion Pantelimonescu

de generații, pentru 
lor în arena mon-

Paul SLAVESCU
.

CITEVA REALIZĂRI Șl PREA
(Urmare din pag. 1)

bitum, nemarcată ; stilpii de 
volei, ruginiți, aruncați pe jos 
(a se reține : ni s-a spus că es
te vorba despre un teren de 
volei, în special) ; panourile de

baschet, de asemenea, fără 
partea lemnoasă și coșuri ;. la 
fel, părăsite, porțile de handbal, 
ruginite și ele.

★
în raidul nostru, ne-am oprit, 

în același scop, într-o altă uni-

TURNEUL DE BASCHET 
„MARELE PREMIU 

AL ORAȘULUI SOFIA"
în continuarea pregătirilor și 

verificărilor care se fac în vede
rea campionatului european 
(grupa B) din luna mai, echipa 
orașului București va participa 
la tradiționala competiție „Ma
rele premiu al orașului Sofia". 
La întreceri, programate să se 
desfășoare de azi pînă marți, au 
mai fost invitate reprezentativele 
orașelor Abainsa (S.U.A.), Brune 
(Belgia), Budapesta, Havana, Ma
drid, Moscova, Paris, Roma șl 
Varșovia. Formația română este 
formată din : Popa, Cernat, Ocze- 
lak, Niculescu, Georgescu, Ivas- 
cenco, Chlvulescu. Uglai, Brabo- 
veanu, David, Opșitaru, Marina- 
che ; antrenor : D. Evuleț-Coli- 
baba.

★

mai-iunie, echipele 
masculine și femi- 

parte la „Cupa fe- 
competiție organizată

în perioada 
divizionare A, 
nine, vor lua 
derației", „_______
în scopul asigurării participante
lor o activitate competitională 
mai îndelungată. „Cupa federa
ției" se va disputa sub formă de 
turnee (formațiile vor fi împăr
țite în cîte două serii de șase) 
care vor avea loc astfel : MAS
CULIN — turneul I : 13—15 mai 
(seria A la Brașov, seria B la 
Galați) ; turneul 2 : 27—29 mai 
(A — Oradea, B — Iași) ; tur
neul 3 : 9—12 iunie (A — Timi
șoara, B — București); FEMININ — 
turneul 1 : 20—22 mai (A — Ti
mișoara, B —' Ploiești) ; turneul 
2 : 3—5 iunie (A — Cluj-Napoca, 
B — Galați) ; turneul 3 : 16—19 
iunie (A — Oradea, B — Bucu
rești). semifinalele și finalele vor 
avea loc la București, la 25 și 
iunie.

START ÎN SEZONUL 
INTERNAȚIONAL 

LA CĂLĂRIE

26

După o perioadă de intense 
pregătiri, călăreții noștri fruntași 
se vor prezenta la sfîrșitul aces
tei săptămlni la startul primului 
concurs internațional al sezonu
lui. Este vorba de întrecerile de 
obstacole programate între 23 și 
30 aprilie la Roma, unde vor fi 
prezen(i și sportivii noștri Oscar 
Recer, Dumitru Velea, Alexandru 
Bozan și Constantin Vlad, însoțiți 
de antrenorul Dumitru Velicu. 
Amănunte ne-a furnizat secreta
rul federației. Dumitru Nedelea: 
„Avind în vedere obiectivele care 
stau în fața sportului nostru, 
pregătirea s-a tăcut în acest an 
cu o intensitate sporită iar ve
rificarea urmează a fi efectuată 
în cadrul unei suite de concursuri 
care se anunță deosebit de pu
ternice. După disputele din Italia, 
reprezentanții noștri vor concura 
in Austria, la Laab-im-Walde la 
începutul lunii mai. apoi în R.F. 
Germania, la Saarburg, între 13 
și 15 mai și Ia Wiesbaden, între 
28 și 30 mai. Ținind seama de 
necesitatea rodării unor cai cu 
certe calități, s-a alcătuit în a- 
ceastă direcție un lot care cre
dem că va răspunde integral aș
teptărilor: Begonia, Alun, Fildeș, 
Piersic, Călin, Rondel, Sondor și 
Prejmer".

Un al doilea lot de călăreți, 
format din Cornel Illn, Ion Po
pa, Dania Popescu, Victor Demi- 
an, Radu Mihalcea, însoțiți de 
antrenorul Petre Andreianu, se

MULTE RĂMÎNERI ÎN URMĂ

va dep'« 
gana) t* 
29 aprins 
curs 
N’ovi

zzȘi

CAMPI 
INTEKH

DE iS 
ALE Rl

Ediția a M 
Campionatelor 
sărituri, ale Etj 
șoară, simbătâ 
bazinul „23 Aw 
Pînă acum și-d 
parea sportivi I 
Germană (din 
tina Jăsche și J 
liate anul trad 
nioare) și c-sfl 
așteaptă conuri 
derațiilor din 1 
Polonia și Ungi

In vederea a| 
tren orii I. îl 
N. Sparios și ■ 
cătuit următoJ 
I. Ganea, V. 1 
V. Bastar ; fl 
Săcăleanu, Ani 
dalena Toth, I 
Ruxandra Hocl 
și Mariana Mal

Ai^griI
B.O.!
14-1 (64

Formația b 
B.O.S.A. și-a 
turneul între 
tră, jucind d 
compania dij 
Grivița Roșiei 
partidele prl 
oaspeți au I 
mai bun, 
percutante, 
s-au văzut

INIȚIATIVE...
Industria 
excursie,

BUCUREȘTI « 
Bumbacului. La o ________
organizată la Predeal, au par
ticipat 860 de angajate, In spe
cial din secțiile Filatură. Fi
nisaj și Țesătorie. Nu de mult, 
tinerele de aici au luat parte, 
pe arena de popice a între
prinderii Tehnico-Medicale. la 
o întrecere cu echipe din alte 
întreprinderi. • In cadrul în
treprinderii de ciorapi si tri
cotaje „Apollo" se practică — 
începind de la 1 februarie — 
gimnastica la locul de muncă 
de către 300 de femei de Ia 
secția Finisat. Această formă 
a educației fizice urmează să 
se extindă și în sectorul Kett- 
Repansat. • întreprinderea de 
pielărie șl încălțăminte „Fla
căra Roșie" organizează de 
multe ori, pentru angajatele 
sale, frumoase excursii. De 
curind, 114 dintre acestea, 
muncitoare în sectorul „arti
cole tehnice" au petrecut, cli
pe de neuitat în mijlocul na
turii la „Trei Brazi". (N. TO- 
KACEK, coresp.)

bihor. In municipiul Ora
dea unde, mai ales în între
prinderile industriei ușoare, 
lucrează un număr mare de 
femei, acestea iau parte la 
manifestări specifice. „In mo
derna Casă de cultură a sin
dicatelor — ne spune Vasile 
Derșidan, șeful comisiei sport 
și turism a Consiliului jude-

țean al sindicatelor — cu spri
jinul C.J.E.F.S. și a secției de 
educație fizică de la Institutul 
pedagogic funcționează un 
centru de gimnastică de între
ținere. Acesta este foarte so
licitat \ ‘ '
seama de criterii științifice, au 
fost alese grupe de exerciții 
care contribuie efectiv la men
ținerea unei greutăți corporale 
ideale pentru femei și, în ace
lași timp, le fortifică sănăta
tea". Separat, în calendarul 
sportiv al consiliului județean 
al sindicatelor, sînt incluse ac
țiuni atractive, specifice. Pen
tru tinerele — în număr foar
te mare — care lucrează în 
comerț s-a instituit o competi
ție de handbal. Dar, cea mai 
mare popularitate o are 
„Cupa fetelor", cu etapă pe 
asociații și pe județ, ' 
tism, volei, handbal 
de masă. (I. G.)

VÎLCEA. C.J.E.F.S. 
inițiat „Cupa fetelor 
La etapa de masă, pe asocia
ții, pe comune, sînt angre
nate, la fiecare ediție, peste 
20 000 de tinere din județ. Ele 
participă cu entuziasm la 
dispute de handbal, atletism, 
volei, tenis de masă, baschet, 
popice și șah. Ediția din acest 
an va începe în luna mai, fi
nala urmînd să se desfășoare 
la sfîrșitul verii la Rîmnicu 
Vîlcea.

deoarece, ținîndu-se

tate industrială întreprinderea 
pentru materiale de tapițerie 
și produse de tapițerie Relaxa- 
Mizil, județul Prahova, în care, 
de asemenea predomină ele
mentul feminin. „Aici, ne-a in
format tov. Mihai Piroșca, prim- 
vicepreședinte al C.O.E.F.S. Mi
zil, s-a studiat posibilitatea de 
atragere a fetelor către sport, 
făcindu-se, la un moment dat, 
un sondaj pentru a vedea către 
care sport se îndreaptă intere
sul tinerelor. Și cum a fost 
indicat handbalul. Ia Relaxa, a 
luat ființă o echipă de handbal, 
s-a găsit un antrenor (Alexan
dru Popescu, fost jucător in di
vizia B) și astăzi, formația ac
tivează in campionatul jude
țean".

Frumos, n-avem ce spune, 
însă trebuie să arătăm că la 
întreprinderea amintită se face 
mult prea puțin pentru a se să
di în mentalitatea tinerelor fe
te sportul, pentru a-1 face iu
bit. In singura echipă, cu care 
se mîndresc cei de aici acti
vează 15—20 de fete. In rest ?

Rezultă că, atît la Focșani cît 
șl la Mizil, în întreprinderile 
vizitate, atragerea elementului 
feminin în practicarea continuă 
și sistematică a exercițiilor fi
zice și sportului, așa cum se 
cere prin documentele de par
tid, lasă de dorit. Motiv pentru 
care trebuie, neapărat, să se 
întreprindă măsuri și acțiuni 
practice, specifice, cît mai efi
ciente.

la atle- 
și tenis

Vîlcea a 
vîlcene".

tul sâ inscr 
tiv de pro 
vîrstâ (năs 
în 1965).

ÎNOT 
bâta 23 și 
desfășură 
Baia Mare 
notele de 
gariei. Fi

CAIAC- 
CANOE 
tițional, — 
nicâ dim
cului Herăst 
ceri pentru c 
I și juniori I 
cluburi a fos 
199 p ; 2. C 
limpia 100 p 
Rapid 38 p ; 
tigâtorii prob 
ret (m) — M
C 1 - 500 m 
(Dinamo) ; K 
Dinamo ; K 
Maria Voicu 
jr. I — Gh. 
(Dinamo) ; 
M. Santo - 
K 4 - 500 
C. 1 - 500 
duc (Dinam 
(m) - Andi 

— 500 m jr. 
500 m jr. II 
namo) ; K 1 
da Mocanu 
jr. II (f) - 
K 1 - 500 
Șerban (Din

CICLISM 
disputat, si 
Independent 
sportiv Oii 
gâri reze 
din no*<o 
rifek Nicolae 
(juniori mar 
siliu de I 
(juniori mi 
prima etap 
lată acum 
acestor în 
S. Dumitre 
C. Nicolae 
sp. 1) 5 
Minai (Voi 
Chiran (Șc. 
liu 5 p.
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LOZUL PUI
EMISIUNE SPECIALĂ

„LOZUL PRIMĂVERII* oferă 
cîștig. Se acordă O Autotur s~e, 
și „Skoda S 100“ S Peste 
bani O Cîștiguri suplimentare 
CIAL - în valoare de 1.670.00
„LOZUL PRIMĂVERII" se gâse 

țiile Loto Pronosport precum 
lanți. PROCURATI-VĂ CiT M 
VĂ SPORIȚI ASTFEL SANSELE 
PRINTRE MARII ClSTIGĂTORI !



OMPETIȚII
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la un con- 
la 
20

un 
apoi 
«litre

TELE 
NALE

NIEI
a 

de
[biliară 
iționaie
i se desfă- 
Iminică, la 
lin Capitală. 
r.țat partici- 
tgaria, R. D. 
I parte Mar- 
Roth. meda- 
LC.E. de ju- 

Se mai 
p partea fe- 
L. Franța,

a forța alura pentru a termi
na în avantaj. Scor final : 
14—12 (6—6).

Punctele învingătorilor au 
fost realizate de Voicu, Stroe 
și Ghiță — cite o încercare și 
Codai — transformare, cele ale 
învinșilor fiind marcate de 
Rolland — încercare, Leaw — 
1. p., Glenn — 1. p. și trans
formare.

Excelent — 
rile anterioare 
M.

ca și în meciu-
— arbitrajul

Joseph (Țara Galilor). T-
lui 
ȘT.

TURNEELE FINALE 
(locurile 7—12) 

ALE CAMPIONATELOR 
DE VOLEI

I
I
I
I
I
I

■treceri, an- 
crdonator), 
>earâ au al- 

masculin : 
Al. Bagiu, 
Georgiana 

tean. Mag- 
Atanasiu, 

>rana Iacob

5OȘLE-
RITMJIE)

rAgby
de rugby 

[iat marți 
țara noas- 
aceasta in 
i A. R. C. 
eosebire de 

sportivii 
joc mult 

cu acțiuni 
ță gazdele 
situația de

La Bacău și Galați au început 
turneele finale (locurile 7—12) ale 
campionatelor Diviziei A 
lei:

BACAU. în fața unui 
numeros, beneficiind de o 
zare ireproșabilă, echipele 
line au oferit partide _____
Iată rezultatele înregistrate : Vii
torul Bacău — Petrolul Ploiești 
3—0 (13, 5, 11), C.S.U. Galați — 
Rapid 3—1 (14, 12, —6. 12), „U“ 
Craiova — Delta Tulcea 1—3 (—5, 
—13, 11,-2), Universitatea — Pe
trolul 3—1 (—12, 11, 6, 12), C.S.U.
— Viitorul 2—3 (—7, 12, 11, —9, —11), 
Delta — Rapid 0—3 (—8. —9, —13). 
întrecerile continuă. (S. NENITA
— coresp.)

GALAȚI. în 
țiile feminine 
nivel modest, 
încercarea echipelor aflate pe ul
timele locuri de a părăsi zona. 
Rezultate : C.S.U. Galați — C.S.M. 
Sibiu 3—1 (14, —14, 8, 15). Știința 
Bacău — Maratex B. Mare 2—3 
(7,4, —1, —8, —11), „U“ Timișoara
— Ceahlăul P. Neamț 3—1 (—8. 8. 12,
16), Știința — C.S.M. 3—2 (—12, 12. 
8,-4, 8), C.S.U. — Ceahlăul 3-2 
(4, 8, —7, —2, 9), Maratex — Uni
versitatea 1—3 (—9, 10. —8. —13).
întrecerile continuă. (T. SIRIOPOL
— coresp.)
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„ECHIPĂ ROMÂNIEI A JUCAT 
CU 0 DĂRUIRE EXEMPLARĂ"
Interviu cu selecționerul echipei iugoslau han Topi ah

normal, 
a 

în 
la 
Și 

. .a Toplak-Milutinovici,

în „Cupa Balcanică", infercluburi

POLI4 TIMIȘOARA A RATAT 
REFACEREA GOLAVERAJULUI
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După cum era și 
meciul România — Spania 
stîrnit un viu interes și 
Iugoslavia. Dovadă, prezența 
meci a unui grup de ziariști 
fotoreporteri, precum _ și 
cuplului "Z——Z----- •
selecționerul și unul din secun
zii echipei naționale a Iugo
slaviei, împreună cu o echipă 
care a filmat întreg meciul.

Am cerut părerea lui Ivan 
Toplak în primul rind asupra 
partidei România — Spania.

— Echipa României a jucat 
sub valoarea ei pe care o cu
nosc din meciurile anterioare, 
precum și din turneul din Fran
ța unde am urmărit-o de două 
ori. E adevărat că adversarul 
de azi a fost una dintre cele 
mai puternice echipe din Euro
pa. Astăzi' românii au jucat mai 
puțin tehnic, dar cu o dăruire 
exemplară care m-a impresio
nat in mod deosebit Miza 
prea mare, golul marcat poate 
prea devreme i-a speriat pe 
jucătorii români, făcindu-i să

cu-
sâu

cedeze vizibil pasul un timp. 
Au revenit in repriza a doua. 
M-a surprins, oarecum, faptul 
că au pus un accent mai mare 
pe apărare, cu rare contra
atacuri, arma cu care ar fi pu
tut pune in pericol poarta echi
pei Spâni pi Dar Covaci 
noaște mai bine jucătorii
și cred că a ales cele mai po
trivite variante tactice

— Pe cine ați remarcat din
tre jucătorii români?

— In primul rind acest ex
celent Dumitru, un jucător de 
mare clasă, apoi o surpriză — 
debutantul Cristian. Aș mai re
marca pe «tătmârea—i H, Cbe- 
ran. un fundaș excelent, $i pe 
foarte utilul Bâlooi.

— Duda Georgescu v-a plă
cut ?

— Se pare că a avut sarcini 
tactice bine precizate pe care a 
încercat să le execute. Dar cind 
cele două extreme nu sint in 
formă și nu joacă la valoarea 
tar. niă talentul hti Dudu nu 
poate ieși in evidență mai preg-

ACTUALITĂȚI
• PROGRAMUL JOCURILOR 

ETAPEI A Z2-A DIN CAPITALA 
Simbătă 23 aprilie se reia cam
pionatul Diviziei A cu jocurile 
etapei a 22-a. Paradele <Ln Ca
pitală se vor desfășura după ur
mătorul program: Steaua —

de azi 
renasc, 
primul

După debutul fără replică în 
„Cupa Balcanică (0—5 la Sofia, 
cu Slavia). „Poli" Timișoara a 
reușit duminică o victorie, care 
nu-i putea scăpa in tata for
mației turce Altay Izmir. De 
fapt, jocul de duminică al ti
mișorenilor începea de la 0—11, 
adică de la golaverajul echipei 
sofiote care învinsese cu 6—0 
formația din Izmir. jPaiî* a 
eiștigat meritat și lejer jcu ă—2. 
dar. prin prisma Rolaverajulni, 
■serial de duminică trebuie con- 
«Merat aa insucces. Argumen
te? Numărul mare de șuturi 
la poartă 38 (1* pe spațial por
ții). numărul mare de ocazii 
și_ diferența de valoare dintre 
cele două formații. Fără cină 
titulari (2 prezenți în lotul A 
al Turciei, 1 în lotul de tine
ret. 2 accidentați), Altay Izmir 
n-a reușit, pinâ la urmă, să 
Ce decit un adversar ambițios 
„care n-a atins nici măcar ju
mătatea valorii sale", după 
cum declara după joc directo
rul tehnic Necdef Niș. cindva 
secund al celebrului Didi la Fe- 
nerbachce. O afirmație bazată, 
poate, și pe cele patru șuturi 
la poartă, dintre care numai 
două pe spațiul porții (ele în- 
semnind, dealtfel. două go
luri ! !). In acest context, apare, 
logic, întrebarea : cum se ex
plică. atunci, ratarea cursei go
laverajului ?

Cauza principală o constituie, 
credem, starea psihică a for
mației timișorene. Ea a crezut 
că partida cu Altay va fi un 
simplu „galop de sănătate" iar 
primele minute, cu lufturi și 
alte naivități ale apărătorilor 
adverși au intărit substanțial 
ideea unui joc ușor. Dar, cum,

nu o dată rezervele sînt mai 
tenace decît titularii, Altay a. 
devenit un adversar incomod, 
prin intervențiile excelente ale 
portarului său Cetin, și prin... 
ratările atacanților timișoreni. 
Cu Cotec „vîrf" fără intuiție și 
decizie, cu un Lața mai neins
pirat ca altă dată, cu AngheX 
atent, dar uneori 
dualist. „Poli" 
desprinderea din 
perficialitatea a 
mrejele ei și apărarea 
neavertizată de periculozitatea 
bătăiosului vîrf Muzaffer, nu 
l-a marcat iar de aici cele două 
goluri și, paradoxala situație 
din min. 61 cind Altay, domi
nată categoric, a fost la un pas 
de egalare. Credem că perioa
dele de superficialitate ale stu
denților se datoresc în parte și 
absentei măcar a unui antrenor 
al echipei timișorene, dacă nu 
a întregului lot, la.„ Arad, aco
lo unde, deși a pierdut cu 3—2 
amicalul cu U.T.A., formația 
turcă a relevat, printre altele 
combativitate și mobilitate.

Sigur, lipsa lui Șerbănoiu, 
accidentat, a privat „ll“-le ti
mișorean de un jucător ofensiv 
în formă în ultima vreme. 
Credem, însă, că sprijinul sus
ținut al ofensivei de incursiu
nile lui Mioc și Barna, mo
mentele bune ale lui Petrescu 
și Dembrovschi (în prima re
priză), reprezentau suficiente 
„impulsuri morale" pentru a 
forța un scor fluviu posibil. 
„Poli" a ratat însă șansa de 
a-și crea un... golaveraj pozitiv, 
îi rămîn acum, partidele retur, 
de la Timișoara (cu Slavia) și 
Izmir !...

Mircea M. IONESCU

cam indivi- 
n-a reușit 

start. Su- 
prins în 

care.

II IDH FINALELE campionatelor 
JvL/U individuale ale copiilor, 
desfășurate la sfîrșitul săptâmînii tre
cute in Sala de sport din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a reunit 
peste 300 de concurenți din 28 de 
județe, lată campionii : copii 14—15 
ani : cat. 40 kg — M. Ispas (munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej) ; 44 kg — 
I. Șerban (Sibiu), 49 kg — B. Olaru 
(municipiul Gh. Gheorghiu-Dej), 
55 kg — A. Gherasim (lași), 62 kg — 
C. Gușov (Sibiu), 70 kg — N. Luca 
(lași), -4-70 kg — V. Oiței (Brașov) ; 
copii 12—13 ani : cat. 30 kg — M. Ra- 
coși (municipiul Gh. Gheorghiu-Dej), 
33 kg — D. Dânceanu (Borșa), 36 kg
— V. Ștefânescu (municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej), 40 kg — I. Nagy 
(Oradea), 52 kg — C. Chircâ (Cra
iova), -f-52 kg — E. Vieru (Bucu
rești) ; copii 10—11 ani : cat. 26,5 kg
— C. Florea (Pitești), 29 kg — O. Tu- 
doran (Oradea), 32,5 leg — M. Țirlea 
(Oradea), 35 kg — G. Ciortea (Arad), 

40 kg — A. Biro (Oradea), 45 kg — 
L. Dobay (Oradea), 4-45 kg — V. 
Szekely (București).
DII/*DVse cunosc semifina- 
KUUdY listele „CUPEI federa
ției- s Știința Petroșani, Rulmentul Bîr- 
lad. Steaua și Sportul studențesc. Ele 
au înregistrat în ultima etapa a în
trecerilor din grupe următoarele re
zultate : Știința — C.S.M. Sibiu 
Rulmentul — Politehnica lași 
Sportul studențesc — Grivița 
13—10, Steaua - Gloria 32-17. ____
finalele competiției se vor desfășura 
miercuri 27 aprilie și vor opune for
mațiile Steaua — Rulmentul (Stadio- 

ora 11), respectiv, 
: (Stadio-

13-10.
6-6, 

Roșie 
Semi-

mafiile Steaua — 
nul Tineretului IV, .
Știința — Sportul studențesc 
nul Tineretului II, ora 10).
C/*DlkJ X INTR-UN meci
aVKlIVIA la Satu Mare,
nata județeană a întrecut selecționata 
regiunii Zakarpatia (U.R.S.S.), la toa
te cele patru arme. Rezultate î flo
reta feminin 16—9, floreta masculin 
9—7, spadă 9—3, sabie 11—6. Din se
lecționata județului Satu Mare s-au 
remarcat Eva Lengyel, Eva Pallai, 
Marta Griga, C. Moise, Gh. Orha, I.

și V. Mezei. (Șt

disputat 
selecțio*

Vlad, 
VIDA

A. Petkeș, A
— coresp.).

I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I

• M11NE LA BRAD: AURUL — 
U.TA In drum spre Oradea, 
unde sîmbătâ are de susținut 
meciul de campionat cu FC. B.- 
hor, echipa U.T.A. va susține 
mline, la Brad, o partidă amica
lă cu formația de Divizia B A. 
rul, din localitate. IntZr._rea va 
începe la ora 16J0.

• LOTUL REPREZENTATIV DE 
JUNIORI PENTRU MECIUL CU 
R.D. GERMANA. După cum se 
știe, simbătă 23 aprilie, in kxra- 
lltatea Leineleide va avea Ioc 
intilnlrea amicală dintre selecțio
natele de juniori ale R.D. Ger
mane și României. In vedeea 
acestei acțiuni antrenorii C. Ar- 
deleanu și E. Banciu au convo
cat astăzi la București următorii 
17 jucători care joi cLmineată 
vor pleca în R.D. Germană. A- 
ceștia sint: Laseu (Steaua). H- 
trate (F.C. Argeș), Pop G.L* 
Cluj-Napoca). Hirmler (V T-A.). 
Ivănescu (Rapid Buc.). Gal 
(A.S.A. Tg. Mureș). Teraoceaau 
(„Voii* Timișoara). Saiaaaan 
(A.C. Bacău), Coman (C-FJ? 
CM-Napoca), Petru (Con—.: 
Hunedoara), S. Popa (Steaua), 
Geolgău (Univ. Craiova), lgaat 
(F.C. Constanța), D. Popa (Ur_- 
rea Alba Iulla), Mușat (Ce: . -ta 
Călărași), Ciobanu (Univ. Craio
va) și Goia (Olimpia Satu Mare).

• AZI LA FOCȘANI, de la ora 
16,30, divizionara B Unirea va 
juca un meci amical eu Rrp:d 
București.

INDEPENDENTEI-, 
orgarrratâ de

vor evo- 
activeazâ

sigur pe

Cotec « pierdut din nou startul, șl portarul Cetin reține fără 
dificultate. Foto : Branko VUIN — Timișoara <

MARGINALII LA DIVIZIA B
ARBITRAJ PĂRTINITOR

T|D UN BOGAT PROGRAM COM-
III» PETIȚION AL este rezervat, la
sfîrșitul acestei sâptămini, trăgătorilor 
Astfel, la poligonul Domnești din Ca
pitală, talerițtii clubului Steaua vor 
primi replica unor parteneri de în
trecere de la clubul Vorwarts Berlin. 
Competiția va avea loc vineri si sîm
bătâ • MARȚI a plecat la Varoțl- 
lovgrad îotul național de talere-juni- 
ori care va participa la un concurs 
internațional. • PRIMA întîlnire inter
națională la care va participa lotul 
nostru de mistreț alergător se va_ des
fășura, simbătă ți -duminică, I 
pesta.

I
I
I
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la Buda- I

• „CUPA 
competiție _
C.M.E.F.S. București, și-a disputat 
primele jocuri. Progresul a dis
pus de Dinamo cu 5—l (în urma 
executării penal tyur. lor). iar Ra
pid a întrecut cu 1—0 echipa di
vizionară C AbatoruL Și o par
tidă de juniori : Progresul — 
Sportul studențesc 0—1. Astăzi se 
vor disputa alte 3 meciuri in a- 
ceastă competiție : Tehnometal — 
Steaua (pe stadionul Laromet). 
Metalul — Sportul studențesc 
(stadion Metalul), Voința — Sticla 
(teren Voința). Toate jocurile 
vor începe la ora 16,30.

• PARTIDA F. C. BIHOR — 
U.T.A. se va disputa duminică. 
La cererea clubului orădean. și 
cu încuviințarea formației U.T.A.. 
această partidă din cadrul etapei 
a 22-a (care se dispută sîmbătâ) 
va avea loc duminică, de la ora 
16,30.

Partida Unirea Alexandria — 
F.CM. G.urgiu (scoc 3—•) a 
dat Joc la o dispută plăcută, in
teresantă. eu multe fare de 
ambele părți. Victoria echipei 
gazdă este absolut meritată, 
chiar dacă ea a fost facilitată 
de arbitrajul părtinitor al Bri
găzii bucureștene (V. Ivano- 
viă. la centru. V. Murgășan și 
C. Blaj, ia linie), care, in timp 
ce a lăsat nesaneționate unele 
intrări dure, foarte periculoase, 
ale unor jucători din echipa 
gazdă (Jipa. Chiriac) a fost 
foarte Jmtxansigentă* cu oas
peții, sancționindu-i de multe 
ori pe nedrept 1 Printre sanc
țiunile dictate împotriva oaspe
ților. menționăm și un penalty, 
la o fază care nu reclama a- 
ceasta, transformat de Voiciiâ 
(min. 30). la scorul de t—0. 
Apoi le-a fost -refuzată- giur- 
giuvenilor o lovitură de la 11 
m, la scorul de 2—0 (in min. 80 
Vasiiache — a fost „agățat* in 
careu) dar arbitrul a „închis 
ochii*, lăsind jocul să continue, 
iar în faza următoare, pe con
traatac, gazdele au înscris cel 
de-al treilea gol (dealtfel, cel 
mai frumos al intilnirii) prin 
același Voicilă. șut sec, din vo- 
leu. de la 30 m. F.C.M. Giurgiu, 
deși a cedat la un scor de for
fait, are, totuși, meritul de a

nu fi dezarmat, ea jucir.d cu a- 
ceeași ardoare chiar cind sco
rul luase proporții, contribuind, 
astfel, alături 
sa. ia reușita 
PĂPĂDIE).

JOCUL...

de invingâtoarea 
întrecerii. (Aurel

INTIMPLĂRII
foarte greu auGreu, chiar

reușit fotbaliștii din Călărași sa 
termine învingători in partida 
cu C.S.M. Borzești. Gazdele, cu 
o echipă tinără, nu au avut o 
idee tactică de joc precisă, ac- 
ționind haotic, la intimplare, a- 
ceasta datorindu-se și absenței 
antrenorului S. Niculescu (in
ternat de urgență în spital, 
chiar in ajunul partidei). In 
lipsa acestuia, echipa a fost 
mai mult încurcată de cei 3—4 
membri ai consiliului asociației 

timpul meciului, au 
s-au agitat— fără 

toate acestea, fotba- 
Călărași au obținut o 
victorie (2—0). reali- 
golurile înscrise de 
și Mușat. De partea

organizarea a 
Puține case de 
de ordine ne- 
nervoși ! • P© 
U.M.T. nu l-am 

pe an- 
După

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LOZUL IN PLIC vă oferă posi

bilitatea obținerii de autoturisme 
și importante ciștiguri in bani !

Zilnic pe lista marilor, cîștigă- 
tori la LOZ IN PLIC își înscriu 
numele numeroși participant!, t

ȘI DV. VA VEȚI PUTEA NU
MĂRA PRINTRE ACEȘTIA, CU 
O SINGURA CONDIȚIE: SA JU- 
CAȚI !

Vă prezentăm o parte dintre 
cîștlgătoril de autoturisme la

LOZ IN PLIC din ultima perioa
dă: Iurea Gheorghe din comuna 
Bala, județul Tulcea — „Skoda 
S 100", lordache Ion din com. 
Bolintin Vale, județul Ilfov — 
„Dacia 1300“; Stoica Vasile din 
Timișoara jud. Timiș — „Skoda 
S 100“, Szigyarto Ștefan din Ul- 
menl, județul Maramureș — „Sko
da S 100“; Hideg Iosif din Cluj- 
Napoca, județul Cluj — „Skoda 
S 100“, Pop Dimitrie din corn. 
Bucium, județul Alba — „Dacia 
1300“.

Tragerea Pronoexpres de astăzi, 
20 aprilie, se va transmite la te
leviziune la ora 17,30.

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

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 17 APRILIE 1977

Categoria 1 : (13 rezultate) 13,50 
variante a 6.148 iei ; Categoria 2 : 
(12 rezultate) 345,85 variante a 
288 lei ; Categoria 3 : (11 rezul
tate) 2.814,45 variante a 53 lei.

care, tot 
vociferat, 
folos. Cu 
liștii din 
prețioasă 
zată prin 
Gheorghe . 
cealaltă, formația din Borzești, 
din rindul căreia au lipsit ățiva 
titulari (Staicu. Tudose și Man- 
geac) a dat o bună replică for
mației gazdă, dar imprecizia 
înaintașilor și jocul lor nervos 
nu i-a dus la mult rîvnitul 
punct pe care îl puteau obține 
după felul cum s-au desfășurat 
ostilitățile in teren, mare parte 
din timp. Partida a plăcut ce
lor peste 3 000 de spectatori, 
prin dirzenia cu care și-au dis
putat victoria cele două forma
ții, in special în repriza secun
dă. Și asta, atunci cind jucă
torii au făcut apel la cunoș
tințele lor tehnico-tactice, „pla
ta polițelor” rămînind... îngro
pată în cele patru cartonașe 
galbene (Basarab, Cernohuz, 
Catană de la gazde, și Elisei de 
la oaspeți), corect acordate de 
arbitrul Al. Ioniță (București) 
care a condus bine această par
tidă, deosebit de grea. (Florin 
SANDU)

DERBYUL TIMIȘOREAN, 
PRO Șl CONTRA...

Pierzind partida din tur, 
după ce condusese cu 2—0, 
U.M.T. avea acum neapărat ne
voie de victorie, pentru orgo
liul său și pentru... clasament. 
De unde un interes foarte ma
re pentru acest derby de ambi
ție. Și dacă terenul de joc, in
trat recent în circuitul Diviziei 
B s-a dovedit excelent (el sea
mănă foarte mult cu cel al e-, 
chipei Steaua), 
lăsat de dorit, 
bilete, oameni 
informați si 
banca formației
mai intilnit, duminică, 
trenorul Iosif Lereter ! 
partida cu Victoria Călan, cîș- 
tigaiă cu 4—1 de U.M.T., Le- 
reter a fost înlăturat de Ia 
conducerea tehnică a echipei ! 
Acum, alături de antrenorul 
Lenghej se află ing. Ștefan 
Sețu, fost fotbalist. Ca antre
nor el s-a ocupat pînă nu de 
mult de pregătirea formației 
Flacăra Parța din campionatul 
județean • Jocul în sine
n-a fost prea rău, dar nu s-a 
ridicat la nivelul partidei din 
tur. • U.M.T. a cîștigat la li
mită, 1—0, pentru că a insistat 
mai mult în repriza secundă, 
iar cîțiva jucători din echipa 
C.F.R. (Munteanu, Chimiuc, 
Stoișin) au încălcat cu consec
vență sarcinile tactice date de 
pe margine de antrenorul Ion 
Ionescu • Remarcații acestei 
partide : Strizu, Humei, Bela
nov, Mușat (care, intrînd în 
min. 60, a schimbat în bine 
jocul formației sale) și Firițea- 
nu — de la U.M.T., Suciu, 
Șunda (un fundaș lateral de 
viitor), Voîaru (la nivelul pri
mei divizii) — de la C.F.R. 
• Din brigada de arbitri de 
Divizia A (Gh. Ionescu — 
centru, I. Igna și Gh. Jucan), 
ne-a plăcut „centralul". Tușie- 
rii, cam neatenți în ultimul 
sfert de oră ! (M.M.I.)-



„INTERNAȚIONALELE" DE TENIS
SUB SEMNUL SURPRIZELOR

De mîine. Ia Viena

într-un însorit decor de pri
măvară. au continuat ieri, pe 
terenurile din parcul sportiv 
Progresul, întrecerile primelor 
tururi din cadrul campionate
lor noastre internaționale. în 
ton cu vremea, favorabilă pen
tru tenis, au fost și meciurile. 
Din rîndul cărora n-au lipsit 
surprizele. în general, favoriții 
au fost serios „întinși" de ad
versarii lor, ba unii dintre ei 
au și trebuit să părăsească 
tabloul probei de simplu mas
culin. Așa a fost cazul polone
zului Jerzy Jasinski, care a 
cedat — surprinzător de net in 
fața lui Florin Segărceanu. care 
progresează de la meci la meci. 
Tinărul tenisman dinamovist a 
cîștigat cu 6—2. 6—3. A doua 
surpriză a zilei a furnizat-o 
„veteranul" tenisului brașo
vean. Iosif Kerekes. Deși con
dus de către puternicul jucător 
cehoslovac Jan Simbera. cu 
4—1 in primul set si 3—0 in al 
doilea, el a refăcut de fiecare 
dată, încheind irezistibil : 7—5, 
6—4 pentru Kerekes !

Tot în categoria surpri
zelor poate fi menționată 
dirza rezistență opusă primului 
favorit al probei campionul 
național Dumitru Hărâdău, de 
către un mai vechi rival 
său. Florin Manea. Acesta

al 
a 

egalat scorul la seturi. în cel 
decisiv Hărâdău detașîndu-se la 
6—3. 2—6. 6—2. Un set a cedat 
și campionul R. D. 
Thomas Emmrich, in 
soveanului Octavian 
3—6, 6—2. 6—4. Iar

Germane, 
fata bra- 
Vîlcioiu : 
Gheorghe 

Boaghe — cu o frumoasă reve
nire în setul decisiv — a dat 
emoții tenismanului bulgar Bo-

SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE

Baschet
în ziua a doua a turneului 

feminin de baschet de la Lodz: 
România — Polonia 73—64 
(45—36) : principalele realiza
toare ale echipei române : Doi
na Prăzaru (21 puncte) și Ma
ria Simionescu (12). în cele
lalte partide : Bulgaria — Ce
hoslovacia 63—60 (39—30). Un
garia — Polonia B 71—63 (35— 
38).

Ciclism
A doua etapă a competiției 

cicliste „Premiul Annaba" a 
revenit la sprint rutierului so
vietic E. Rapp, cronometrat pe 
distanța de 160 km în 4hl0:21,0. 
în același timp cu învingătorul 
au fost înregistrați și sportivii 
români Mirceâ Romașcanu și 
Vasile Dulghcru.

PRIAAELE JOCURI DIN CADRUL GRUPEI A 
DE HOCHEI PE GHEATĂ

3
A C. Mpînă 

8—6.
Ma

să in- 
jocului 
Rusu : 
dificile 
Marian 
cu An- 

Dîrzu

jidar Pampulov, cîștigător 
la urmă cu 6—0, 5—7, 
Fratele acestuia din urmă, 
tei Pampulov, a trebuit 
cline steagul în fața 
bun prestat de Mihai 
4—6, 4—6. In meciuri 
s-au 
Mîrza (6—1. 3—6. 6—4 
dreas John) și Andrei 
(9—7, 6—2 cu Mihai Tăbăraș).

în alte partide: FI. Niță —Sa- 
mim Farid (Sudan) 6—3, 6—1; P. 
Slozil (Cehosl.) — A. Leonte 7—5, 
o—2 ; G. Varga (Ung.) — C. 
Popovici 6—3. 6—0 ; S. Barany
(Ung.) — P. Almăjan 6—3, 6—1; 
Tr. Marcu — E. Pană 6—3, 6—1; 
J. Dobrowolski (Pol.) — J. 
Bircu 9—7. 6—4 : D. Nemeș — 
V. Răzvan 6—0. 6—3 ; V. Mar
cu — L. Țiței 6—1. 6—4.

în întrecerile fetelor rezulta
tele s-au încadrat mai mult 
in limitele așteptărilor. Cu no
tabila excepție a tinerei Ca
melia Chiriac. care a invins-o 
pe jucătoarea maghiară Anne 
Nemeth (7—5. 6—2). Principa
lele favorite, jucătoarele noas
tre Virginia Ruzici și Floren
ța Mihai, au cîștigat relativ 
ușor in fața primelor lor ad
versare. De menționat și jocul 
bun arătat de oaspetele noas
tre cehoslovace. Iată rezultate
le : Virginia 
Trifu 
kova 
(Pol.) 
kova
cu 6—1, 6—2 ; Eva Szabo (Ung.) 
— Lunela Orășanu 7—5, 6—4 ; 
Alena Kulhankova (Cehosl.) — 
Lucia Romanov 4—6, 6—4, 6—2; 
Malgorzata Reidich (Pol.) — 
Maria Romanov 3—6, 6—2. 6—3; 
Florența Mihai — Valeria Balaj 
6—3, 6—2.

Azi, întrecerile 
la ora 13. Intră 
rechile de dublu.

impus și tinerii

Ruzici — Elena
6—3, 6—2 ; Diana Mos- 

(Bulg.) — Gabriela Jarosz
6—2, 6—3 : Yvona Brza- 

(Cehosl.) — Elena Popes-

continuă de 
în joc și pe-

Radu VOIA

mîine- arena de
Stadhalle din 

întrecerile

începînd de 
gheață de la 
Viena va găzdui 
unei noi ediții a Campionatu
lui mondial de hochei. Eveni
mentul se înscrie printre ma
rile dispute sportive ale acestei 
primăveri, cu atît mai mult

Din această cauză, spe-dete.
cialiștii sint aproape unanim de 
acord cu faptul că și de a- 
ceastă dată candidatele Ia titlu 
vor fi in principal selecționa
tele Cehoslovaciei și Uniunii 
Sovietice, ultima aflată de mai 
bine de doi ani în perioada

ULTIMELE PREGĂTIRI
K\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\wy

I

I
Echipele participante la turneul primei grupe a campiona

tului mondial de hochei și-au încheiat pregătirile, înaintea 
plecării spre Viena, susținînd ultimele meciuri de verificare.

La Praga. formația Cehoslovaciei a învins și în cel de-al 
doilea joc echipa Canadei, de data aceasta cu 4—1 (1—0. 1—1, 
2—0). prin golurile înscrise de Lukaci (2), I. Holik și Hlinka, 
respectiv Vergervaert. (în primul meci, scorul fusese 7—2).

La Moscova, ‘ “
pile Sovietelor 
lecționabili au 
și Sciadrin.

reprezentativa U.R.S.S. a întîlnit echipa Ari- 
cîștigînd cu 5—3 (1—0, 1—2, 3—1). Pentru se- 
marcat : Ilkutov, Balderis, Mihailov, Fetisov

ediția „vieneză" mar- 
un moment important în 
acestei competiții. Este 
de faptul că acum își

cu cît 
chează 
istoria 
vorba 
va face reintrarea în lupta pen
tru titlul mondial reprezenta
tiva Canadei, care cuprinde, a- 
proape în exclusivitate, jucători 
profesioniști, ceea ce face 
ediția ce va începe mîine 
Stadhalle să fie și prima care 
are un caracter „open".

La început s-a crezut că re
intrarea canadienilor va schim
ba raportul valoric din fruntea 
ierarhiei mondiale, dominată în 
ultimii ani de selecționatele 
Cehoslovaciei si Uniunii Sovie
tice. Numai că, tributari unui 
program greu de modificat, ca
nadienii prezintă la Viena o 
echipă lipsită de marile lor ve-

C. E. DE ȘAH PE ECHIPE
Romania R. F. G. 5 i/2 - 2 i/2

obținut o 
în finala

Echipa României a 
prestigioasă victorie 
campionatului european de șah 
de la Moscova, intrecînd 
51/’—2*/i puternica formație 
R.F. Germania 
Unzicker */î— 
câltea 0—1.
¥2—¥2, Hecht 
Vaisman — 
Mohrlock —
Urzică — Kestler *,-2—Vi, 
rusei — Stoica 0—1). în 
by-ul rundei a 4-a. U.R.S.S. — 
Ungaria 6—2 (la prima masă, 
Portisch — Karpov 0—1, a 4-a 
victorie consecutivă a campio-

cu 
a 

(Gheorghiu — 
2, Pfleger — C'io- 

Șubă — Darga 
— Ghițeseu 

Paclnnan 
Ungurcanu 

Kestler '/»

0—1, 
0—1, 
0—1.
Ge- 
der-

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI

FEMININ DE VOLEI

DINAMO, DIN NOU
IN POSESIA TITLULUI

(Urmare din pag. 1)

au acumulat un avantaj de trei 
puncte, dar ieșencele, printr-un 
excelent joc de apărare in linia 
a Il-a, au revenit pe parcurs, 
au echilibrat situația și chiar 
au preluat conducerea (11—9). 
Dinamo, cu un sextet mai înalt 
și, deci cu o apărare la fileu 
mai greu penetrabilă. a luat 
un nou avantaj, pe care avea, 
însă, să-1 piardă intr-un final 
deosebit de încins. A fost cel 
mai valoros set al intilnirii, ca 
nivel tehnic și spectacular. în 
următoarele, campioanele au 
fost la înălțime, dominind ca
tegoric o echipă timorată. Deci, 
3—1 (—13, 4, 8, 13) pentru
Dinamo, care își adjudecă un 
nou titlu de campioană. Meciul 
a fost arbitrat foarte bine de 
V. Ranghel și R. Farmuș.

Dinamo, antrenată de maes- 
tra emerită a sportului Doina 
Ivănescu, a utilizat următorul 
lot : Mariana Ionescu. Alexan
drina Constanlinescu Helga 
Bogdan, Emilia Sloian. Irina 
Petculeț, Venera Hoffmann. Ga
briela Popa, Victoria Banciu, 
Paula Cazangiu, Constanța Din- 
culiță. Eugenia Milencu.

în meciurile pentru stabili
rea echipei clasate pe locul trei, 
Farul Constanța a învins pe 
I.E.F.S., cu 3—1 (—10. 11, 12, 6). 
iar Rapid a produs surpriza e- 
tapei, depășind pe Universita
tea Craiova, care a acuzat o- 
boseala din meciul precedent 
cu Dinamo, cu 3—2 (—11, 5, 
—1, 15, 10).

ca 
la

nului lumii în această compe
tiție !). Alte rezultate : Iugo
slavia — Bulgaria tfir—3*/2, Ce
hoslovacia — Anglia 2l'z—S'A 
(2).

Clasamentul : U.R.S.S. 
Ungaria 17, Bulgaria 16*/ 
goșlavia și România 16, 
Germania 14, Anglia 12 (2), 
hoslovacia IOV2 (2).

Aseară, runda a 5-a (rezul
tatele încă nu ne-au parvenit 
pînă la închiderea ediției) a 
programat meciurile : Bulga
ria — România, R.F.G. — Un
garia, Cehoslovacia — Iugosla
via și U.R.S.S. — Anglia.

'2,
24,
Iu-

R.F.
Ce-

„CENTURA
(Urmare din pag. 1)

său adversar, în sferturi de fi
nală. va fi recentul cîștigător 
al turneului de la Bangkok, 
venezueleanul Ildemar Paisan, 
care l-a supus unei rafale de 
lovituri. în corp la corp, pe 
Reinhard Krause (R.D.G.), ob- 
ținînd victoria la puncte cu 5-0.

La rîndu] său. Simion Cuțov 
nu a avut dificultăți în a-și 
valorifica impetuozitatea in fa
ta unui adversar cu brațe prea 
scurte, tunisianul Hamed Re- 
dajd. După un meci care a fost 
o veritabilă demonstrație a ca
lităților sale. Simion Cuțov a 
realizat o victorie netă (pe care 
unii ar fi dorit-o înainte de 
limită). Viitorul său adversar, 
în sferturi, va fi vest-germanul 
Ernst Muller, care a arătat bu-

Incă din prima zi a turneului de box „Centura 
de aur’ au ieșit la iveală două lucruri esen
țiale. Pe de o parte popularitatea creseindă a 
competiției, marcată prin prezența încă la debut 
a unui public care a însumat peste 5000 de spec
tatori. Pe de altă parte, calitatea tehnică și 
spectaculară ridicată a meciurilor, datorată va
lorii foarte bune a participanților români și 
străini, mai ales a celor din Cuba, U.R.S.S., Ve
nezuela și R.F. Germania. în aceste condiții, ne 
bucură victoriile de prestigiu, cum au fost de 
pildă cele de luni, obținute de Vasile Cicu asu
pra vicecampionului olimpic Andres Aldama, 
sau de Marian Lazăr asupra campionului Vene
zuelan Orlando Bastidas, fără a mai vorbj de 
succesele unor tineri ca Traian Ruja sau Valen
tin Simion asupra altor campioni sud-americani. 
De altfel, am rămas datori cititorilor noștri cu 
amănuntele performanței dinamovistului Cicu: el 
a abordat cu prudență întrecerea cu vestitul său 
adversar, a uzat de toate mijloacele tehnice care-1 
caracterizează și a contracarat rarele dar puter-

I

\\\\\\\\\\\\\\\\w
unei serioase schimbări de e- 
fectiv. în ciuda acestui fapt, 
jucătorii sovietici, vor fi ad
versari dificili pentru echipa 
reputaților antrenori Karel Gut 
și Jan Starsi. Aceștia au anun
țat de mai mult timp lotul ce-1 
vor deplasa la Viena, o forma
ție puternică, omogenă w cu se
rioase șanse să-și păstreze tit-

Iul cucerit anul trecut la Ka
towice. în favoarea unei astfel 
de ipoteze pledează și clasa ce
lor doi portari (Holecek și Dzu- 
rilla), forța de pătrundere și 
eficacitatea atacanților, precum 
și vigoarea și 
șilor.

în aceste 
pentru locul 
chisă, credem, reprezentativelor 
Suediei și Canadei, iar celelalte 
patru echipe participante vor 
face parte, probabil din eșalo
nul secund al întîlnîrii : S.U.A., 
Finlanda, România și R.F. Ger
mania.

Reamintim cititorilor că în
trecerea cuprinde un tur în 
care joacă toate cele 8 echipe, 
fiecare cu fiecare (21 aprilie —■ 
2 mai), iar apoi, pe baza clasa
mentului. se va juca încă uh 
tur, în două serii valorice, locu
rile 1—4 și 5—8 (2—8 mai).

★
Ieri a părăsit Capitala lotul 

nostru reprezentativ, în urmă
toarea componență :
Gh. Huțan (portari). Gali. An
tal, Ioniță, Varga. 
Moroșan, FI. Sgîncă .... 
Axinte, Tureanu, Costca, Pană, 
Olcnici. Pisaru, Gheorghiu, So- 
lyom, Nistor, Dumitru, Mikloș 
(a ta cânți).

siguranța funda-

condiții, lupta 
III rămine des-

Neledu,

Justinian,
(fundași),

Astăzi vor avea loc partidele- 
retur din semifinalele cupe
lor europene. Iată jocurile pro
gramate (între paranteze figu
rează scorurile din prima 

Borussia 
Dinamo 

F.C. Liverpool —
Cupa cupelor : 

— Atletico Ma- 
Anderlecht — Na- 

Cupa U.E.F.A. t

man- 
Mî>n- 
Kiev 
F.C.

prinde întîlnirile : Elveția — 
Franța (amical) sîmbătă. la 
Geneva și Grecia — U.R.S-S., 
duminică, la Atena. în preli
minariile C.M. (gr. 9).

șă) : C.C.E.
chengladbach 
(0-1) ; ~ “ 
Ziirich (3—1) ; 
Hamburger S.V. 
drid (1—3) ; ’ 
poli (6-1) ;
Athletic Bilbao — R.W.D. Mo
lenbeek (1—1) ; A.E.K. Atena — 
Juventus Torino (1—4).

De menționat că U.E.F.A- a 
suspendat cîțiva jucători, care 
în prima manșă s-au compor
tat nesportiv: Ruiz (Athletic 
Bilbao) ; Brusculotti (Napoli) ; 
Lafont (Molenbeek) și Niko- 
lauidis (A.E.K. Atena), care nu 
vor putea juca în partidele de 
azi.

■ Tot azi va avea loc o partidă 
amicală : Ungaria — Ceho
slovacia, la Budapesta.

Programul săptămînii mai cu-

DE AUR“,

DIN PROGRAMUL 
DE AZI

Gala de la ora ÎS — 
muscă: Faredin — Tka-
cenko (U.R.S.S.), pană: 
Lazăr — Ott (R.F. Germa
nia), Tudor — Nini (Alge
ria), semigrea: Micu — 
Malovici (Iugoslavia).

Gala de la ora 19 — se- 
mimuscă: Săli — Belford 
(Cuba), mijlocie mică: S. 
Tîrilă — Schumann (R.D. 
Germană), grea: Milian 
(Cuba) — Cieminski (Po
lonia) și Simon — Ungu- 
reanu.

ne calități de puncheur în me
ciul cîștigat împotriva boxeru
lui turc Turan Cumrali-

ale cubanezului, reluînd cu curajnicele lovituri .. ......
atacurile, dovedindu-se activ și dejucînd tactic 
încercările lui Aldama de a obține poziții mai 
avantajoase în ring. Victoria la puncte (3—2) 
onorează străduințele și cumințenia unui boxer 
tinăr, talentat și de perspectivă. Firește că nu 
putem să 
mărul de 
gi strat de 
Explicația 
versarilor .... .
Teodor, Ștefan Duminică sau Costică Chiracu au 
făcut fa(ă onorabil unor pugiliști de faimă, cum 
sint campionul sovietic Pak, campionii cubanezi 
Horta sau Martinez. Proporția de meciuri pier
dute trebuie raportată și la relația 66 (boxeri 
străini) — 63 (boxeri români). Oricum, partidele 
foarte frumoase de pînă acum (din care — din 
fericire — au. lipsit boxul rudimentar sau obiș
nuitele întîlniri „de umplutură") lasă să se în
trevadă gale tot mai valoroase.

nu observăm, încă din prima zi, nu- 
înfringeri (10, față de 7 victorii) înre- 
pugiliștii noștri in fața celor străini, 
stă înainte de orice în calitatea ad- 
întîîniți și putem menționa că Dinu

i

TELEX
ATLETISM • In concursul de 

la Bakersfield (California), ame
ricanul Houston McTear a cîști- 
gat proba de 100 m în 10,0. Coe
chipierul său John Powell a cîș
tigat la disc ou 66,44 m. • Cea de 
a 81-a ediție a maratonului de la 
Boston a revenit canadianului 
Jerome Drayton (42,195 km în 
2h 14:46), urmat de Veli Bally 
(Turcia) în 2h 15:55. * lh con
cursul de la Santiago de Chile : 
masculin : 400 m garduri — Evan
gelista (Brazilia) 53,1 ; 10 000 m.
— warnke (Chile) 29:07,2 ; triplu- 
salt — Tiff (S.U.A.) 16,10 m ; fe
minin : 
(Franța) 
Norman

AUTO 
Clark“, 
campionatul 

lâ’ Hockenheim (R.F.G.) și a fost 
cîștigat de pilotul vest-german 
Jochen Mass („March — B.M.W.»), 
care a realizat o medie orara de 
200,096 km.

BASCHET • La Dimitrovgrad, 
într-un ul din turneele prelimi
nare pentru campionatul euro
pean de juniori, Turcia și Bulga
ria au obținut calificarea pentru 
faza finală. » La Cracovia. în. 
meci masculin : Polonia — Cuba 
84—98 (32—58).

handbal • La Goteborg s-au 
disputat primele meciuri pentru 
clasamentul final al campionatu
lui mondial masculin rezervat e- 
chipelor de tineret. Pentru locu
rile 13—14 : Elveția — Austria 
23—15 ; locurile 15—16 : Olanda — 
Kuweit 23—17 ; locurile 17—18 : 
Israel — Norvegia 20—18 ; locu
rile 19—20 : Maroc — Madagascar 
38—23 • In meci amical feminin 
La Reykjavik : Islanda — R. F. 
Germania 9—11 (4—5).

NATAȚIE a La Rotterdam, cla
sament final în „Turneul celor 6 
națiuni» : 1. U.R.S.S. 159 p, 2. Su
edia 138 P, 3. Anglia 136 p. 4. O- 
landa 125 p, 5. R. F. Germania 
119 p, 6. Italia 114 p. în ultima zi: 
masculin : 200 m delfin — Arvids- 
son (Suedia) 2:04,90 : 100 m bras
— Laie (Italia) 1:06,75 ; 100 m
spate — Branden (Suedia) 1:00.63; 
400 m mixt — Fesemko (U.R.S.S.) 
4:33,11 ; feminin : 200 m mixt — 
Olga Klavakina (U.R.S.S.) 2:24.33 ; 
200 m delfin — Tamara Șelofas- 
tova (U.R.S.S.) 2:20.0 ; 100 m li
ber — inke Ran (Olanda) 58.85 : 
100 m bras — Eva Hakansson 
(Suedia) 1:14.86 ; 100 m delfin — 
Sue Jenner (Anglia) 1:04.48.

ȘAH • După 10 runde, în tur
neul de la Rio de Janeiro conduc 
Vaganian (U.R.S.S.) și Quinteros 
(Argentina), cu cîte 7 p.

TENIS • în finala turneului de 
la Houston (Texas) : Panatta — 
Gerulaitis 7—6. 6—7, 6—1 a In fi
nala de la Buenos Aires : Vilas
— Fibak 6—4. 6—3. 6—0.

VOLEI • Turneul masculin de 
la Heidelberg (R.F.G.) a fost cîș
tigat de echina Franței 6 p. ur
mată de echioele R. P. Chineze 
4 p. R. F. Germania 2 p și Sue
diei 0 p. în ultimul meci : Franța
— R.F.G. 3—2.

____ ,___________.) 10,111 ni , ie
800 m — Chantal Aubry 

2:12,5 ; 400 m — Ewen 
(S.U.A.) 54,8.
• „Memorialul Jim 

probă contând pentru 
____1 european (formula
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