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ÎNCHEIEREA EUCRĂRIEOR
CONGRESULUI OAMENILOR

MONCII DIN AGRICULTURĂ

PROLETARI DIN 'TOATE ȚKRILE . ’UNIȚI-VX?

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Lucrările primului Congres al 
Consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste, al 
întregii țărănimi, desfășurate 
sub președinția tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
s-au încheiat, la 20 aprilie, in 
Capitală. După rodnice dezba
teri, inaltul forum a adoptat 
hotâriri de. primă importantă 
pentru realizarea unei agricul
turi intensive, moderne, de ma
re randament și productivitate, 
pentru progresul economic al 
patriei, ridicarea gradului de 
bunăstare și civilizație al sa
tului nostru, înflorirea și pros
peritatea întregii națiuni, pen
tru înaintarea neabătută a 
României pe calea luminoasă 
a socialismului și comunismu
lui.

Ca în toate zilele Congresu
lui, cei peste 11 mii de partici
pant! au intîmpinat, miercuri 
dimineață, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și sta
tului, la sosirea in sală, cu deo
sebită căldură și entuziasm. 
Sub vasta cupolă, au răsunat 
ovații puternice, urale neîntre
rupte, asistența aclamind înde
lung : „Ceaușescu — P.C.R."

In cadrul dezbaterilor gene
rale, pe marginea problemelor 
înscrise pe ordinea de zi a 
Congresului, au luat cuvintul 
numeroși partieipanți.

In continuare, tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C- 
al P.C.R-, care a condus ultima 
parte a lucrărilor Congresu
lui, a spus : „In Congresul 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție și 
în secțiile acestuia, în plenul 
conferințelor consiliilor oameni
lor muncii din întreprinderile 
agricole de stat și din stațiuni
le pentru mecanizarea agricul
turii, precum și in cadrul Con
sfătuirii agricultorilor din loca
litățile necooperativizate, au 
fost examinate proiectul Hotă- 
rîrii și proiectul Chemării Con
gresului. Ele au primit acordul 
unanim, făcindu-se, în același 
timp, observații și propuneri 
de îmbunătățire a acestor do
cumente.

Propunem să se dea Prezi
diului Congresului împuternici
rea ca, sub conducerea pre
ședintelui Congresului, să defi

AZI ÎNCEPE 0 NOUĂ EDIȚIE 
A C.M. (grupa A) LA HOCHEI PE GHEAȚĂ

• Meciul ac deschidere : România — suedia • Primul 
antrenament la stadthallc • Programul de azi

VIENA, 20 (prin telefon). Ce
le mai bune opt echipe de ho- 
chgi din lume își vor începe 
azi anuala lor dispută pentru 
titlul suprem. Capitala Austri
ei, tară în care sporturile de 
iarnă, inclusiv hocheiul pe 
gheață, sînt foarte populare, 
trăiește din plin acest mare e- 
veniment sportiv, pe care-1 o- 
norează printr-o organizare im
pecabilă. Acest lucru l-am sim
țit chiar de la primele ore pe
trecute aci, apreciind direct 
\\\\\\\\\W

^rogramul de azi, ORA 10 : 
ROMÂNIA - Suedia; ORA 14 : 
R.F. Germania — U.R.S.S. ; ORA 
17 : Finlanda — Cehoslovacia ; 
ORA 20 : Festivitatea de des
chidere; ORA 20,30 : Canada - 
S.U.A.
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calda ospitalitate a gazdelor, 
completată ideal priatr-o pre
cisă activitate de pregătire a 
competiției.

Printre competitoarele aces
tei întreceri șe află și selecțio
nata României, sosită marți 
seara Ia locul de cazare. Park 
Hotel Schonbrunn, acolo unde 
se află, de altfel și celelalte 
formații participante : Ceho
slovacia, deținătoarea titlului, 
Uniunea Sovietică, Canada, 
Suedia, S.U.A., Finlanda și 
R. F. Germania. Jucătorii 
români au și efectuat un an
trenament pe pista de gheață 
de la Stadthalle.

Ne-am numărat firește prin
tre ziariștii care au asistat la 
ședința de antrenament a spor
tivilor români, la care a luat

nitiveze aceste documente care 
să fie apoi publicate".

Cu această propunere, cei 
peste 11 mii de partieipanți au 
adoptat în unanimitate, cu pro
fundă satisfacție, cu îndelungi 
aplauze, Hotărîrea și Chemarea 
Congresului consiliilor de con
ducere ale unităților agricole 
socialiste, al întregii țărănimi.

In încheierea lucrărilor Con
gresului, primit cu multă căl
dură ți însuflețire, a luat cu- 
vintui tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

în repetate rinduri, cuvînta- 
rea secretarului general al par
tidului a fost subliniată cu vii 
și puternice aplauze, ovații și 
urale, asistența aclamind înde
lung, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, „Ceaușescu— 
P.C.R.”. S-au reafirmat astfel, 
intr-o vibrantă unitate de sim
țire și gîndire, sentimentele de 
nețărmurită dragoste și recu
noștință pe care toți oamenii 
muncii de la sate le nutresc 
pentru partid și secretarul său 
general. Sînt momente de in
tensă emoție, bucurie, satisfac
ție și mindrie patriotică, care 
au relevat, cu aceeași putere, 
voința cooperatorilor, a tuturor 
lucrătorilor de pe ogoare, de 
a urma neabătut politica par
tidului, care le-a deschis calea 
bunăstării și belșugului, a mun
cii libere, a unei vieți luminoa
se și fericite. Ele ău exprimat, 
totodată, angajamentul ferm al 
țărănimii de a-și aduce, alături 
de clasa muncitoare și in strin- 
să alianță cu ea, împreună cu 
întregul popor, o contribuție 
tot mai importantă la dezvol
tarea și întărirea forței și ca
pacității economico-sociale a 
patriei, de a acționa neobosit, 
cu hărnicie și abnegație, pentru 
a transforma în fapte, in noi 
și tot mai de seamă realizări, 
sarcinile cuprinse în Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
hotăririle forumului oamenilor 
muncii de la sate, in vederea 
realizării unei agriculturi mo
derne, de mare productivitate, 
pentru înfăptuirea istoricelor 
obiective ale Congresului al 
XI-lea al P.C.R., a Programului 
partidului, pentru triumful de
plin al socialismului și comu
nismului pe pămîntul scump al 
României.

parte întregul efectiv. Antreno
rii St. Ionescu și Ion Tiron 
ne-au anunțat că meciul de 
joi cu Suedia (ora 10), care va 
deschide această ediție a C.M., 
îl vor începe cu următoarea 
formație : Netedu — Antal, Gali, 
Costea, Tureanu. Axinte — 
Varga, Ioniță, Pană. Olenici, 
Pisaru — Justinian, FI. Sgincă, 
Gheorghiu, Solyom, Nistor. Mai 
sint prezenți la Viena : porta
rul Gh. Huțan, fundașul Mo- 
roșan și atacanții Dumitru și 
Mikloș. Călin ANTONESCU

Foto: I. MIHAICA

Disputa pentru titlu în campionatul feminin de 
volei al Diviziei A s-a încheiat, după cum se știe, 
cu victoria echipei DINAMO, care își adjudecă 
pentru a treia oară consecutiv locul întîi, înscriin- 
du-și, în același timp, în palmares cel de al 12 
titlu de campioană.

Iată lotul echipei campioane ; de la stingă, la 
dreapta, sus — Irina Petculeț, Constanța Dinculiță, 
Paula Cazangiu, Doina Ivănescu (antrenor), . Ga
briela Popa, Mariana Ionescu, Virgil Consțantines- 
cu (masor) ; jos — Eugenia Milencu, Emilia Sto- 
ian. Alexandrina Constantinescu, Helga Bogdan, 
Victoria Banciu, Venera Hoffmann.
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Turneul internațional de box „Centura de aur“

AU FOST DESEMNAȚI PRIMII SEMIFINALIȘTI
• faredin Ibrahim II elimina pc campionul european Alehsandr Thacenho

Turneul internațional de box 
„Centura de aur" a programat 
miercuri primele două gale din 
sferturile de finală. Deci, înce- 
pind de ieri. învingătorii și-au 
asigurat un loc pe podiumul de 
premiere. Spre satisfacția spec
tatorilor — prezenți din nou in 
număr mare la Palatul sportu
rilor și culturii — multi dintre 
pugiliștii români care au evo
luat în aceste două reuniuni 
au obținut victorii, calificindu-se 
în semifinalele ce vor avea 
loc vineri (în două gale).

Cel mai frumos succes l-a 
avut Faredin Ibrahim care și-a 
înscris în palmares o reușită 
de mare prestigiu : învingător 
in fața campionului european 
Aleksandr Tkacenko (U.R.S.S.). 
Partida a început furtunos, în- 
tr-un ritm foarte rapid, repli
cile ambilor sportivi fiind 
spontane. Duelul directelor a

REZULTATE TEHNICE
GALA I. Cat muscă : Robu 

b.p. Bouali (Tunis) ; Ramirez 
(Cuba) b.k.o.1 Hristov (Bul
garia) ; Ibrahim b.p. Tka
cenko (U.R.S.S.) ; Guevara 
(Venezuela) b.p. Hentschel 
(R.D.G.). Cât. panâ : Ploeș- 
teanu b.ab.3 Oțelea ; Tudor 
b.p. Nini (Algeria) ; Ott 
(R.F.G.) b.p. Lazâr ; Buzdu- 
ceanu b.p. Ruja. Cat. semi
grea : Gyorffî b.p. Donici ; 
Micu b.ab. 1 Malovici (Iugo
slavia) ; Despaigne (Cuba) 
b.p. Turcu ; Czernîszewski 
(Polonia) b.p. Vâran.

GALA II. Cat. semimuscâ : 
Turei b.p. Gene* (Turcia), 
Ștefânescu b.p. Voicilâ, Bel
ford (Cuba) b.ab.1 Adem ; 
Cozma b.p. Plakusci (U.R.S.S.). 
Cat. mijlocie mica : Miron
b.p. Intlekofer (R.F.G.) ; S. 
Tirilâ b.ab.2 Schumann 
(R.D.G.) ; Tîrboi b.p. Gomez 
(Cuba) Muraru b. neprezen- 
tare Didea. Cat. grea : Simon 
b.ab.1 Unqureanu ; Axente 
b.ab.2 Muller (R.D.G.) ; 
Vîsoțki (U.R.S.S.) b.ab.3 Gri
gors ; Milian (Cuba) b.k.o.2 
Cieminski (Polonia).

Competiția se anunță extrem 
de grea pentru hocheiștii noș
tri. Șansele lor rămin legate de 
evoluția în cea de a doua se
rie, unde — in al doilea tur — 
au posibilitatea să realizeze, 
eventual punctele necesare 
menținerii echipei in prima și 
cea mai importantă dispută a 
hocheiului. Dar campionatul 
nici n-a început încă... Să mai 
așteptăm deci puțin pentru a 
putea avea o imagine mai rea
lă asupra raportului de forțe. 

dat câștig de cauză, încă din 
primul rund, campionului 
român, ale cărui lovituri au 
fost mai precise și mai puter
nice. Tkacenko nu și-a putut 
valorifica acțiunile ofensive 
din cauza deplasărilor și es
chivelor derutante executate 
de Faredin. Eforturile depuse 
de sportivul român in primele 
două reprize, cind a acumulat 
avantajul hotăritor pentru 
victorie, au făcut ca, în ulti
mul rund, potențialul său de 
luptă să scadă, dar nici Tka
cenko nu a mai avut resur
sele necesare pentru a reface 
terenul pierdut, cedînd la punc
te. Al doilea boxer român ca
lificat în semifinale la aceas
tă categorie este brăileanul 
Niță Robu. El l-a învins cate

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI

0 competiție așteptată cu mult interes

Teodora U-ngureanu, intr-un exercițiu la bimă
De vineri pină duminică. Sala 

sporturilor din Cluj-Napoca va 
fi gazda unei mari competiții 
internaționale de gimnastică, 
așteptată cu justificat interes 
de iubitorii sportului nu numai 
din țara noastră, ci și din nu
meroase alte țâri ale lumii. 
Este vorba de Campionatele in
ternaționale ale României, afla
te in acest an la cea de-a 
XX-a ediție.

Programată la mai puțin de 
o lună înaintea Campionatelor 
europene feminine de la Pra- 
ga, această competiție reprezin
tă un important test pentru 
cele mai bune sportive ale țării 
noastre, un sever examen al 
pregătirii efectuate în ultimele 
luni. Bineînțeles, se va concu
ra numai cu exerciții liber a- 
lese, după programul prevăzut 
și pentru Întrecerile continen
tale din acest an.

Vineri după-amiază sînt pro
gramate a se desfășura Între

goric la puncte pe tunisianul 
Camei Bouali. trimițîndu-1 și 
la podea în primul rund.

La categoria pană, Titi Tudor 
și-a valorificat bine alonja și 
plusul de cunoștințe tehnice în 
disputa cu algerianul Hocine 
Nini, campionul Jocurilor Me
diteraneene, punctînd în mo
mentele cele mai potrivite și 
atit cit ii era necesar pentru 
o victorie fără emoții.

Nici de data aceasta Marian 
Lazăr nu l-a putut întrece pe 
Klaus-Dieter Ott (R.F.G.). ad
versarul în fața căruia a pier
dut de curînd la Hanovra.

Mihai TRANCA 
Petre HENȚ

(Continuare in pag. a 4-a) 

cerile masculine, simbătă după- 
amiază, cele feminine, iar du
minică dimineața vor avea loc 
finalele pe aparate, cu partici
parea celor mai buni 6 sportivi 
pe fiecare probă.

Fără îndoială, cu cel mai 
mare interes este așteptată e- 
voluția sportivilor din loturile 
reprezentative ale țării noastre, 
in componența cărora se afla 
nume prestigioase ale gimnasti
cii mondiale, ca Nadia Coma
neci, Teodora Ungureanu, Dan 
Grecu, Anca Grigoraș, Gabriela 
Trușcă. De asemenea, vor lua 
startul tinere talente, cu reale 
perspective, autentice speranțe 
ale gimnasticii noastre, ca Gabî 
Gheorghiu, Cristina Itu, Emilia 
Eberle, Marilena Neacșu.

Se scontează că la cea de-a 
XX-a ediție a Campionatelor 
internaționale ale României vor 
fi prezenți gimnaști și gimnas
te din 10 țări ale lumii.



PREA MULTE „SUBGRUPE" VALORICE 

ÎN CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI!
Pentru cine a urmărit evolu

ția celor 12 echipe masculine 
participante la a 28-a ediție a 
campionatului Diviziei A de 
volei, a fost evident faptul că, 
nici de această dată, nu s-a 
făcut excepție de la regula de
venită, in ultimii ani, aproape 
generală : existența unui prea 
mare număr de „subgrupe” 
valorice, cu accent spre cele 
mediocre.

Ca și la cele cinci ediții pre
cedente, campionatul 1976/77 a 
fost net dominat de Dinamo 
București, care ne-a obișnuit 
CU prestații superioare, ca ur
mare a seriozității cu care se 
lucrează la această echipă, a 
talentului (dublat de o muncă 
neobosită) al tuturor componen
țelor lotului, a experienței și 
omogenității formației conduse 
de antrenorul George Eremia. 
Aceasta și explică de ce Di
namo a terminat competiția cu 
27 de victorii din tot atitea po
sibile și cu un setaveraj foarte 
bun — 81:12. Jocul combinativ 
— bazat pe fantezia coordona
torului Cornel Oros —, atacul 
percutant — avînd în Gabriel 
Udișteanu, Laurențiu Dumăno- 
lu, Mircea Tutovan, Marian 
Păușescu trăgători redutabili, 
cu o mare putere în lovituri —, 
precizia în apărarea la fileu și 
în linia a doua au reprezentat 
doar citeva din atuurile echi
pei, în al cărei palmares se în
scrie anul acesta și locul doi în 
„Cupa campionilor europeni". 
O mențiune specială pentru 
Gunther Enescu, jucător care 
S-a afirmat tot mai mult și ca
re tinde să devină unul dintre 
„pionii" de bază ai sextetului. 
Desigur, nu pot fi omiși 
William Schreiber, Ștefan Bă- 
roiu, Teofil Chiș care au avut, 
deseori, o contribuție însemna
tă la succesele echipei.

O a doua „grupă" a fost con
stituită din formațiile Steaua

și Explorări B. Mare, care păs
trează ordinea din campionatul 
trecut. Deși, în final, steliștii 
s-au distanțat la trei puncte, 
echilibrul a domnit pînă aproa
pe de sfîrșit. Steaua, însă, cu 
un joc mai consistent și cu o 
„linia a II-a“ deseori reduta
bilă, s-a arătat, totuși, în an
samblu superioară băimărenilor, 
eforturile lui Aurel Drăgan, co
roborate cu cele ale jucători
lor (cu deosebire Macavei, Pop, 
Țerbea) dind rezultatele scon
tate : Evoluții, în general, bune 
și un loc secund, care îi permi
te să participe din nou, la 
„Cupa cupelor", unde în acest 
an a ocupat un merituos loc 
doi. Deși s-a aflat permanent 
printre fruntașe, ni se pare to
tuși că Explorări nu a dat încă 
tot ce ar fi trebuit, o notă de 
automulțumire grevînd prea 
adesea comportarea de ansam
blu a echipei, deși dispune de 
cîțiva jucători cu largi posibi
lități (Arbuzov, Băgâian, V. 
Marian ș.a.).

T-a mijlocul clasamentului, 
trei echipe Tractorul Brașov, 
Politehnica Timișoara și Con
structorul Brăila, despărțite 
doar de setaveraj. cărora le-am 
adăuga și pe Viitorul Bacău, 
ajunsă însă în grupa 7—12, ca 
urmare a unui setaveraj mai 
slab, deși multă vreme ș-a a- 
flat cu cîteva locuri mai sus. 
Desigur, dintre acestea, cea 
mai bună performanță aparține 
formației brăilene, care, nou 
promovată în Divizia A, s-a 
clasat pe locul 5, înaintea unor 
cluburi cu tradiție și pretenții. 
Nu putem spune că, în general, 
cele patru echipe s-au eviden
țiat în mod deosebit, comporta
rea lor fiind mult mai aproape 
de calificativul mediocru, deși 
există destule premise pentru o 
comportare de ansamblu cu 
mult mai bună. Mai mult aș
teptam, mai ales de la timlșo-

reni, dar Infatuarea (nejustifi
cată) și superficialitatea în a- 
bordarea întîlnirilor i-a împie
dicat să realizeze victorii pe 
deplin posibile (a se vedea spre 
exemplu meciul cu Constructo
rul din turneul final).

-Intr-o penultimă „subgrupă" 
se află Rapid, Universitatea 
Craiova și Delta Tulcea care 
n-au arătat prea mult, doar 
sporadice „sclipiri”, cu care în
să nu puteau emite pretenții la 
locuri superioare, pe plan teh- 
nico-tactic și al rezistenței de 
concurs manifestind numeroase 
carențe.

In sfîrșit, C.S.U. Galați și- 
Petrolul Ploiești, care în prima 
parte a campionatului au obți
nut doar două și, respectiv, o 
victorie ! C.S.U., altădată o
formație redutabilă, prezentă 
mereu în lupta pentru primele 
locuri, se află acum în penibi
la situație de a retrograda. 
Din păcate, semnalele ziarului 
nostru în diverse etape ale a- 
cestui proces de recesiune nu 
au găsit ecoul așteptat, astfel 
că un centru voleibalistic cu 
puternice tradiții se află în si
tuația de a face neplăcuți pași 
înapoi. Petrolul nu a demon
strat, la revenirea sa pe prima 
scenă, -.ă dispune de resursele 
necesare menținerii, astfel că 
va trebui să ia de la capăt lun
gul drum al diviziei B.

Emanuel FÂNTANEANU

JURNEELE FINALE (locurile 7-12)

ALE CAMPIONATELOR DIVIZIEI A
La Galați (feminin) și Bacău 

(masculin) au continuat turne
ele pentru locurile 7—12 ale 
campionatelor Diviziei A de 
volei- Iată amănunte de la 
partidele programate -ieri :

GALAȚI. Sala sporturilor din 
localitate a cunoscut o afluen
ță mare de public, care a pu
tut urmări partide mai viu 
disputate decît în zilele pre
cedente. In centrul atenției s-a 
situat întîlnirea dintre Univer
sitatea Timișoara și C.S.M. 
Sibiu, în care ambele echipe 
au oferit un spectacol voleiba- 
listic de calitate. Universitatea 
a învins cu 3—1 (8, —13, 8,12). 
6-au remarcat Marinela Turlea 
(C.S.U.), Maria Antonescu și 
Doina Popescu („U"). Au con
dus D. Delcea (Galați) și V. 
Tilcă (Craiova). Maratex B. 
Mare a dispus cu 3—1 <15, 9, 
—10. 7) de Ceahlăul P. Neamț. 
S-au evidențiat : Marcela Pri- 
piș (M) și Maria Bistriceanu

(C). Au condus C. Păduraru 
(Timișoara) și I. Covaci (Bucu
rești). In ultimul meci al zilei 
CJS.U. Galați — Știința Bacău 
3—2 (—10, 4, 9, —12, 9). Meciu
rile continuă vineri, de la ora 
16. (T. SIRIOPOL — coresp.).

BACĂU: Publicul a asistat în 
cadrul etapei a III-a a turneu
lui masculin la meciuri dispu
tate. După ce Rapid a dispus, 
conform așteptărilor, de Petro
lul cu 3—0 (14, 4. 10), C.S.U. 
Galați a furnizat surpriza eta
pei, depășind cu 3—2 (14, —10, 
12, —15, 2) pe Delta Tulcea, la 
capătul unui meci cu faze foar
te frumoase. S-au remarcat 
Antonescu și Zugravu (C.S.U.), 
Gavrilă (D). Au condus M. 
Marian (Oradea) și C. Șovăială 
(Ploiești). In partida ultimă, 
Universitatea Craiova — Viito
rul Bacău 1—3 (—10. —10, 13, 
—13). întrecerile continuă azi, 
de la ora 16. (S. NENIȚA — 
coresp.)

I

I
I
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• CASA DE CULTURA A SIN- 
DICATELOR din Pitești a găzduit 
recent faza pe județul Argeș a 
„Cupei Independenței'* la șah și 
tenis de masa, rezervata tinerilor 
din întreprinderi și instituții. Pri
mele locuri au revenit sportivilor 
Gh. Duță (Petrochimistul) și Tan
ia Dumitrescu (Comerțul) — la 
tenis de masă, P. Râducu și lu- 
iia Dumitrescu (ambii de la Da
cia) - la șah. • C.M.E.F.S. O- 
DORHEi a organizat duminică un 
reușit turneu de minlfotbal, cu 
participarea a 16 echipe. Pe pri
mele trei locuri s-au clasat : 
Constructorul, Știința și Confecții. 
• IN TIMPUL VACANTEI de pri
măvară, elevii de la Liceul real- 
uman din Macin și-au amenajat 
un frumos teren de volei și mulți 
dintre ei au participat la lucră
rile de înfrumusețare a stadionu
lui orășenesc. • IN FRUMOASA 
ZONA de agrement Valea Măriei 
(județul Satu Mare) s-a desfășu
rat o reușită întrecere de radio- 
goniometrie (vînâtoare de vulpi) 
și telegrafie a cercurilor de pio
nieri din județ. In postura feri
cită a cîștigătorilor s-au numărat 
pionierii Gabriela Crintuț (Tăș- 
nad) și Radu Turda (Negrești- 
Oaș), la radio-goniometrie și 
Csaba Cuibuș (Satu Mare) la 
telegrafie. • LA LICEUL INDUS
TRIAL „Al. !. Cuza’* din Galați 
activitatea sportiva lasă foarte 
mult. de dorit, cu toate câ aici 
funcționează destui profesori de 
educație fizică, oameni cu expe

riență ca Petrică, M. Casa- 
popoulos, M. Filip și L. Neagu I 
• LUNI S-A DAT STARTUL in 
noua ediție a campionatului de 
fotbal al asociației sportive de pe 
lingă întreprinderea de autoca
mioane din Brașov. La populara 
competiție participa 28 de echi
pe împărțite în două serii. Pri
mele cinci clasate din fiecaie 
serie vor participa la turneul fi
nal, iar restul de 18 formații, 
pentru a avea continuitate in ac
tivitate, se vor întrece in compe
tiția „Cupa constructorului de 
mașini*'. • IN PERIOADA 6-16 
aprilie un număr de 120 de elevi 
au fost prezenți la Făgăraș într-o 
tabără de judo, organizată de 
Ministerul Educației și fnvățâmîn- 
tului. Aici și-au îmbogățit cunoș
tințele tehnice tineri judoka din 
București, M. Ciuc, lași. Galați, 
Sibiu, Timișoara, Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej și Făgăraș. • 
ASOCIAȚIA SPORTIVA ASPRO, 
care funcționează pe lingă Cen
trul județean de proiectare Sibiu, 
continuă să organizeze pentru 
membrii săi atractive întreceri. In 
ultimul timp a avut loc în bazinul 
„Neptun” campionatul de înot al 
asociației, la stilurile liber, bras 
și spate. Cei mai rapizi înotători 
au fost T. Patai, E. Ghibu (Cen
trul de calcul), V. Ceaușu și V. 
Poclitaru (Centrul de proiectări).

CORESPONDENȚI : I. Fețeanu. 
V. Pașcanu, I. Jipa, k Tolh, 
T. Siriopol, C. Gruia, V. Lazăr și 
I. lonescu.
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LIPSURI SERIOASE ÎN PREG
ÎNOTĂTORILOR NOȘTR[

Indisciplina șl superficialitatea nu deranjează
Unul din paradoxurile care 

domină activitatea natației ro
mânești se referă la diferența 
tot mai mare de la un an la 
altul între valoarea perfor
mantelor ce le înregistrează 
înotătoarele fruntașe și nivelul 
încă scăzut al recordurilor mas
culine. într-o serie de comen
tarii anterioare subliniam fap
tul că cele mai bune înotătoa
re ale țării și, alături de ele, o 
serie de reprezentante talentate 
ale „noului val" au ajuns la re
zultate de talie internațională, 
vădind frumoase perspective. 
La băieți, în schimb, perfor
manțele în ansamblu ale noilor 
campioni au o valoare mai scă
zută, și, la această oră. cu greu 
am putea reține vreun candidat 
pentru campionatele europene 
din vară.

Este adevărat, grupa tinerilor 
orădeni (pentru prima oară în 
istoria campionatelor republi
cane reușesc să cîștige 6 titluri 
la seniori) și îndeosebi Levente 
Mady, Horațiu Neagrău, Ladis- 
lau Szakadati și Dan Ținea au 
realizat noi recorduri. Cu per- 
formațe optime și-a însoțit e- 
voluțiile Adrian Horvat, cam
pion la 100 m și 200 m spate 
cu 80,5 sec și, respectiv, 2:08,5. 
Un progres sensibil ni l-au 
semnalat și timpii realizați de 
tinerii M. Mandache. AI. Adri
an, AI. Noapteș. AI. Szabo, V. 
Buzatu, Al. Grozescu și D. Mo- 
țoiu. Este însă mult prea pu
țin față de ceea ce așteptăm 
de la cei mai buni înotători ai

țării, beneficiarii unor condi
ții de pregătire asemănătoare 
cu cele ale fetelor.

Antrenorii loturilor și-au pus 
mari speranțe într-o serie de 
tineri cărora F.R. Natație le-a 
creat chiar condiții mai bune 
de antrenament, unii dintre ei 
fiind trimiși să concureze și 
peste hotare. Și antrenorul Gh. 
Marinei, care îndrumă activi
tatea înotătorilor de la Steaua, 
se arăta destul de optimist 
înaintea întrecerilor de la Hu
nedoara. Totuși, Zeno Oprițes- 
cu abia și-a repetat recordul 
național din bazin de 50 m 
(53,4) stabilit acum 6 ani (!), 
O. Resler a egalat propriul său 
record la 100 m bras din 1974, 
E. Aimer a reușit cu chiu cu 
vai să coboare sub două mi
nute la 200 m liber (dar acest 
lucru îl fac astăzi și înotătoa
rele...), iar Ionel Luca a cîști- 
gat la 200 m bras cu un rezul
tat la îndemîna lui V. Costa și 
A. Șoptereanu acum... 10 ani I 
I. Sveț, H. Lucaciu, P. Cio- 
mirtan, C. Brechner și alții au 
dezamăgit realmente prin evo
luțiile cu totul sub posibili
tăți. Unii antrenori și în spe
cial cei de la Liceul nr. 1 din 
București au explicat compor
tarea modestă a elevilor lor 
prin imposibilitatea de a se 
antrena in condiții normale în 
săptămînile dinaintea campio
natului. Așa stînd lucrurile, ne 
întrebăm atunci de ce tot ei 
au susținut deplasarea Iui 
Sveț, Lucaciu și Luca. Ia finele

CAMPIONATE • COMPETIȚII
Motocicliști români in fața unor importante confruntări 

internaționale
De cîțiva ani, este evidentă 

preocuparea forului de resort 
pentru pregătirea multilaterală a 
motocicliștilor. Dovada o consti
tuie și programele moderne de 
pregătire indicate secțiilor de 
performanță, precum și exigen
țele manifestate față de activita
tea alergătorilor selecționați în 
loturile reprezentative de moto- 
cros și dirt-track.

Anul acesta 
substanțial 
Iată noua 
tocros — 
Plugaru, 
Gheorghe 
badgi, Alexandru Enccanu și Cor
nel Băjan. Antrenori : Paul Mul- 
ner și Traian Moașa. Dirt-track 
— Nicolae Riureanu, Gheorghe 
Nicolaescu. Ion Pițigoi, Ion Dra- 
gu și Ludovic Keseri. Antrenori- 
sportlvi : Cornel Voiculescu și
Ion Bobilneanu.

au fost întinerite 
loturile republicane, 
lor componență : mo- 
Ernest Mulner, Ion 

Gheorghe Oproiu, 
Voicu, Nicolae Ara-

De curînd. selecționabilii au 
fost convocați pentru ultimele 
antrenamente în vederea unor 
importante confruntări interna
ționale, motocrosiștii exersînd pe 
traseul de la Zămești, iar aler
gătorii de dirt-track pe pista sta
dionului Metalul din Capitală. în 
urma concursurilor de verificare, 
specialiștii federației au alcătuit 
următoarele echipe : Ernest Mul- 
ner, Gheorghe Oproiu, Gheorghe 
Voicu și Cornel Băjan — la mo- 
tocros, Cornel Voiculescu, Ion 
Bobilneanu și Nicolae Rîureanu 
— la dirt-track. Primii vor re
prezenta țara la etapa inaugurală 
a „Cupei Prietenia4*, programată 
duminică în orașul iugoslav Mă
ritor, iar alergătorii de dirt-track 
vor evolua, tot duminică, în ca
drul preliminariilor C.M. de la 
Civittanova (Italia).

Te. IOANIȚESCU

Intensă activitate Ia lupte
Perioada dinaintea campionate

lor europene de lupte (26—31 mai) 
este punctată de numeroase com
petiții internaționale. La sfîrșitui 
sâptăminii trecute cei mai buni 
luptători de la greco-romane au 
participat la un turneu internațio
nal. la Pernik (Bulgaria), 
concurs au fost prezenți ‘ 
sportivi din 10 țări : 
Bulgaria (cu mai multe 
Cehoslovacia, Grecia, R. 
mană, iugoslavia, Polonia, 
nia, Ungaria și U.R.S.S. 
noastră a fost reprezentată 
nouă luptători, cei mai mulți din
tre ei componenți ai lotului care 
va participa la campionatele eu
ropene de la Bursa (Turcia). Trei 
dintre aceștia au avut comportări 
remarcabile, cîștigînd concursul 
la categoriile lor ; Constantin 
Alexandru (48 kg), Nicu Gingă 
(52 kg) și Ion Păun (62 kg). Cea 
mai dificilă sarcină a avut-o N. 
Gingă, atit datorită valorii concu- 
rențiior, cit șl numărului mare de 
meciuri susținute (șapte). El a 
terminat învingător în toate în- 
tîlnirile. într-o excelentă dispozi
ție de luptă s-a prezentat C. A- 
lexandru, care a cîștigat prin tuș 
cinci meciuri. Bine s-a prezentat 
și Petre Dicu (90 kg), ocupantul 
locului doi la categoria sa, spor
tiv care în ultima vreme mani
festă o evidentă creștere a valo
rii sale sportive. în schimb, așa 
cum ne-a spus antrenorul emerit 
Ion Corneanu, cîțiva dintre com
ponența lotului nu s-au ridicat 
la nivelul așteptărilor. Este vorba 
despre Gh. Ciobotaru (74 kg). I. 
Enache (82 kg) și V. Dolipschi 
(4-100 kg). care manifestă o în
grijorătoare scădere de formă. De 
altfel, comportarea lor va face 
obiectul unei discuții în Biroul 
federal, care va hotărî dacă, în 
condițiile amintite, ei mai pot 
participa la competiția continen
tală. Părerea tehnicienilor (I. Cor
neanu și I. Cernea) este că acești 
sportivi nu participă activ și con
știincios la programul de pregă
tire a lotului și, firește, insufi
cienta pregătire se răsfrînge asu
pra rezultatelor.
• în zilele de 23 și 24 aprilie, 

cei mai valoroși luptători de la 
stilul greco-romane vor fi pre
zenți ia startul unui alt turneu 
internațional. la Aschffenburg 
(R.F.G.). Antrenorii I. Corneanu 
și I. Cernea au deplasat următo
rul lot, în ordinea categoriilor : 

„C. Alexandru, N. Gingă, M. Bo-

La 
160 de 
Algeria, 
echipe), 
D. Ger- 
, Româ- 

Tara 
de

țilă, L Păun, Șt. Rusu, Gh. Cio- 
botaru, I. Enache, P. Dicu, V. 
Dolipschi.
• în aceeași perioadă, un alt 

grup, în care vor fi incluși Gh. 
Berceanu, C. Arapu, M. Balaur, 
L. Tipa etc., va participa la un 
turneu asemănător, ia Bratislava.
• La „Memorialul W. Maksy- 

miak“ — rezervat juniorilor — 
Varșovia. 22—24 aprilie —, vor fi 
prezenți și cîțiva tineri luptători 
români : N. Iordache, N. Zamfir, 
St. Negrișan, I. Draica, I. Ră- 
duțescu etc. Sportivii sînt însoțiți 
de antrenorii S. Popescu și E. Bă- 
lănescu (m. tr.)

Miine, la Plevna, începe
„Cupa Dunării1 

la haltere
miine și pînă duminică, 

va
în 
a-

De . _
orașul Plevna (Bulgaria) 
vea loc actuala ediție a «Cupei 
Dunării** ia haltere, competiție 
care și-a cîștigat un frumos 
prestigiu internațional. Tradi
ționala întrecere reunește an de 
an cele mai bune echipe de hal
tere ale țărilor străbătute de 
bătrinul Danubius. Este vorba de 
redutabilele reprezentative ale 
Bulgariei, Ungariei, Cehoslovaciei, 
la care se adaugă cele ale Aus
triei, României, R.F. Germania și 
Iugoslaviei.

Țara noastră va fi prezentă și 
la această ediție cu o echipă 
completă, care va face deplasa
rea în cursul zilei de astăzi. 
Iată formația, în ordinea cate
goriilor : Ion Hortopan, Stan 
Paraschiv, Marian Grigoraș, Ion 
Buta, Alexandru Kiss, Vasile Că- 
priceru, Vasile Groapă, Marin 
Parapancea și Ștefan Kreicik. 
Lotul este însoțit de antrenorul 
federal Lazăr Baroga șl de an
trenorii Ștefan Achim și Gheor
ghe Mănăilescu.

Iată ce ne-a declarat înaintea 
acestei competiții antrenorul Lazăr 
Baroga : „Prin amploarea și va
loarea performanțelor „Cupa Du
nării** s-a ridicat întotdeauna ia 
un înalt nivel. Misiunea sportivi
lor noștri este foarte dificilă, dar 
cred ca pregătirile, din ultima 
vreme, să-și arate roadele. Sper 
ca Ion Hortopan, Marian Grigo
raș și Ion Buta să obțină rezul
tate bune și locuri pe podium, 
iar ceilalți să realizeze cîteva re
corduri naționale".

Situația la zi în Divizia de popice
în campionatul Diviziei A la 

popice au mai rămas de jucat 
două etape, după care primele 
trei clasate, in toate cele patru 
serii, își vor disputa turneul fi
nal pentru desemnarea campioa
nelor. în seria Sud a campiona
tului feminin se cunosc deja fi
nalistele — echipele bucureștene 
Laromet, Voința și Gloria, pre
cum și una dintre sexteturile 
care nu mai poate evita retro
gradarea, Nicolina lași. în seria 
Nord, Voința Tg. Mureș — cam
pioana țării, și Voința Cluj-Na- 
poca sint virtual calificate pentru 
confruntarea decisivă, iar cea de 
a treia echipă se va cunoaște 
după ultima etapă, deoarece nu 
mai puțin de patru formații can
didează la acest loc — Voința 
Oradea, Voința Craiova, Textila 
Timișoara (toate cu cite 18 p în 
clasament) și C.S.M. Reșița (16 p).

în etapa de simbătă lucrurile 
se vor mai limpezi oarecum, în- 
trudt Textila joacă acasă cu 
Voința Craiova.

în competiția masculină situa
ția este clară doar în seria Nord, 
unde Electromureș Tg. Mureș, 
Aurul Baia Mare și Voința Cluj- 
Napoca nu mai oot pierde prac
tic locurile 1—3 și se pot consi
dera participante la turneul fi
nal. în schimb, la periferia cla
samentului lupta pentru menți
nerea în divizie continuă intre 
Jiul Petrila. Unio Satu Mare, 
Voința Tg. Mureș, Electrica Si
biu și Olimpia Reșița. în seria 
Sud, Gloria București și Petrolul 
Teleajen Ploiești au un avantaj

substanțiai de puncte, cîte 24, și 
nu mai au emoții în privința 
locurilor 1—2, dar pentru poziția 
a III-a din clasament lupta ră- 
mîne deschisă. La ea participă 
actuala campioană a țării. Con
structorul Galați (22 p), Olimpia 
București (22 p) și Rulmentul 
Brașov (20 p). în această grupă 
nu mai noate evita retrogradarea 
Tehnoutilaj Odorhei (4 p). Cea de 
a doua formație care nu va mai 
juca la toamnă în divizie se va 
cunoaște după etapa a XVin-a, 
amenințate fiind Flacăra Cîmpina 
și Rafinorul Ploiești.

De semnalat forma excelentă, 
în etapa de săptămîna trecută, 
a unor echipe, ca de pildă La
romet București, care a cîștigat 
la Giurgiu cu rezultatul de 2556 
p d care constituie un nou re
cord al arenei. Jucătoarele bucu
reștene au realizat toate cifre 
de peste 415 p. în derbyul seriei 
Nord, Voința Tg. Mureș a dis
pus clar de Voința Cluj-Napoca 
obținînd un rezultat foarte mare 
— 2611 p d. La bărbați am re
marcat partida deosebit de dis
putată între Voința București și 
Rulmentul Brașov, în care oas
peții au condus pînă la ultimul 
schimb și au pierdut la o dife
rență de numai 19 „bețe**. O în- 
frîngere severă a suferit în a- 
ceasțâ etapă formația campioană, 
Constructorul Galați, care a pier
dut la o diferență de 209 popice 
la Dacia Ploiești.

Simbătă și duminică are loc 
etapa a xvn-a, penultima a 
campionatului (t.r.)
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Programul jocurilor 
de Divizia A

Un debut cu totul original 
va avea în acest an campio
natul Diviziei A pe echipe 
de seniori la tenis de masă, 
în etapa de la 24 aprilie nu 
mai puțin de 11 formații 
primind din start (dacă voiw 
lua startul !) 0—9 — fetele 
și, respectiv, 0—17 — băie
ții, adică scorul — sancțiune 
de neprezentare : Locomoti
va și Progresul București, 
Școala sportivă și Universi
tatea Craiova, Gloria Buzău
— la seniori, ca și Progresul 
București, Școala sportivă 
Craiova, C. S. Arad I—II, 
Gloria Buzău și Școala spor
tivă Slatina — la senioare. 
Ce a determinat federația 
să ia o asemenea măsură 
disciplinară ? Neînscrierea 
acestor formații în campio
nat, nici în termenul regu
lamentar (pînă la 15 Ianua
rie), nici în cel suplimentar 
(de 2 luni !) acordat de bi
roul federal. în unele cazuri 
de vină sînt activiștii de re
sort de la consiliile județene 
(cum e la Craiova, de pil
dă), în altele, antrenorii, 
secțiile și consiliile asocia
țiilor și cluburilor.

Nu ne propunem să sta
bilim cine este în culpă, 
convinși că o vor face foru
rile competente și ne vor 
înștiința și pe noi, d atra
gem atenția că neînscrierea 
pînă la 3 mai, ultima păsui
re, va atrage după sine ab
sența din campionat, cu 
toate urmările ce

★
Două absențe 

la campionatul 
individual de tenis de masă
— juniori, disputat recent la 
Pitești : Ana Ciobanean și 
Maria Alboiu, de la Școala 
sportivă Slatina, plecate in 
vacanță... totală 1 Faptul 
surprinde cu atit mai mult, 
cu cit sportivele respective 

.fac parte din centrul fede
rației, bucurîndu-se de con
diții de pregătire care ră- 
mîn fără finalitate. In ca
zul cînd nu există o moti
vație serioasă a absenței, 
firesc ar fi ca aceste două 
sportive (Alboiu nu e la 
prima abatere) să fie ex
cluse din efectivul centru
lui (m.c.)

decurg.

nemotivate 
republican

I
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18
43

România, în Campionatul 
pean. Transmisiune directă de la 
Barcelona — repriza a ll-a. Co
mentator Anton Oroman.

Duminică 24 aprilie, ora 11,45 : 
Campionatele internaționale de 
gimnastică ale României — fina
lele pe aparate — transmisiune 
directă de la Cluj-Napoca. Co
mentator Gabriel Bâdescu.

Ora 15,50 : Box, selectiunt în
registrate din finalele turneului 
internațional „Centura de aur".

Miercuri 27 aprilie, ora 17 : 
Fotbal, România — R.D.G., trans
misiune directă. Comentator Mir
cea M. lonescu.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 30 APRILIE
Extragerea I : 45 41 8 30 29
EXTRAGEREA a n-a : 15 23 

42 12
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI : 722.806 Iei.
Plata eîștigurilor prin casieriile 

Loto-Pronosport la această tra
gere se face astfel : de la 30 
aprilie pînă la 20 iunie (în mu
nicipiul București), de la 5 mal 
pînă la 20 iunie (în țară) șl în- 
cepînd aproximativ de la 5 mai 
prin mandate poștale.

I
I
I
I

ARBITRAJE, ÎN GENERAL, MULȚUMITOARE,
DAR Șl ABATERI DE LA REGULAMENTUL DE JOC

Zilele trecute, arbitrii din lo
tul A 
F.R.F. 
tațiile 
cele 4 _ _
cum în cadrul returului cam
pionatului Diviziei A și a tra
ge cele mai bune învățăminte 
pentru activitatea de viitor. 
Devenise o obișnuință ca arbi
trii noștri fruntași să se întil- 
nească de două ori pe an : 
înaintea începerii campionatu
lui și înainte de ridicarea cor
tinei pentru meciurile returu
lui. Federația română de fot
bal, apreciind insă că aceste 
consfătuiri erau prea rare și, 
deci, nu puteau avea eficiența 
așteptată, a hotărît ca arbitrii 
să aibă consfătuiri mai dese, în 
retur, cel puțin, ele fiind im
puse și de ascuțirea luptei pen
tru puncte la cei doi poli ai 
clasamentului, de necesitatea de 
a se realiza arbitraje fără gre
șeală, în afara oricăror critici, 
sub toate aspectele lor.

Din referatul întocmit de Co
legiul central al arbitrilor, pre
zentat de Vladimir Grosu. s-a 
desprins concluzia că, făcîn- 
du-se adunările și scăderile de 
rigoare și trăgîndu-se linia, 
arbitrajele în cele 4 etape ale 
returului au fost mulțumitoa
re. Aprecierile, în ansamblu, ar 
fi cutut atinge cote mai ridi
cate dacă în cîteva meciuri 
„cavalerii fluierului" n-ar fi 
comis și greșeli care au ieșit 
totuși din sfera acceptabilului

s-au întîlnit la sediul 
pentru a analiza pres- 
pe care le-au avut în 
etape disputate pînă a-

chiar pentru o activitate atit 
de dificilă, în care decizia tre
buie luată intr-o fsacțiune de 
secundă. Referatul s-a oprit, in 
special, la arbitrajul țui C. 
Ghiță din meciul Steaua — U- 
niversitatea Craiova, in care, 
practic, scorul a fost deschis 
de arbitru prin dictarea unui 
penalty imaginar. Lui C. Ghiță 
i se mai reproșează (și e un 
lucru greu de acceptat la un 
arbitru internațional !) lipsa de 
autoritate de care a dat dova
dă in unele momente, îngădu
ința față de manifestările ne- 
permise ale unor jucători (Bel- 
deanu, de pildă). După opinia 
Colegiului central al arbitrilor, 
C. Ghiță a greșit și la exe
cutarea acelui 
penalty, validind 
IN TIMPUL 
LOVITURII, doi 
de la Steaua și 
Universitatea 
TRUNSESERÂ _
ȚA DE PEDEAPSA si, ca atare, 
potrivit regulamentului, LOVI
TURA TREBUIA REPETATA,

O greșeală identică a comis 
și Gh. Jucan, în minutul 87 al 
meciului Rapid — F.C. Argeș, 
cînd a acordat o lovitură de la 
11 metri în favoarea echipei 
bucureștene. ratată de Pop. 
Aici, încălcarea regulamentului 
a fost și mai flagrantă, in su
prafața de pedeapsă aflindu-se 
în momentul executării penal- 
ty-ului 7—8 JUCĂTORI DIN 
AMBELE ECHIPE. Evident, și

mult discutat 
golul, deși, 

EXECUTARH 
jucători, imul 
altul de la 

Craiova, PA
IN SUPRAFA-

„CUPA INDEPENDENȚEI"
Ieri după-amiază, in cadrul 

„Cupei Independenței", compe
tiție organizată de C.M.E.F.S. 
București, s-au disputat urmă
toarele partide :

METALUL BUCUREȘTI — 
SPORTUL STUDENȚESC 0—1 
(0—1). Această întilnire dispu
tată pe stadionul „Metalul" a 
prilejuit o frumoasă întrecere, 
în care fiecare formație a do
minat cite o repriză. Studenții 
au avut inițiativa în prima 
parte a jocului, cînd au și des
chis scorul prin O. lonescu, în 
min. 22. Metalurgiștii au do
minat după pauză, dar ei n-au 
reușit egalarea. (Nicolae Ștefan, 
coresp.)

TEHNOMETAL — STEAUA 
3—6 (0—0 ; 1—1). Pe stadionul 
„Laromet”, arhiplin, echipa 
campioană a ieșit învingătoare 
abia după executarea penalty- 
urilor. Pentru că, pe un teren 
ud și o ploaie continuă (toren
țială după pauză), divizionara 
B a dat o excelentă ripostă for-

mației Steaua, din care nu 
lipsit 
nali. 
min.
Iar ea 
cînd 
tajarea s-a efectuat prin seria 
celor cinci lovituri de pedeapsă, 
echipa campioană transformînd 
toate penalty-urile prin Năs- 
tase, M. Răducanu, Aelenei, 
Morarii și C. Zamfir. Pentru 
Tehnometal au transformat 
Paulina si Tronaru. (Dumitru 
Moraru-Slfvna, coresp.)

VOINȚA 
STICLA 
(9—1) ! O 
frîngere a 
ferită chiar 
rul a fost 
de Mateescu, pentru ca tot el 
să înscrie și după pauză. în 
min. 65. Gazdele au redus din 
handicap în min. 70, cînd Be- 
lodi a transformat o lovitură 
de la 11 m. (Gh. Vlad, coresp.).

au 
cunoscuții săi intemațio- 
Scorul a fost deschis în 
65 de Iordache, iar ega- 
a survenit in min. 75, 

a marcat Năslase. Depar-

în acest caz, trebuia dictată 
repetarea loviturii de la 11 
metri. S-a considerat, de ase
menea, că Gheorghe Jucan n-a 
sancționat regulamentar actul 
de indisciplină al lui Șutru 
(Rapid), arătindu-i acestuia car
tonașul galben în Ioc de cel ro
șu, deși lovise un adversar care 
nu juca balonul.

încă se mai manifestă la unii 
arbitri tendința de a „scoate" 
din careu infracțiunile săvirși- 
te la marginea suprafeței de 
pedeapsă, dar, oricum, in in
teriorul ei. De pildă, in meciul 
Sportul studențesc — Progre
sul. in min. 58. arbitrul C. Băr- 
bulescu a acordat în loc de 11 
metr: pentru studenți, lovitură 
liberă din afara careului. Ce
ea ce nu e același lucru !

Multe alte greșeli provin — 
s-a arătat — din cauza pregă
tirii fizice precare a arbitrilor, 
care nu le permite, mai ales 
intr-un med cu un ritm viu de 
joc, să fie mereu in apropierea 
fazei, sau a greșelilor de pla
sament ale conducătorilor jocu
rilor (Fr. Coloși, in partida 
Dinamo — Steaua).

La discuții au luat cuvintul 
numeroși arbitri, unii dintre ei 
(C. Petrea, C. Dinulescu) fâcind 
și propunerea, ca. pe cit posibil, 
același arbitru să conducă atit 
meciul din tur, cit și cel din 
rețin- dintre două echipe.

Adresindu-se celor prezenți, 
tovarășul Mircea 
vicepreședinte al 
române de fotbal, și-a 
festat încrederea în competența 
corpului de arbitri din lotul A, 
făcind insă apel la o mai mare 
autoritate, la eliminarea orică
ror concesii față de echipele 
gazdă. Ia datoria arbitrilor de 
a nu vedea pe teren decît două 
culori de tricouri și atit. In 
felul acesta, ei vor presta ar
bitraje bune, obiective, menite 
să contribuie la progresul fot
balului nostru.

Angelescu, 
Federației 

mani-

Jock BERARIU

MECIURI
m. n- 
Partida 
consti- 
pentru 
gol a

F.C.M. REȘIȚA — U. 
MIȘOARA 1—0 (1—0). 
s-a disputat marți și a 
tuit o utilă verificare 
ambele echipe. Unicul _ 
fost înscris de Gabel (min. 15). 
(D. Plăvițiu, coresp.).

F. C. CORVINUL HUNE
DOARA — METALUL OȚELUL 
ROȘU 6—1 (5—0). Un joc plă
cut, in care hunedorenii au ru
lat întregul lot. Au marcat : 
Radu Nunweiller (2), Agud (2), 
Văetuș, Economu, respectiv 
Ruja. (I. Vlad, coresp.).

UNIREA FOCȘANI—RAPID

Excursii mici satisfacții mar*
vă oferă

I
 întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București

CU PRILEJUL ZILELOR de 1 și 2 MAI

au fost pregătite pentru dvs.
— 20 programe de excursii pe 

seu microbuze confortabile.
— 10 programe de drumeții spre

- Bunloc; Poiana Secuilor; 
Alpin (Bușteni); Gura Diham; 
Cîinelui; Gura Rîului.

PREȚURI ACCESIBILE, CU VALORI CUPRINSE INTRE 181 
Șl 459 LEI, - plata se poate face și în rate.

Consultarea programelor, înscrieri, informații la filialele 
de turism cu sediul în :

@ Bd. N. Bălcescu nr. 35 • Bd. Republicii nr. 68
• Bd. Republicii nr. 4 (etaj 1) O Calea Griviței nr. 140 

I1 al căror orar de funcționare este: zilnic: 8,00—20,00; sîmbătâ: 
de la 9,00 la 13,00.

trasee pitorești, cu autocare

cabanele :
Girbova; Diham; Căminul 

Piatra Arsă; Babele; Piscul

BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI 
surprinzătoare 

divizionarei B, 
pe terenul său. Sco-
dcschis in min. 30

1—2 
In- 
su-

AMICALE
BUCUREȘTI O-â. In ciuda 
timpului friguros, in jur de 
5 000 de spectatori au fost pre- 
zenți la această partidă. Deși 
nu s-a inserts vreun gol, jo
cul a fost frumos, el plăcind 
numeroșilor spectatori. (V. Ma- 
nolio. coresp.).

ROVA ROȘIORII DE VEDE 
— UNIVERSITATEA CRAIO
VA 1—0 (0—0) ! Divizionara C 
a jucat cu multă ambiție, ea 
reușind o aplaudată și surprin
zătoare victorie in fața unui 
adversar, din formația căruia 
nu au lipsit Beldeanu, Donose, 
Negrilâ. Crișan, Bălăci, Ștefă- 
nescu. Marcu. Puri.na. Irimes- 
cu. Golul a fost realizat în 
min. 85 de Grigore. (T. Negu- 
lescu. coresp.).

ACTUAL1TAȚ/
• AST AZI. LA PLOIEȘTI. PETRO

LUL — A. S. ROMA. Cunoscuta for
mație A. S. Roma, care activează In 
prima divizie a campionatului ita
lian, va evolua, astăzi,- la Ploiești, 
în compania liderului seriei I a Di
viziei B. Pet-olul din localitate. In- 
titnirea este programată pe stadionul 
Petrolul, de ta ora 16,30.

MASURI DE ORDIN DISCIPLI- 
LA F. C. CONSTANȚA. Ca ur-NAR .. _ __________

maro a unor repetate abateri de la 
viața sportivă, o lipsei de interes în 
pregătire și o slabului randament în 
meciuri, conducerea clubului 
țean a hotărît să 
tivitatea sportivă, 
campionatului, pe 
lescu și Sălceanu.
• Incepind de 

vinzare, la casele 
de intrare la meciul Steaua 
Tg. Mureș, care se dispută sîmbătâ 
23 aprilie, pe stadionul Steaua, de 
la orele 16,30.

suspende 
pînă Io 
jucătorii

coostăn- 
din ac* 
sfîrsitu! 
Mărcii*

astăzi, se 
obițnuite,

i pun în 
biletele

- A.S.A.

din Capitală 
pînă la sfîrșitul 

campionatului
• F. R. Fotbal, în ur

ma consultării cu clubu
rile interesate, a definitivat 
programul jocurilor de Divizia A- 
care vor avea loc în București 
pînâ la sfîrșitul campionatului. 
Acesta se prezintă astfel : ETAPA 
A 22-A : (23 aprilie) : Steaua — 
A.S.A. Tg. Mureș, pe stadionul 
Steaua, Progresul _
Iași, pe stadionul Republicii ; E- 
TAPA A 23-A (1 mai) 
studențesc — F.C. 
dionui Republicii, ._
sîmbătâ 30 aprilie), Progresul — 
Steaua, pe stadionul Steaua, Ra
pid — Dinamo, pe stadionul Re
publicii ; ETAPA A 24-A (12 mai) : 
Dinamo — Corvinul Hunedoara, 
Pe stadionul Dinamo, Rapid — 
Universitatea Craiova, pe stadio
nul Republicii ; ETAPA A 25-A 
(15 mai) : Sportul studențesc — 
F.C. Constanța, pe stadionul Re
publicii (de la ora 11), Steaua — 
S.C. Bacău, pe stadionul Steaua, 
Progresul — Jiul, pe stadionul 
Republicii ; ETAPA A 26-A (22
mai) ; Dinamo — Sportul studen
țesc, pe stadionul Dinamo (se 
dispută simbătă 21 mai) și Stea
ua — Rapid, pe stadionul Steaua; 
ETAPA A 27-A (25 mai) : Dina
mo — A.S.A. Tg. Mureș, pe sta
dionul Dinamo, Rapid — Politeh
nica Timișoara, pe stadionul Giu
lești, Progresul — F.C. Argeș, pe 
stadionul Republicii (se dispută 
joi. « mai) ; ETAPA A 28-A (29 
mai) : Steaua — F.C.M. Galați, pe 
stadionul Steaua. Sportul studen
țesc — U.T.A.. pe stadionul Re
publicii ; ETAPA A 2S-A (5 iu
nie) : Rapid — Progresul și Spor
tul studențesc — Steaua. în cu
plaj pe stadionul ..23 August-, iar 
Dinamo — F.C. Bihor, pe stadio
nul Dinamo (se dispută sîmbătâ 
4 iunie) ; ETAPA A 30-A (8 iu
nie) : Progresul — F.C.M. Reșița, 
pe stadionul Republicii. Rapid — 
S.C. Bacău, pe stadionul Giulești : 
ETAPA A 31-A (12 iunie) : Spor
tul studențesc — A.S.A. Tg. Mu
reș, pe stadionul Republicii (ora 
11), Dinamo — Politehnica Iași, 
pe stadionul Dlnamo, Steaua — 
Jiul, pe stadionul Steaua : ETA
PA A 32-A (19 iunie) : Sportul
studențesc — Rapid și Dinamo — 
Progresul, in cuplaj pe stadionul 
„23 August- : ETAPA A 33-A (26 
iunie) : Rapid — Corvinul Hune
doara. pe stadionul Giulești (se 
dispută sîmbătă 25 iunie), Pro
gresul —• F.C.M. Galați, pe sta
dionul Republicii, Steaua — Poli
tehnica Timisoara, pe stadionul 
Steaua : ETAPA A 34-A (30 iu
nie) : Sportul studențesc — F.C; 
Argeș, pe stadionul Republicii; 
Dinamo — F.C.M. Reșița, pe sta
dionul Dinamo.

Politehnica

Sportul
Bihor, pe sta- 

(șe dispută

Din problemele juniorilor

„SCHIMBUL DE MÎINE" TREBUIE PRIVIT
CU MAI MULTA ATENȚIE!

9 Clte»a concluzii după disputarea „Mini-Cupei Europei"
s-a 
e- 

Europei",

La Montaigu (F ranta) 
disputat, nu demult, a 5-a 
diție a _Mini-Cupei ~ 
competiție organizată de fede
rația franceză de specialitate 
pentru echipe de club si selec
ționate de țări alcătuite din ju
cători pină la 15 ani. Pentru 
prima dată la acostă întrecere 
a luat parte și o echipă din 
țara noastră, care a obținut ur
mătoarele rezultate : 0—0 cu
Portugalia. 0—2 cu Franța și 
2—0 cu Polonia. „Mini-Cupa
Europei tinde să ia amploare — 
ne spunea, ‘ ‘
țară. Mihai Nicolae, antrenorul 
principal al 
Anul acesta 
lectionate 
Portugalia, Polonia,

la înapoierea in

echipei noastre, 
au participat 6 se- 

(Franța, România, 
Israel și 

R.F. Germania) si 9 echipe de 
club (A.S.K. Linz. F.C. Nantes, 
F-C. Băle. Bayern Munchcn, 
A.S Saint-Etienne, F.C. Mon
taigu, Anderlecht, Ajax Amster
dam, Paris St. Germain). Se 
speră ca, în următorii ani, nu
mărul echipelor participante să 
ajungă Ia 25—3# ! Organizatorii 
au acordai maximum de aten
ție competiției- Semnificativ in 
geest sens mi se pare a fi faptul 
că finala jnter-selecționate. 
Franța — Israel, a fost trans
misă în direct de televiziunea 
franeeză. Cit privește echipa 
noastră, trebuie să spun eă 
a fost defavorizată de program, 
ea susținînd primele două me
ciuri in aceeași zi. pe parcursul 
a numai 5 ore. Doar trei jucă
tori s-au remarcat în mod deo
sebit : portarul Salai („U“ 
Cluj-Napoca), fundașul Curtean 
(Șc. sp Șoimii Sibiu) și mijlo
cașul Bogdaniuc (Metalul Bucu
rești). Vreau să mai subliniez 
că a fost prima noastră selecțio
nată eu jucători de 14—15 ani 
care a evoluat peste hotare”.

Două -probleme de ordin ge
neral se desprind din afirma
țiile de mai sus : 1. Pentru
prima dată în istoria fotbalu
lui nostru o selecționată de 
copii se deplasează peste hotare 
pentru a-și măsura forțele cu 
reprezentativele de aceeași ca
tegorie ale altor țări ! Subliniem 
acest „eveniment” — care era 
mai demult necesar — cu sa
tisfacție, gîndindu-ne că ase
menea întîlniri ar fi utile și 
altor selecționate de la toate 
categoriile de vîrstă ale eșalo
nului copii-juniori. în primul 
rînd pentru a ne convinge cu 
toții, comparativ, de posibili
tățile talentelor promovate în 
centre și școli, de valoarea pre
gătirii efectuate de către antre
norii și profesorii de speciali
tate din toate aceste unități-pe- 
piniere. 2. Transmiterea în di
rect la televiziune a unui meci 
între două echipe de copii poate 
constitui un amplu subiect de 
discuție. Pentru că, în ultimă 
instanță, este vorba tot de una 
din problemele fotbalului nos
tru, de optica, de unghiul din 
care sînt priviți la noi copiii și 
juniorii de către toți factorii 
răspunzători, de popularizarea 
făcută competițiilor acestui e- 
șalon. Meciurile copiilor și ju
niorilor. sutele de meciuri din 
campionatele orășenești, muni
cipale, republicane se dispută 
în condiții improprii, pe tere
nuri impracticabile. departe 
de... lume, sînt conduse de ar
bitri nu de puține ori incom
petenți și neobiectivi. Privim 
cu precădere spre vîrful pira
midei, fără să vedem de fapt 
ce se află la baza ei. Și ne mai 
mirăm că ceea ce se află în 
vîrf nu mai corespunde preten
țiilor !

Lourențiu DUMITRESCU



PESTE HOTARE

SURPRIZELE
IN PROBELE DE DUBLU

Virginia Ruzici, favorita nr. 1 in turneul feminin. 
Foto : S. BAK'

„Internaționalele41 de tenis

AU LIPSIT

SPORTIVI ROMANI

BASCHETBMISTELE LA LOBZ
Echipa feminină a Româ

niei a dispus, în turneul de la 
Lodz, de Cehoslovacia cu 
53—42 (29—25). Coșgeterele for
mației române au fost Ana 
Aszalos (14 puncte) și Maria 
Simionescu (12 puncte). Bul
garia a întrecut Ungaria cu 
70—65 (după prelungiri).

SCRIMERII IN „CUPA GAUDINI"
Duminică se va desfășura la 

Roma tradiționalul patrulater 
dotat cu „Cupa Gaudini", care 
reunește echipele masculine de 
floretă ale Franței, Italiei, 
României și Ungariei. Echipa 
noastră are în componenta sa 
pe scrimerii Petru Kuki, Mihai 
Tiu, Tudor Petruș. Petre Buri- 
cea și Ernestin Mătușan.

BOXERII IN CEHOSLOVACIA

SPORTUL IC R. U nji I

ROMANIA - BULGARIA 5%-2>i
Echipa de șah a României 

continuă să aibă o comportare 
remarcabilă în turneul final al 
campionatului european care 
se desfășoară la Moscova.

In runda a 5-a, formația 
noastră a întîlnit-o pe aceea 
a Bulgariei (în componența că
reia se află nu mai puțin de 
5 mari maeștri internaționali !) 
obținînd o frumoasă victorie cu 
scorul de 5%—2% : Radulov — 
Gheorghiu %—%, Ciocâltea — 
Tringov 1/,—%, Pîdcvski — 
Șubă 0—1, Ghițescu — Ermen- 
kov 1—0, Kirov — Vais- 
man 1—0, Ungureanu — 
Spasov %—%, Peev —Pavlov 
0—1, Stoica — Popov 1—0. 
Dintre echipierii noștri, cele 
mai bune rezultate individuale 
au fost obținute, pînă acum, de 
Șubă, Ghițescu și Ungureanu, 
cu cîte 3*/2 p din 5 posibile-

Urmează : Stoica 2 (3), Gheor
ghiu și Ciocâltea 2% (5). Pavlov 
1% (3), Vaisman l‘/2 (5), Ur
zică 1 (4).

Celelalte rezultate ale rundei 
a 5-a : U.R.S.S. — Anglia 5—2 
(1), R.F. Germania — Ungaria
3— 3 (2), Iugoslavia — Ceho
slovacia 3%—3% (1). In runda 
a 4-a : Cehoslovacia — Anglia
4- 3 (1).

Clasamentul : 1. U.R.S.S. 29 
(1), 2. ROMÂNIA 21%, 3. Un
garia 20 (2), 4. Iugoslavia 19% 
(1), 5. Bulgaria 19, 6. R. F. Ger
mania 17 (2). 7—8. Cehoslovacia 
și Anglia 14% (2).

Runda a 6-a (aseară, rezul
tatele nu ne-au parvenit pînă 
la închiderea ediției) : România 
— Cehoslovacia, Ungaria — 
Bulgaria. U.R.S.S. — R. F. Ger
mania, Anglia — Iugoslavia.

Ziua a treia a „Internaționa
lelor” de tenis ale României a 
fost rezervată „perechilor". Pe 
cele opt terenuri din parcul 
sportiv Progresul, protagoniștii 
s-au străduit — și pe alocuri au 
reușit — să ofere dispute a- 
tractive. Acestea au fost in 
primul rînd urmarea răsturnă
rii unor situații care au dus la 
prelungirea cîtorva meciuri pe 
durata a cîte trei ore. Con
fruntarea cea mai aplaudată a 
fost aceea dintre L. Petrov 
(Bulgaria), M. Tăbăraș — 
Dirzu, FI. Segărceanu.
ofensivi, datorită loviturilor de 
serviciu destul de puternice 
trimise de Tăbăraș, precum și 
intercepțiilor reușite ale lui 
Petrov, aceștia au cîștigat în 
trei seturi : 6—3, 9—7, 8—6.
Dar, cum arată și scorul, foar
te tinerii A. Dirzu și FI. Se
gărceanu nu au cedat ușor.

Favoriții probei de dublu băr
bați nu au avut, in general, 
adversari care să le pună pro
bleme, dovadă și faptul că ei 
și-au adjudecat meciurile in 
cile două seturi : D. Hărădâu, 
T. Marcu—Gh- Boaghe. FI. Nița 
6—4, 6—2 ; B. Pampulov. M. 
Pampulov (Bulgaria) — C. Po- 
povici, M. Mirza 6—3. 6—2 ; J. 
Sitnbera. P. Slozil (Cehoslova
cia) — L. Țiței, J. Bircu 6—2, 
6—3. O notă bună pentru .pu
terea de luptă a jucătorilor ro
mâni S. Mureșan și V. Marcu, 
învingători în două 
raton (10—8, 12—10) 
rea cu J. Jasinski 
browolski (Polonia), 
rezultate din proba 
bărbați : Th. Emmrich,
John (R.D.G.) — M. Rusu, 
Dumitrescu 8—6, 6—3 ; I. 1 
rekeș. O. Vîlcioiu — Ed. Pană, 
S. Zaharia 7—5, 6—2. Perechea 
maghiară S. Barany — G. Var
ga s-a calificat prin neprezen- 
tarea adversarilor.

La dublu femei, două 
pluri favorite pe tabloul de con
curs : Virginia Ruzici — Flo
rența Mihai și Yvona Brzako- 
va — Alena Kulhankova 
(Cehoslovacia). Primele au dis
pus cu 6—2, 6—2 de Elena Tri
fu, Simona Nunweiller, iar ju
cătoarele cehoslovace au între
cut cu 7—5, 6—2 perechea româ
nă Mariana Hadgiu, Gabriela 
Szoko. Alte două rezultate ; 
Valeria Balaj. Camelia Chiriac— 
Lucia Romanov, Maria Roma
nov 6—2, 7—5: Eva Szabo, An
na Nemeth (Ungaria) — Ele
na Popescu (R), Diana Mosko- 
va (Bulgaria) 6—2, 6—3. Rezul
tate din proba de duhlu 
mixt : Slozil, Yvona Brzakova 
(Ceh.) — Fl. Niță, Maria Ro
manov 6—2, 6—4 ; Varga, An
na Nemeth (Ung.) — Ed. Pană, 
Lunela Orășanu 
Simbera. Alena 
(Ceh.) — 
6—2, 6—3.

Programul de azi : de la ora 
8.30 — partide de consolare și 
continuarea întreruptelor de 
dublu, de la ora 13 : Hărădâu
— Niță, Mirza — Rusu, Slozil
— Dirzu. Varga — Emmrich, 
Barany — Segărceanu, B. 
Pampulov — T. Marcu, Do- 
browolski — Nemeș, V. Marcu
— Kerekeș, urmate de meciuri
le feminine de simplu.

Un grup de boxeri români, 
conduși de antrenorul severi
nean Constantin Drăghici, a 
plecat în Cehoslovacia pentru 
a participa la turneul interna
țional dotat cu „Marele Premiu 
gl Slovaciei". Au făcut de
plasarea Dumitru Cipere 
(muscă), Gheorghe Simian (u- 
șoară) și Alexandru Vasile 
(mijlocie).

CICLIȘTII IN PREMIUL „ANNABA"
în etapa a treia (M’Hidi-An- 

naba, 114 km), a cursei cicliste 
„Premiul Annaba", care se des
fășoară în Algeria, rutierul ro
mân Vasile Teodor s-a clasat 
pe locul 3, iar Mircea Romaș- 
canu a ocupat locul 8, ambii 
fiind cronometrați in același 
timp cu învingătorul, Ferdi
nand Kalis (Cehoslovacia) — 
3h 12:41. Pe locul 2 a fost 
clasat Horst Freese (R.D.G.).

V»

Ț. S. K. A. - PENTRU PRIMA OARA 
In finala c. c. e. la handbal

Corespondentă din Moscova

6—0, 6—2 ;
Kulhankova 

Nemeș, Elena Trifu

seturi ma
in întîlni- 
și J. Do- 

Celelalte 
de dublu 

A. 
, C. 
Ke-

Ion GAVRILESCU

Echipa Ț.S.K.A. Moscova s-a 
afirmat cu deosebire acum 
cinci ani, cînd la cîrma forma
ției au fost chemați Iuri Pre- 
deha și Iuri Solomko, ambii cu- 
noscuți jucători în trecut, buni 
tehnicieni și tacticieni, și și-a 
confirmat valoarea anul acesta 
cînd s-a calificat — pentru 
prima oară — în finala C.C.E. 
De altfel, ambii au evoluat de 
mai multe ori și în echipa re
prezentativă a Uniunii Sovie
tice. Sub conducerea lor, echi
pa Ț.S.K.A. a cîștigat de două 
ori campionatul unional (1973

TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • La Viena, echi

pele Poloniei și Belgiei s-au ca
lificat pentru faza finală a C.E. 
de juniori • Turneul masculin 
de la Szolnok a fost cîștigat de 
Ungaria, urmată de echipele Gre
ciei. Finlandei și Bulgariei. • 
..Trofeul Albert Schweitzer" pen
tru juniori s-a încheiat la Mann
heim cu victoria selecționatei 
S.U.A., care in finală a întrecut 
cu 137—110 (72—60) echipa Spa
niei. Pentru locul 3: *"
R.F.G. 123—79.

CICLISM • Cursa 
velgem a revenit

Turcia

Gand-We- 
Irancezulul

TINERII HANDB.MIȘTI SOVIETICI ÎNVINGĂTORI
La Goteborg, campionatul 

mondial masculin de handbal 
(tineret) s-a încheiat cu victo
ria selecționatei U.R.S.S., care 
a întrecut în finală cu 24—10 
(13—5) formația Ungariei. E-

chipa României a învins cu 
28—20 (13—10) reprezentativa
Franței, ocupind in clasamen
tul final locul 11. In meciul 
pentru locurile 3—4: Iugoslavia 
— Spania 24—21 (12—8).

„CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. 1)

LA BOX

Epuizat fizic în ultimul rund, 
Lazăr nu a mai putut susține 
lupta, obstrucționind mult și 
lăsîndu-i lui Ott posibilitatea 
de a face o impresie mai bună 
în final. La categoria semigrea 
Dumitru Micu a obținut o vic
torie rapidă (prin abandon în 
rundul 
Dragan 
colegii 
stantin 
au cedat la puncte în fata lui 
Janusz Czerniszewski (Polonia) 
și, respectiv, Giraldo Despaigne 
(Cuba).

1) în fața iugoslavului 
Malovici. In schimb, 

săi de categorie Con- 
Văran și Mihai Turcu

Cu un bagaj de cunoștințe 
tehnice net superior, veteranul 
Ion Gyorffi a redus aproape 
la zero eficacitatea loviturilor 
tînărului gălățean Vasile Do- 
nici, dealtfel un boxer talentat, 
cu frumoase perspective. Gyorf- 
fi a cîștigat lejer la puncte.

în cea de a doua reuniune, 
confruntările pugiliștilor de 
categorie semimuscă au prile
juit victoriile altor 3 boxeri 
români : Alexandru Turei, Ion 
Ștefănescu și Remus Cozma. 
Dacă Turei și Ștefănescu au 
cîștigat relativ ușor in fața 
turcului Mustafa Gene și. res
pectiv, a lui Nicolae Voicilă,

DIN PROGRAMUL DE AZI
Gala de la ora ÎS. Cat. coco;: 

Popa — Roman (Venezuela). Cat. 
semiușoară : Vlad — Vukovici 
(Iugoslavia) și Butesecică — Soro
kin (U.R.S.S.).

Gala de la ora 19. Cat. ușoa
ră : C. Cuțov — Paisan (Venezue
la), S. Cuțov - Muller (R.F.G.). 
Cat. semimijlocie : 
Brydak (Polonia).

Bernard Hinault, cronometrat pe 
276 km in 6h 42:01.

ȘAH • Ultima partidă a me
ciului candidaților la titlul mon
dial dintre Boris Spasski șl Vlas- 
timil Hort s-a întrerupt la mu
tarea a 42-a. Scorul este de 8—7 
in favoarea lui Spasski • In 
runda a 5-a a turneului feminin 
de la Budapesta, Elisabeta Poli- 
hronlade a remizat cu Ahșaru- 
mova (U.S.S.S.). în clasament 
conduce Rita Kas cu 3*/x P, ur
mată de Zsuzsa Veroczi — 3 p 
și Elisabeta Pollhroniade — 2 p 
(o partidă mai puțin jucată). • 
După 4 runde în turneul feminin 
de la Bydgoszcz conduce Szma- 
clnska — 3l/2 p, urmată de Jur- 
cinska (ambele Polonia) 3 p șl 
Emilia Chiș (România) — 2% p. 
Chiș a remizat cu Jurclnska • 
In turneul de la Bogota, după 10 
runde, conduce Panno cu 9*/2 P, 
urmat de Castro — 9 p, Garcia 
— S1/, p, Szmetan, Gonzalez și 
Ostoici — 7% p.

TENIS • In prima zi a turne
ului de la Denver (Colorado): 
Bengtsson-Dent 6—2, 6—2; Boro- 
wlak — Kronk 7—6, 7—6; Fillol — 
Delaney 6—2, 6—2 • La Charlotte 
(Carolina de Nord), Okker l-a 
învins cu 3—6, 6—1, 6—1 pe 
Stockton, iar Barazzuttl a dispus 
cu 6—1, 6—1 de V. Amrltraj.

TENIS DE MASA • La Sier- 
sheim (R.F.G.) a avut loc a 3-a 
întîlnire amicală dintre echipele 
feminine șl masculine ale R.P. 
Chineze și R.F. Germania. Din 
nou selecționatele R.P. Chineze 
au terminat învingătoare: 5—0 la 
masculin șl 3—0 la feminin.

și 1976), în anii 1974 și 1975 
clasîndu-se pe locul secund, 
după formația M.A.I. în actua
lul campionat, care urmează a 
se încheia la mijlocul lunii 
mai, T.S.K.A. ocupă de aseme
nea locul II. Vorbind despre 
jucători, se cuvine să amintim 
în primul rînd pe cei care au 
făcut parte din echipa U.R.S.S., 
campioană 
Nikolai 
părător 
punător 
2,05 m.
consacrat atît în campionat, cit 
și în întîlnirile internaționale, 
tînărul portar Nikolai Pliușko. 
in evident progres in ultima 
vreme, înaintașii Viaceslav Ko
lotov, Valentin Kulev, Nikolai 
Nosik, Serghei Cikolaev, Vik
tor Cerneaev, Maris Gulbis, A- 
leksei Vuk. O calitate specifică 
aproape tuturor jucătorilor 
echipei Ț.S.K.A. este universa
litatea lor, marea ușurință cu 
care se adaptează cerințelor tu
turor posturilor. Anatoli Dra- 
cev și Aleksandr Lasovik sînt 
foarte buni aruncători și dese
ori trag la poartă cu succes 
din poziții extrem de dificile. 
Echipa Ț.S.K.A. s-a făcut de
seori remarcată prin disciplina 
sa exemplară de joc, antreno
rii Predeha si Solomko fiind 
extrem de exigenți în această 
privință. Grație jocului inteli
gent pe care-1 prestează por
tarul Tomin, echipa folosește 
adesea arma contraatacului, fi
nalizările căzînd în sarcina a- 
tacanților I. Kidjaev, N. No
sik. V. Cerneaev și A. Dracev. 
Lotul numeros și de ridicată 
valoare pe care-I arewȚ.SK.A. 
îi permite acestei formații să 
schimbe formula de echipă de 
la joc la joc și să aleagă tac
tica în raport de adversarul pe 
care-1 întîlnește. Toate aceste 
calități au contribuit la reali
zarea veritabilei performante 
de a obține calificarea in ac
tuala finală a C.C.E.

E, RERIH 
„Sovetski Sport" — Moscova

olimpică : portarul 
Tomin și puternicul a- 
Evgheni Cernîșev, im- 
prin înălțimea sa de 
Dintre ceilalți, s-au

Vladimir

avut un ad- 
fața căruia a

ULTIMELE ȘTIRI

SPRE SEMIFINALE
Chiar primele două perechi ca- 

'» au dat
- competiției. 

La categoria musca, ultimii patru 
boxeri rămași în cursă sînt (po- 
trivit cuplurilor indicate de ta* 
bloul de concurs). Niță Robu — 
Hector Ramirez (Cuba) și Faredin 
Ibrahim — Armando Guevara (Ve* 
nezuela). Aceste nume conferă 
întrecerii un caracter cu adevărat 
internațional și mărturisesc va- 
loarea ei tehnic înaltă.

Categoria pană ar fi putut ră- 
mine — în faza semifinalelor — 
o împrejurare strict autohtonă, 

^2 dacâ Marian Lazăr, campionul 
țârii, n-ar fi raîat ocazia revan* 

șei în meciul cu vest-qermanul 
Klaus-Dieter Ott, boxînd necon- 
vingâtor,. mai ales în ultima re- 
priza, cînd a apelat la obstruc*

Chiar primele doua pe 
. lificate pentru semifinale 

măsura exactă a co

ții. In afara lui 
mas in cursa :

\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
IOtt, au mal ră- 

Mihai Ploeșteanu
— Titi Tudor și Constantin Buz- 
duceanu.

In lipsa lui Costicâ Dafinoiu, 
semifinalele categoriei semigrea 
vor aduce in ring pe de o parte 
o' pereche românească: Ion Gyorffi
— Dumitru Micu, iar pe de alta 
un cuplu străin : Giraldo Des- 
paign (Cuba) — Janusz Czernis
zewski (Polonia).

Celelalte semifinale poartă ca
ractere similare. Cat. semimuscă : 
Alexandru Turei — Ion Ștefănescu 
șl Samuel Belford (Cuba) — Re
mus Cozma. Mijlocie mică: Ion 
Miron — Sandu Tîrilă și Alexandru 
Tirboi — Gh. Muraru. Cat. grea : 
Mircea Simon — Gicâ Axente și 
Igor Visoțki (U.R.S.S.) - Angel 
Milian (Cuba).

Remus Cozma a 
versar valoros, in 
trebuit să se întrebuințeze pină 
la epuizare. Este vorba de fi- 
nalistul campionatului sovietic 
Vasili Plakusci. Cozma și Pla- 
kusci și-au întins unul altuia 
foarte multe curse, dar amîn- 
doi le-au evitat, dovada unei 
mari experiențe competiționale 
și a unor cunoștințe tehnico- 
tactice avansate. Cu un final 
ceva mai bun. Cozma a primit 
decizia de învingător în fața 
sovieticului, care nu a fost cu 
nimic mai prejos de adversarul 
său. La categoria „mijlocie 
mică” gălățeanul Sandu Tirîlă 
și constănțeanul Alexandru Tîr- 
boi au realizat victorii in fața 
unor adversari valoroși : Gerd 
Schumann (R.D.G.) și Jose Go
mez (Cuba). întrecerile boxeri
lor de categorie grea s-au în
cheiat cu rezultate scontate, Si
mon, Axente, Visoțki (U.R.S.S.) 
și Milian (Cuba) calificindu-se 
in turul următor.

ziarul de

FINALISTELE ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Aseară s-au desfășurat me- s-au calificat 

ciurile-retur din semifinalele tre paranteze 
cupelor europene la fotbal. E- rile din tur. 
chipele scrise cu litere groase

pentru finale. în- 
figurează scoru- 
Iată rezultatele :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Boruski Monchengtodboch - Dinamo Kiev
F.C. Liverpool - F.C. Zurich

(0-1)
(3-1)

2-0
3-0

CUPA CUPELOR

Hamburger S.V. 
S.G Anderlecht

— Atletico Madrid
— Napoli

(1-3)
(0-1)

3-0
2-0

CUPA U.E.F.A.

Athletic Bilbao
A.E.K. Atena

— R.W.D. Molenbeek
— Juventus Torino

(1-D
(1-4)

0-0
0-1

loc după
26 mai,

Finalele vor avea 
cum urmează : C.C.E. : 
la Roma ; CUPA CUPELOR: 
12 mai, la Bruxelles ; CUPA 
U.E.F.A. : meciuri tur-retur la 
4 și 18 mai.

Alte amănunte, in 
mîine.

o Aseară, 
meci .amical: 
slovacia 2—0

★
la Budapesta. in 

Ungaria — ceho- 
(1-0).
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