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! AGENDA COMPETIȚIILOR 
SPORTIVE DE MASA

Simbătă și duminică, in toate județele țării, au continuat să 
șe desfășoare ample și atractive întreceri sportive de masă atit 
m cadrul etapelor superioare ale unor competiții cu caracter 
central, cit și ca urmare a inițiativelor locale. Astăzi, citeva 
relatări de la corespondenții noștri :
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Reunit de duminică la București

Cea de-a zecea ediție a 
„Crosului tineretului", competi
ție de masă cu caracter repu
blican, se apropie de finală. 
Pretutindeni în țară, întrecerea 
deschisă tuturor categoriilor de 
tineri (elevi, studenți, munci-

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL SE PREGĂTEȘTE 
PENIEIU MECIUL DE MÎINE, CU ECHIPA R.D. GERMANE
• După Sameș, și Zamfir a devenit indisponibil • lordănescu -

incert pentru joc • Lucescu rechemat in lot
După etapa a 22-a, dumi

nică dimineață, lotul național 
de fotbal s-a reunit la Bucu
rești. Așa cum se știe, convo
carea a fost lansată în vederea

Mehedințu, Dumitru, 
Boloni, Romilă, Troi,
D. Georgescu, Zamfir, 
nescu. Ziua de duminică a fost 
rezervată recuperării, după o

Bălăci, 
Crișan, 
Iordă-

(Continuare in oao. î—3>

contractat o leziune musculară 
la coapsa dreaptă, utilizarea 
lui. miercuri, fiind imposibilă ; 
lordănescu acuză și el o con
tuzie la genunchiul sting, 
cuperarea lui. pinâ miine. 
mînînd incertă. Și unul și 
lălăit, urmează un energic 
tament medicaL Prima zi 
încheiat cu un colocviu teore
tic, in care s-a efectuat analiza 
meciului cu Spania.

Luni, la micul eveniment din 
viața lotului, survenit duminică 
(cooptarea debutantului Me
hedințu. care-1 suplinește pe 
Sameș. accidentat), s-a mai a- 
dăugat unul : rechemarea lui 
Lucescu. in situația in care 
două extreme (Zamfir și. e- 
ventual. lordănescu) nu sint 
apte de joc. Lucescu a revenit 
în familia „tricolorilor" cu ne-

Ion CUPEN

intelectuali, țărani, utili
se desfășoară într-o at

mosferă de entuziasm.
Din informațiile pe care ni 

le-au furnizat corespondenții 
ziarului, pe marginea etapelor 
județene, reiese că disputa ti
nerilor dornici să-și dobin- 
dească dreptul de a participa 
la finala competiției care se 
va desfășura la 2 mai in Bucu
rești a fost interesantă și ur

mărită de către __ ____ ____
măr de spectatori. Peste 1000 
de tineri din județul Tulcea au 
concurat duminică în jurul Ca
sei de cultură a sindicatelor 
din Tulcea, 
Neamț 
tea pe ,________ ______
retului, 600 din județul Mara
mureș pe Cîmpul tineretului, 
400 reprezentanți ai județului 
Harghita Ia cabana Șuta (la 3 
km de Miercurea Ciuc). 250 
concurenți din județul Bihor 
s-au întrecut la Oradea, iar 
la Satu Mare, 400 din județul 
cu același nume.

întrecerile acestei populare 
și tradiționale competiții spor
tive de masă au ajuns în ul
tima fază, moment în care cei 
mai buni sportivi din județe, 
de fapt finaliștii „Crosului ti
neretului" sînt nominalizați. Ei 
urmează să concureze la Bucu
rești, în finale, în cadrul fes
tivităților sportive organizate 
cu prilejul sărbătoririi „Zilei 
tineretului" și celei de a 55-a 
aniversări a creării Uniunii Ti
neretului Comunist.

★
Vești asemănătoare cu pri

vire la competiția care a an
grenat mii de pionieri și șco
lari : „Crosul Independenței". 
La Craiova, în Parcul poporu
lui, „Crosul Independenței" a 
avut la start circa 2 000 de 
băieți și fete, reprezentanții a

un mare nu-

450 din județul 
și-au disputat întiieta- 
aleile Ștrandului tine-

pe Cîmpul tineretului,

(Continuare in pag. 2—3)

O
priu-zis de ieri al lotului A.

scurtă „repriză de gimnastică' inaintea antrenamentului pro-
Foto : L MIHAICA

pregătirii meciului cu R. D. 
Germană, care se va disputa 
miercuri. La apelul lui Ștefan 
Covaci și Constantin Cernă- 
ianu, au răspuns prezent ur
mătorii jucători : Cristian,
Windt, Cheran, Grigore, Săt- 
măreanu II, Vigu, Anghelini.

etapă aspră în campionat. 
Componenții lotului s-au supus 
următorului 
masaj, 
ușoară 
brește 
Prima 
Dumitru

program : baie,
contrdi medical, alergare 
prin păduricea care um- 
malul lacului Floreasca. 
constatare a doctorului 

Tomescu : Zamfir a

MECIURI DEMONSTRATIVE SUSȚINUTE
DE ILIE NASTASE

NEW YORK. 25 (Agerpres) — 
La Chicago s-a disputat întîl- 
nirea demonstrativă de 
dintre campionul român 
Năstase și cunoscutul 
argentinian Guillermo 
La capătul unei partide de 
excelent nivel tehnic și specta
cular. Ilie Năstase a terminat 
învingător cu 6—2. 6—4.

de dublu, 
americanul

CENTURA DE AUR
UN MARE TURNEU

INTERNATIONAL DE BOX
AL CĂRUI PRESTIGIU
TREBUIE MENȚINUȚI

tenis 
Ilie 

jucător 
Vilas, 

un

SI ION TIRIAC
într-o partidă 

Guillermo Vilas și
Vitas Geru'.aitis au întrecut cu 
6—4. 6—4 cuplul Ilie Năstase — 
Ion Tiriac.

încasările realizate la aceste 
meciuri demonstrative vor fi 
depuse în contul destinat înlă
turării urmărilor cutremurului 
din România.

Cea de a 6-a ediție a turneu
lui internațional de box „Cen
tura de aur- ne-a oferit din nou 
un excelent prilej de trecere in 
revistă a potențialului puglliș- 
tilor noștri, atit in vederea 
unui eveniment competițional 
de primă categorie, cum vor fi 
campionatele europene de luna 
viitoare, cit si de perspectivă.

In primul rind trebuie să spu
nem că această întrecere pu- 
gilistică s-a bucurat de o mare 
audiență in rindurile publicului 
bucuresiean. dovadă

Ion Gyorffi (stin
gă) victorios in fi
nala cu polonezul 

J. Czemîszewski

Foto : D. NEAGU

aproape 50 000 de spectatori ca
re au urmărit cele 11 reuniuni 
ale -Centurii de aur“. Interesul 
iubitorilor boxului a fost justi
ficat de prezentele valoroase 
ale unor sportivi renumiti. cu 
frumoase cărți de vizită. Ne re
ferim in primul rînd la delega-

Gimnastica revine in actualitate

OPTIMISM ÎNDREPTĂȚIT PENTRU
0 BUNA REPREZENTARE

LA CAMPIONATELE EUROPENE
Marginalii la campionatele internaționale ale României

Campionatele internaționale 
de gimnastică ale României, 
competiție de tradiție in spor
tul nostru, ajunsă la cea de a 
XX-a ediție, s-a dovedit și de 
data aceasta o întrecere de ni
vel valoric ridicat, mai ales Ia 
întrecerea feminină, constituind 
pentru multi dintre participant! 
o utilă verificare înaintea a- 
propiatelor campionate europe
ne de la Praga (fete) și Vil
nius (băieți). Chiar dacă nu în 
toate cazurile oaspeții au pre
zentat în concurs sportive și 
sportivi din elita țărilor res
pective. este de subliniat că în 
mare majoritate, concurenții de 
peste hotare fac parte din vi
itoarea generație de campioni 
și nu exagerăm cu nimic dacă 
afirmăm că. peste puțin timp, 
Dagmar Schreiber și Ina Kiip- 
pe (R.D. Germană), Tatiana

Konovalova și Rita Popova 
(U.R.S.S.) sau Marinela Gior- 
gini (Italia) se vor număra 
printre sportivele de frunte ale 
țărilor lor. Aceeași este situa
ția și în cazul concursului 
masculin, în care cei mai tineri 
dintre concurenți, Dmitri Ska
kodub și Aleksandr Evseev din 
Uniunea Sovietică au reprezen
tat realmente perspectiva și 
direcția dezvoltării viitoare a 
gimnasticii mondiale.

Cum este și firesc, 
teresat cu precădere 
reprezentanților- țării 
aflați in plină etapă de pregă
tire a viitoarelor examene in
ternaționale. Prin această pris
mă. concursul trebuia să răs
pundă la două întrebări funda
mentale : cu cine și la ce ni
vel ne prezentăm ia viitoarele 
campionate europene, conside-

se

ne-a in- 
evoluția 
noastre.

Nadia Comăneci și Teodora Ungureanu, două bune prietene, 
două excelente gimnaste, autoare ale unor mari performante 

sportive

rate ca obiective prioritare ale 
anului competițional 1977. In 
ceea ce le privește pe fete, 
răspunsurile ni se par destul 
de clare, pentru că evoluția lor 
a fost mult mai convingătoare 
decît cea a băieților Nadia Co
măneci, Teodora Ungureanu și 
Gabi Gheorghiu, clasate pe 
primele trei locuri, s nt cele 
mai îndreptățite să participe la 
întrecerile din marea arenă 
pragheză. Tripla campioană o- 
Iimpică Nadia Comăneci mar
chează un îmbucurător crescen
do de formă sportivă, cu fie-

care concurs ea ciștigă în pre
cizie și siguranță, exercițiile ei 
la toate aparatele se 
tot mai mult 
la Montreal.
dintre probe, multipla noastră 
campioană a 
și mai dificile 
prezentate la Jocurile Olimpice 
și le efectuează foarte bine în 
concursuri. De asemenea, să 
menționăm că ea are acum un

Constantin MACOVEI

apropie 
de nivelul atins 

In plus, la unele

adăugat elemente 
la exercițiile

(Continuare în pag. 2—3)

țiile din Cuba. Uniunea Sovie
tică, Venezuela și R. F. Germa
nia, care au prezentat pe rin
gul Palatului sporturilor și cul
turii o serie de autentice ve
dete ale careului magic. Ii a- 
vem in vedere în nrimul rînd pe 
cubanezii Adolfo Horta, Andres 
Aldama, Luis Felipe Martinez și 
Angel Milian, sovieticii Alek
sandr Tkacenko, Feliks Pak, 
Vladimir Sorokin și Igor Vi- 
soțki, venezuelanii Armando 
Guevara, Nelson Trujillo, Ilde- 
mar Paisan. vest-germanii Klaus 
Dieter Ott și Rene Weller, ale 
căror performanțe ii recomandă 
printre protagoniștii oricăror 
întreceri de amploare. Lor li 
s-au adăugat și cei mai buni 
boxeri români. Firește, printre 
sportivii din cele 15 țări parti
cipante la această ediție au fost 
și citeva prezențe mai mult 
simbolice (cum ar fi cea a sin
gurului boxer venit din Unga
ria). Sintem desigur nevoiți să 
acordăm circumstanțe atenuan
te federațiilor europene, ai că
ror sportivi se află în plină 
pregătire pentru apropiatele 
campionate continentale, putini 
antrenori fiind dispuși să riște 
participarea cu prima garnitură 
la un turneu atit de puternic 
cum este cel de la București.

La startul recent încheiatei 
ediții a „Centurii de aur" s-au 
prezentat 129 de concurenți, 
dintre care 63 din țara noastră, 
aflați astfel mereu in fața unei 
puternice concurențe din străi
nătate. De pildă. în limitele ca
tegoriei semiușoare. celor 7 bo
xeri români le-au fost opuși 10 
pugiliști străini I Exemplul a- 
eesta este caracteristic majori
tății categoriilor. Sportivii ro
mâni au avut deci suficienți

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)



TURNEUL DE VOLEI
AL ARMATELOR PRIETENE
Partidele programate in cea 

de-a 3-a zi a Turneului armate
lor prietene care se desfășoară 
în sala Floreasca din Capitală, 
au oferit spectatorilor prezenți 
meciuri destul de disputate în 
care echipele au căutat să aibă 
o evoluție cit mai bună. în me
ciul de debut Ț.S.K.A. Septem- 
vrisko Zname Sofia a realizat o 
victorie, mai puțin scontată, în 
fața voleibaliștilor de la Dukla 

‘ Trencin. Voleibaliștii cehoslovaci, 
spre deosebire de partidele an
terioare, au evoluat ceva 4
puțin hotărîți, surprinzător 
lent în acțiunile de atac și pe- 
netrabili la blocaj în linia a doua 
au permis adversarilor să preia 
repede inițiativa și să se deta
șeze. Avind în Trenev un co
ordonator inspirat, formația bul
gară a găsit ușor căile de a-și 
valorifica potențialul trăgătorilor 
în fața cărora blocajul ceho
slovac nu a acționat decît 
rareori eficace. Scor 3—0 (13, 7,
8) pentru Ț.S.K.A. Arbitrii V. 
Gnedoi (U.R.S.S.) și A. Dinicu 
(Romania) au condus foarte bine 
următoarele formații : " ~
Simenov, Gospodinov, 
Seferinov, Marianov. _— 
DUKLA : Procbazka, Jamka.
cek, Trcka (Topolcany), Vojnar, 
Barta. Kourim.

Puțini se așteptau ca după ce 
Selecționata Armatei Sovietice 
conducea cu 2—0 la seturi in ur
ma unui joc foarte bun in toate 
compartimentele. voleibaliștii

mai 
de

Ț.S.K.A. : 
Trenev, 
Nenov ; 

Va-

de la Honved Budapesta să echi
libreze situația și să fie chiar 
la un pas de a-și adjudeca vic
toria. Dacă în prima parte a me
ciului voleibaliștii maghiari au 
fost mai puțin mobili în apărare, 
neatenți la dublaj și cu o orga
nizare defectuoasă a jocului au 
permis adversarilor să se deta
șeze cu ușurință în cea de-a 
doua parte a meciului profitînd 
de scăderea mai ales pe plan 
fizic a sextetului sovietic, Honved 
egalează impunîndu-se clar Deo
sebit de disputat a fost ultimul 
set în care voleibaliștii maghiari 
au condus, dar s-au văzut prea 
devreme învingători, lăsînd ini
țiativa tinerei echipe sovietice 
care a cîștigat în final cu 3—2 
(10, 6, —7, —8, 11). Arbitrii V.
Ranghel și V. Dumitru (Româ
nia) au condus foarte bine ur
mătoarele formații : SELECȚIO
NATA ARMATEI SOVIETICE : 
Suveț, Bondarenko, 
Morjâev (Maxinenko, 
Bespolii, Vikulin ; 
Petrekanitz, Huszar, 
îvik), Horony (Urban), 
Kasziba (Koszti).

După trei zile în clasament : 
Steaua 4 p (setaveraj 6:0). Selec
ționata Armatei Sovietice 4 p 
(6:4), Dukla 4 p (5:6), Ț.S.K.A. 
3 p (3:3). Honved 3 p (2:9).

Azi de la ora 16 : Steaua — 
Dukla și Ț.S.K.A. Sofia — Selec
ționata Armatei Sovietice.

Emanuel FÂNTÂNEANU

Seleznev, 
Beiega), 

HONVED : 
Lukacs (Stu- 

Hoboth,

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPI
Duminică, concurs de 

automobilism în Capitală
aleile Corn
oasa Scîn- 
un intere-

Duminică 1 mai, pe 
plexului expozițional 
teii“ se va desfășura 
sânt concurs automobilistic de 
viteză pe circuit. Este vorba de 
concursul memorial — dotat cu 
„Cupa Jean Caloianu“ — aflat 
la cea de a 5-a ediție.

N. Martin ; arbitru P. Pasere, 
Subliniem că unele dintre jucă
toarele de bază lipsesc motivat, 
fiind Înlocuite de baschetbaliste 
tinere, cărora 11 se oferă astfel 
prilejul afirmării în dispute in
ternaționale.

Azi începe Balcaniada 
de tir

Lotul de baschet feminin 
evoluează la Halle

După turneul desfășurat re
cent in Polonia, la Lodz (Româ
nia : 53—42 cu Cehoslovacia, 63— 
64 cu Ungaria, 73—64 cu Polonia 
A, 68—87 cu Bulgaria, clasament: 
1. Bulgaria, 2. România, 3. Un
garia, 4. Polonia A, 5. Ceho
slovacia, 6. Polonia B), selecțio
nata de baschet feminin a țării 
noastre ia parte de joi pînă du
minică la o nouă întrecere in
ternațională în scopul verificării 
pregătirilor efectuate în vederea 
competițiilor oficiale ale sezonu
lui. Este vorba de participarea la 
tradiționalul turneu de la Halle 
(un puternic centru baschetbalis- 
tic din R.D. Germană), alături de 
echipele Bulgariei, Poloniei, se
lecționatele A și B ale țării gaz
dă. Fac —s~
Giurea, Liliana Duțu, 
mionescu, *
Ana Aszalosj 
Alexandra Leabu, 
Magdalena Szekely, 
băncan. Antrenori :

deplasarea : ștefania 
—Maria Si- 

Mariană Andreescu, 
, Mariana Sandu, 

Elena Filip, 
Măndica Ciu
le N ic o Iau și

Gh. Lăutaru — lider în 
„Cupa orașelor" la ciclism

La Ploiești, juniorii mari și 
mici, reprezentanți ai tuturor 
centrelor cu secții de ciclism din 
țară, au participat la „Cupa ora
șelor". In prima zi s-a alergat 
în bloc, pe șos. Ploiești — Văleni, 
100 km juniori mari șl 50 km ju
niori mici, victoria revenind în 
prima cursă lui S. Dumitrescu 
(București), iar în cea de a doua 
iul M. Mărgineanu (Brăila). Etapa 
a doua a programat pentru am
bele categorii de juniori o cursă 
contracronometru individual. Ju
niorii mici au concurat pe 10 km, 
distanță pe care învingătorul, Gh. 
Vaslliu (Constanța), a realizat 
15:29, iar juniorii mari și-au mă
surat forțele de-a lungul a 20 km, 
la capătul cărora cel mai bun 
timp — 28:53 (medie orară 41,425 
km), a fost obținut de Gh. Lău
taru (București).

După aceste prime două etape, 
conducerea in clasamentul gene
ral a fost luată de talentatul ci
clist bucureștean 
care a totalizat 6 
etape ale „Cupei 
avea loc la Tg. . .
iunie) și la Cluj-Napoca (4 și 5 
iunie)

Gh. Lăutaru 
p. Următoarele 
orașelor" vor 
Mureș (1 șl 2

Astăzi incep, la Atena, între
cerile celei de a Xl-a ediții a 
Balcaniadei de tir. la care iau 
parte șl sportivi români. In afara 
trăgătorilor consacrat! în 
competiții internaționale, 
sînt :
Ilie Codreanu, 
Marin Stan, Mariana Feodot, Ve
ronica Tripșa, din delegație fac 
parte și sportivi care au avut la 
ultimele concursuri interne o 
comportare bună: Ionel Trăscăvea- 
nu, Marin Marin, Laurențiu Pop, 
Florin Minișan, Mihai Dumitrescu 
și alții. Sigur, punctul forte al 
trăgătorilor români este pistolul 
viteză 
fiotă 
noștri 
locuri 
că, la ........................
șii, atît seniorii cît și senioarele, 
au rămas datori, nereușind să 
cucerească nici o medalie de 
aur In aceste condiții, trăgătorii 
cu pușca trebuie să depună toate 
eforturile pentru a reînnoda și
rul succeselor balcanice, 
rupt, așa cum aminteam, 
trecut. Cu atît mai mult 
la pușcă 10 metri, Uie Codreanu 
este vicecampion european 
Andorra, titlu care-1 obligă 
dată în plus.

mari 
cunj 

Corneliu Ion, Dan Iuga, 
Virgil Atanasiu,

: anul trecut la ediția so- 
a Balcaniadei, pistolarii 
au ocupat primele trei 

ale clasamentului. Numai 
aceeași competiție, pușca-

între- 
anul 

cu cît,

în
o

Divizia A Ia tenis de masă

în Divizia A de handbal

ȘTIINȚA BACAU A „REMIZAT" CU DINAMO BUCUREȘTI!

Concurs internațional 
de talere

Etapa a 26-a a Diviziei A 
de handbal, consumată simbătă 
și duminică, a oferit o suită 
de surprize, atît la feminin, cit 
mai ales la masculin. Iată 
cîteva succinte relatări :

FEMININ

I.E.F.S. — „U“ BUCUREȘTI 
15—9 (7—5). Evoluînd fără Ma
ria Boși (accidentată). I.E.F.S. 
a prestat un joc mai puțin di
namic în prima parte a întîl- 
nirii, ceea ce a făcut ca — 
pe fundalul unei dîrze rezis
tențe opuse de handbalistele 
Universității — scorul la pauză 
să fie destul de strins. La re
luare, însă, jucătoarele de la 
I.E.F.S. au îmbunătățit consi
derabil tempo-ul atacurilor, a- 
părîndu-se, totodată, mult mai 
atent. Astfel, ele s-au deta
șat treptat realizind în final o 
victorie categorică. Principalele 
realizatoare : Ilobincu 4, Radu 4 
— I.E.F.S., respectiv Furcoi 3 
si Carmalău 3.

RAPID — „U“ IAȘI 16—12 
(7—8 !). Surprinse de vivaci
tatea cu care ieșencele au a- 
bordat această intilnire, fero
viarele au evoluat inhibat la 
începutul partidei, trezindu-se 
conduse cu 8—3 in min. 18 ! 
Practic, era greu de crezut că 
acest handicap va mai putea fi 
refăcut, dar o excelentă mo
bilizare în apărare și o bună 
colaborare a jucătoarelor de la 
semicerc cu „linia de 9 m“, 
în atac, au făcut ca în min. 32 
scorul să se întoarcă de-a drep
tul uimitor : 10—8 ! Cu acest 
ascendent moral, echipa gazdă

a galopat pînă în final, ajun- 
gind să conducă la un moment 
dat cu 14—9. Principalele rea
lizatoare : Alexandrescu 7, Stă- 
nișel 4 și Dobre 3 — Rapid, 
respectiv Discă 7 și Aruștii 2.

„U“ CLUJ-NAPOCA — PRO
GRESUL 9—11 (5—5). Deosebit 
de prețioasă victoria bucu- 
reștencelor în deplasare. Mo- 
mentul-cheie al partidei s-a 
consumat în min. 41 cînd, la 
scorul de 8—9, gazdele au ra
tat o aruncare de la 7 m (Fi
lip). Principalele realizatoare : 
Iacob 3 — „U“, respectiv Elena 
Gheorghe 3. (Nușa DEMIAN).

„U“ TIMIȘOARA — VOINȚA 
ODORHEI 14—6 (8—6). Cu
toată opoziția oaspetelor, cam
pioanele s-au detașat net, mai 
ales după pauză. Principalele 
realizatoare : Marcov 7 și Co- 
jocaru 4 — „U“. respectiv Mi- 
kloș 3. (C. CREȚU, coresp.).

CONFECȚIA — TEXTILA 
BUHUȘI 18—12 (10—6).

CONSTRUCTORUL 
ȘOARA — MUREȘUL 
REȘ 13—11 (7—6).

MASCULIN

TIMI-
TG. MU-

DI-
15—15

ȘTIINȚA BACAU 
NAMO BUCUREȘTI 
(10—6) ! Dominați categoric în 
prima parte a jocului, dina- 
moviștii au făcut tot ce era 
posibil pentru a cîștiga întîl- 
nirea. Dar revenirea lor, după 
pauză, nu le-a mai putut a- 
duce decit un rezultat de ega
litate, care este, de altfel echi
tabil. 
Boroș 
Tase 5 
NIȚA,

Principalii realizatori : 
10 — Știința, respectiv 
și Grabovschi 
coresp.).

4. (S. NE-

FEMININ MASCULIN
1. „u- TIMIȘ. 26 21 2 3 400-284 44 1. STEAUA 24 24 0 0 570-396 482. I.E.F.S. 26 19 2 5 351-291 40 2. Dinamo Buc. 24 20 2 2 491-353 423. ,,U" București 26 17 3 6 408-340 37 3. Dinamo Bv. 25 14 2 8 475-429 304. Confecția 26 16 2 8 353-328 34 4. H.C. Minaur 24 13 1 10 496-469 275. Rapid 26 13 5 8 363-328 31 5. Poli Timiș. 25 11 2 12 436-439 246. Progresul 26 12 5 9 337-304 29 6. Știința Bacâu 24 10 4 10 387-395 247. „U" Cluj-Np, 26 9 3 14 361-390 21 7. Gloria Arad 26 9 2 15 459-525 208. Constr. Tim. 26 8 4 14 320-354 20 8. „U“ Cluj-Np. 26 8 3 15 442-497 199. Mureșul Tg.M. 26 8 3 15 366-398 19 9. Relonul Săv. 25 8 2 15 441-482 1810. ,,U lași 26 8 1 17 353-388 17 10. C.S.M. Borz. 25 7 2 16 442-490 1611. Voința Odor. 26 3 5 18 286-381 11 11. C.S.U. Galați 26 7 1 18 392-496 1512. textila buhuși 26 3 3 20 281-393 9 12. „U" București 24 5 5 14 320-380 15
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Korge 
xandr
Bemt- 
t ; tal 
ron (Vor 
Brund (V 
Bichtema

Concomitent 
Steaua — Vor 
rat competiția 
Steaua". Iată 
lere turn, seni 
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Cele 9 alergări ale reuniunii de 
duminică au oferit publicului, 
deosebit de numeros, un spec
tacol agreabil și de un bun nivel 
calitativ pe plan tehnic.

Dintre învingătorii care și-au 
ameliorat recordul carierei s-a 
impus Rondo. Elevul lui Oană a 
cucerit, de o manieră netă, al 
doilea succes consecutiv, deși Or
nament, in dorința de a-i pericli
ta victoria, a depus un splendid 
efort in urma galopului dat puțin 
după start, efort care a impresio
nat asistența în mod deosebit.

Dacă driveril Gigi Popescu și 
Radu Costică au dobindit primul 
lor succes în acest an, notabile 
au fost victoriile aprantiilor ■ Au
rel Ștefănescu, fiul apreciatului 
nostru antrenor Mircea Ștefănes
cu. la prima izbîndă în carieră, 
C. Mihai, cu care Tita se acomo
dează perfect, și ion T. Nicolae 

REZULTATE TEHNICE : cursa I 
— Romlla (A. Ștefănescu) 35,3, 
Ostil. Egreta, simplu 3,20. ordine 
22. ordine triplă 508 ; cursa II — 
Tita (C, Mihai) 32,6, Oran, simplu

7, event 115, ordine 13 ; cursa III 
— Hebronia (Gh. Popescu) 34. Si- 
minica, Cravata. simplu 20,80, 
event 39, ordine triplă 226 ; cursa 
IV — Hedeia (D. Toduță) 33,4 
Macrou, simplu 6,40. event 190, 
ordine 28 ; cursa V — Epilog (R. 
Costică) 28,5, Frîu, Heliodor, sim
plu 6,70. event 126, ordine 40, or
dine triplă 1663 ; cursa VI — Me- 
llsa (N. Gheorghe) 31,6, Maia, 
simplu 3,10, event 22. ordine 17, 
triplu cîștigător 597; cursa VII — 
Rondo (I. Oană) 27.6, Ornament, 
Hilton, simplu 4,50, event 17, ordine 
15, ordine triplă 173; cursa VIII — 
Godeanu (V. Gheorghe) 28.4, Ar
tizan, simplu 3,40, event 13, ordi
ne 36, triplu cîștigător 80 ; cursa 
ix — Orestica (Ion T. Nicolae) 
29,7, Campaner. simplu 1,60, event 
6, ordine 6.

Pariul austriac ridicat la suma 
de 30 358 lei, a fost cîștigat de 
2 tichete cu 3 combinații, cu 6 
cîștigători, atribuindu-se fiecăruia 
cite 5 059 lei. Report 15 185 lei.

Niddy DUMITRESCU

C.S.M. BjilZEȘTI — H. C. 
MINAUR BAIA MARE 26—18 
(15—9) ! Angrenați în lupta 
pentru evitarea retrogradării, 
handbaliștii din Borzești au 
practicat un joc excelent, obți- 
nînd o frumoasă victorie în 
fața a peste 1000 de specta
tori. ~ 
Blaș 8 și Badea 4 
respectiv Palko 4 și Avramescu 
3. (Gh. GORUN, coresp.).

DINAMO BRAȘOV — „U“
CLUJ-NAPOCA 21—14 (8—4).
Folosind foarte bine arma con
traatacului. brașovenii au rea
lizat o victorie comodă. Oaspe
ții au șutat de 8 ori în bară ! 
Principalii realizatori : Nico- 
lescu 5. Messmer și Schmidt 
cite 4 pentru Dinamo Brașov, 
respectiv Voik 5. (C. GRUIA, 
coresp.).

GLORIA ARAD — RELONUL 
SAVINEȘTI 25—23 (12—7).

„U“ BUCUREȘTI — C.S.U. 
GALAȚI 11—13 (5—8) 1 în der- 
by-ul codașelor. gălățenii — 
aliniind o garnitură tînără și 
ambițioasă — au dominat tot 
timpul, cîștigind pe merit.

In prima etapă a campionatului 
Diviziei A la tenis de masă : 
Tractorul Brașov — Comerțul Tg. 
Mureș (masculin) 6—11 și Spartac 
București — Voința Sîngeorgiul 
de Pădure (feminin) 6—3. La 29 
aprilie se vor disputa meciurile 
amînate : Șc. sp. 1 București — 
Metalurgistul Cugir (f) și Con
structorul Hunedoara — Șc. sp. 
Odorheiul Secuiesc (m). Cele
lalte partide se omologhează cu 
0—9 (f) și 0—17 (m), pentru for
mațiile neînscrise la termen în 
campionat.

Poligonul 
la sfîrșitul 
interesantă 
țională de talere Trăgătorii de la 
clubul Steaua au primit vizita 
vînătorilor de la Vorwărts Ber
lin. Victoria a revenit oaspeților 
atît la trap cît și la skeet. Cel 
mai valoros rezultat aparține lui 
Manfred Taron, învingătorul de 
la talere-șanț : 192/200 t. De re
marcat succesul, în barajul pen
tru locul 2, din proba de talere- 
turn, realizat de Alexandru Bo- 
țilă, în fața lui Bernhardt Mayer: 
ambii spărseseră cîte 187 de ta-

Domnești 
săptămînii 
competiție

a găzduit 
trecute o 

interna-

în 
luat 
feminin de vt 
7—12> Cea ma 
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depășit Uni vi 
cu 3—2 (13, 
Celelalte rd 
Baia Mare -J 
(—12, 11, —13] 
cău — Ceahla 
3-1 (9, —9,
1 (7). C.S.U. 
Universitatea 
(9) Știința I 
Maratex B. j 
Ceahlăul P. q 
C.s.M. Sibiu | 
formații au d 
zia secundă, 
resp.)

Principalii realizatori :
C.S.M., GIMNASTICA

(Urmare din pag. 1)

exercițiu complet nou la sol. 
mult aplaudat de spectatorii 
clujeni. Teodora Ungureanu, cu 
dîrzenia și ambiția-i caracte
ristice, a muncit mult in ulti
mele luni și ne-a oferit nume
roase noutăți în programul li
ber ales. Ea a introdus un ele
ment de mare dificultate la 
sol, un „dublu-salt înapoi", pe 
care-1 execută cu o impresio
nantă siguranță. De asemenea, 
în acordurile „Ciocîrliei", Teo
dora execută astăzi un exerci
țiu nou în această probă, în 
care regăsim doar cîteva din

REVINE ÎN ACTU.
program 

altele, noi, de 
spectaculozitate. 

Și 
Și

elementele vechiului 
la sol dar și 
mare efect și
Și la bîrnă noi elemente 
combinații, multă precizie 
virtuozitate. Dacă exceptăm 
campionatele balcanice de anul 
trecut, adevăratul debut al ti
nerei gimnaste Gabi Gheorghiu 
se va produce. probabil, Ia 
Praga și ea pare să îndreptă
țească speranțele și încrederea 
care se pun în ea. Mai ales Ia 
paralele și bîrnă exercițiile ei 
sînt de bună valoare tehnică, 
bine executate.

Notele mari cu care au fost 
creditate exercițiile gimnastelor 
noastre fruntașe nu ne împie-

NUMEROASE ÎNTRECERI DE CROS
(Urmare din pag. 1)

nu mai puțin de 80 000 de pio
nieri și școlari din județul 
Dolj ; la Deva, la etapa jude
țeană a „Crosului Independen
ței", au luat startul circa 3 000 
de pionieri și școlari din ju
dețul Hunedoara ; pe dealul 
Repedea din preajma lașului 
s-au întrecut peste 200 de pio
nieri și școlari din județ, 
în parcul „Sub-arini“, din 
biu, un număr de 240 de 
prezentanți din județul cu 
celași nume.

în cursul acestei săptămîni, 
concursurile din cadrul ~ 
sului 
să se

,,Cro- 
Independenței" continuă 
desfășoare în diferite ju-

dețe din țară stabilindu-se ast
fel finaliștii ce se vor întrece, 
tot la București, în ziua 
2 mai.

FINALE „UNIVERSITARE" LA GIMNASTICĂ 
RITMICĂ SPORTIVĂ

de

sala Institutului pedago-
iar 
Si- 
re- 
a-

în
gic din Suceava a avut loc, fi
nala campionatului universitar 
de gimnastică ritmică sportivă. 
La întrecerea pe ansambluri au 
fost prezente reprezentativele a 
10 centre universitare din țară-

in-

MANIFESTĂRI POLISPORTIVE
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• MARAMUREȘ. în numeroase 
localități ale județului Mara
mureș au avut loc, duminică di
mineață, acțiuni sportive de 
masă. La Satu Lung a fost or
ganizat un cros dotat cu „Cupa 
Independenței", la care au parti
cipat peste 400 de tineri și tinere. 
In continuare, s-au desfășurat 
întreceri la tenis de masă, mini- 
fotbal (6 echipe) și handbal fete (6 
echipe). Manifestări asemănătoare 
au avut loc la Sălșig și Fărcașa, 
unde bazele sportive au atras 
numeroși sportivi și... spectatori. 
• SIBIU. Intr-un frumos cadru 
natural din pădurea Dumbrava 
s-au desfășurat întrecerile con
cursului de orientare sportivă 
„Cupa Independentei", organizat 
de Consiliul municipal al sindi
catelor din localitate, în colabo
rare cu B.T.T. Pe lingă buna or
ganizare asigurată acestei com
petiții este demn de subliniat 
numărul mare al participanților 
— peste 430 de elevi și tineri din 
întreprinderi și instituții : liceul 
„Gh. Lazăr“, Liceul pedagogic, 
Steaua roșie, T.R.E.S. ș.a. • 
BUCUREȘTI, ț^a întreprinderea 
„23 August" s-âu organizat, sîm- 
bătă și duminică, 
treceri sportive de 
(12 echipe), fotbal 
și handbal (20 de 
participat elevi ai ____ v___
Iar, tineri din secțiile cazangerie, 
locomotive, uzinaj, forjă ș.a.

a GIURGIU, o reușită duminică 
cultural-sportivă a avut loc in 
orașul de la ' Dunăre. Peste 5000 
de pionieri și școlari, tineri din 
întreprinderi șl instituții au oferit 
spectatorilor atractive întreceri 
de handbal, baschet, karting, at
letism, ciclism, urmate de spec
tacole culturale prezentate de 
artiști amatori.

REZULTATE TEHNICE : 
dividual, cat. II : 1—2. Ținea 
Vrabie (Univ. Iași) și Zita Szi- 
lagy (Univ Cluj-Napoca) 30,90, 
3. Lenuța Ciobanu (Univ Iași) 
30.20 ; cat. I : Cristina Muntea- 
nu (Univ. Timișoara) 35,50, 2. 
Ildiko Nadudvary (Univ. Cluj- 
Napoca) 35,10 3. Mihaela Faur 
(Univ. Timișoara) 34.55 ; cat. 
maestre: 1 Adriana Hoppe 36.10. 
2. Maria Frumosu 36,05. 3 Iu- 
liana Popa 36.05 : ansambluri : 
1. Institutul pedagogic Constan
ța 37.75. 2. Institutul pedagogic 
Suceava 36 95. 3. Universitatea 
București 36.65 4- Institutul pe
dagogic Oradea 36.45. 5. Insti
tutul pedagogic Bacău 33.90 6.
Universitatea Cluj-Napoca 33,80.
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numeroase în- 
masă la șah 
(40 de echipe) 
echipe). Au 
grupului șco-

CIȘT1GUK1LE TRAGERII SPECI
ALE PRONOEXPRES DIN 17 A- 
PRILIE. FAZA I. EXTRAGEREA I: 
Categoria 2:1 variantă 10% a33.936 
lei ; cat 3 : 5,65 a 6 006 lei ; cat. 
4 : 11,20 a 3.030 lei ; cat. 5 : 42,30 
a 802 lei ; cat. 6 : 1.649 55 a 40 
lei. Report la categoria 1 : 48.530 
lei. EXTRAGEREA a II-a : Cat. 
B : 3,35 a 10.975 lei ; cat. C : 26,05 
a 1.538 lei ; cat. D : 1.066,95 a
60 lei Report Ia categoria A : 
46 984 lei. AMBELE EX1RAGERI: 
Cat. E : 47,55 a 200 lei ; cât F : 
971 a 40 lei. FAZA A II-A: cat. G: 
1 variantă 25% a 2.500 lei și 5 va
riante 10% a 1.000 lei ; cat H : 
9,05 a 3.000 lei sau. la alegere, o 
excursie de un loc în R.P.U. și 
diferența în numerar: cat. 1:49.15 
a 1.000 lei ; cat. J : 112,50 a 100 
lei FAZA a IH-a. Cat. N : 2,10 
a 25.000 lei sau, la alegere, o

J :

5 :

C :

excursie de un loc la Paris — 
Valea Loir ei. sau excursii de cîte 
două locuri sau un «oc (la do
rința i ............................. ...............
R.D.G..
merar ; cat. O : 4,95 a 5 000 lei 
sau la alegere, una dintre 
excursiile de cîte un loc în 
U.R.S.S., R.D.G. sau o excursie 
de două locuri în R.P U. și dife
rența în numerar ; cat. P : 23,15 
a 3.000 iei sau. ia alegere, o ex
cursie de un loc în R.P.U. și 
diferența în numerar ; ■ 
21.35 a 500 lei ; cat. S : 
200 lei ; cat T : 136,55 a 
cat. U : 3.012,25 a 40 lei.
în valoare de 33.936 lei a 
participantului DASCĂLU 
STANTTN din Petroșani, 
mai obține o suită de alte 35 de 
premii de diferite categorii

participantului) în : U.R.S.S., 
R.P U. și diferența în nu- 
cat. O r

alegere, 
de

R.D.G.

cat. R :
49,30 a 
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CAUZELE Șl EFECTELE LOR 
NEDORITE

Evident, în orice moment al jo
cului, un fault, mai ales de gra
vitatea celui comis de Turcu 
asupra lui Al. Moldovan, are ur
mări nefaste asupra validității 
jucătorului in cauză, a stării de 
spirit din teren și tribune, asu
pra cursului jocului. Dar cum în 
meciul F.C. Constanța — Dinamo 
accidentul s-a petrecut chiar în 
min. 2, de la început s-a creat o 
tensiune neașteptată în rindurile 
jucătorilor (și așa, în general, ti
morați de importanța celor două 
puncte). A mai venit apoi gre
șeala de arbitraj de la golul în
scris de către oaspeți, în min. 12, 
care a pus paie pe foc, cum se 
spune, și jocul a degenerat. Cau
zele care au dus la acest nedorit 
spectacol ar fi :

1. folosirea crampoanelor de 
aluminiu, care reprezintă un 
pericol permanent pentru ad
versar, chiar și atunci cînd 
nu există elementul inten
țional în acțiunea de a faulta ;

2. mulți jucători, ca și Al. Mol
dovan, nu folosesc apărătorile o- 
bișnuite sub pretext că nu pot 
controla bine balonul, de parcă 
acesta ar fi lovit cu tibia și nu

\cu gheata. Dacă dinamovistul 
fi avut apărătoarea, el nu ar 
fost atît de grav accidentat ;

3. o neinspirată delegare 
arbitri. Se știa că meciul de 
Constanța era foarte important 
atît pentru gazde, care fac efor
turi disperate și speră să evite 
retrogradarea, cit și pentru Di
namo, care țintește titlul de cam
pioană. Și totuși, comisia de de
legări a arbitrilor nu a ținut 
seama de acest lucru și a desem
nat o brigadă... pestriță : M. Fe- 
diuc din Suceava, R. Șerban din 
Craiova, T. Balanovici din Iași. 
Toți trei, arbitri promovați în 
lotul A de curind, tineri și, deci, 
fără experiența meciurilor grele. 
Așa se face că M. Fediuc, în 
complexul de împrejurări nefa
vorabile, apăsat și de greșeala 
tușierului R. Șerban, a scăpat 
jocul din mînă. A început să ezi
te, să fluiere cu întîrziere, să nu 
mai sancționeze faulturile care 
se țineau lanț, la un moment dat, 
unele chiar grosolane. După cele 
întîmplate, în afara lui Turcu și 
Gătej, s-ar fi cuvenit să mai pri
mească cartonașe galbene Anto
nescu, Popa, Ignat, Dinu, Lucuță. 
Unii pentru proteste, alții pentru 
faulturi. Desigur, F.R.F., Comisia 
de disciplină și Colegiul central 
al arbitrilor vor analiza cele în
tîmplate la meciul de la Con
stanța și vor lua măsurile cuve
nite, mai ales că în tribună s-au 
aflat observatorul federal Traian 
Moraru și secretarul F.R.F. 
Daniel Lăzărescu. iată de ce 
n-am înțeles deloc poziția unor 
tovarăși din conducerea clubului 
Dinamo care l-au tras la răspun
dere pe M. Fediuc pentru arbi
trajul prestat chiar în comparti
mentul trenului cu care toți călă
toream spre București. (AL. C.).

CARTONAȘELE DE LA REȘIȚA
Sîmbătă, la Reșița, s-au con

semnat și două cartonașe galbe
ne. Numai două, ambele arătate 
oaspeților, pentru proteste. în 
jurul acestor cartonașe se poate 
discuta foarte mult. în primul 
rînd, nu vom contesta decizia ar
bitrului C. Niculescu (București), 
considerînd că intervențiile celor 
doi jucători petroșeneni, Dumi- 
trache și Bucurescu, au fost ne

I
I

I
I
I
I

1TATIV SE PREGĂTEȘTE9
burilor care furnizează cei mai 

------- mulți jucători lotului : E. Je
nei, I. Nunweiller, C. Teașcă 

mare---- și F. Halagian. O discuție sin-
rtivă ceră și responsabilă, departe
(cu- de urechile jucătorilor, pentru

tefan consolidarea unei colaborări (și
rcgit așa mulțumitoare) între antre-
ivele norii de lot și cei de club, pen-
i cu tru o coordonare ideală a pre-
leață, gătirilor centralizate cu cele e-
nute, fectuate în sinul formațiilor de

Di- unde provin selecționabilii.
hnic. Care este părerea lui Ștefan 
azon Covaci despre întîlnirea de
sivi- mîine ? „Sincer să fiu, spune
După el, preferam ca această veri-
ătire ficare, înaintea meciului de Ia
intea Zagreb, să se facă pe un teren
cent, străin. Neputindu-se realiza,
duș, practic, acest deziderat, avem

pen- satisfacția unei compensații ;
s la adversara noastră de miine este

o echipă de elită, admirabil 
am- instruită, care ne va solicita

la maximum. Prestația ei va 
Di- pune probleme necunoscute în

iriza întrecerea internă, va oferi e-
an- chipei noastre o oglindă pre-

lastă țioasă în care să-și recunoască
capacitatea fizică, tactică, teh- 

pre- nică și morală, în acest mo-
nent ment. Învățămintele acestui
olari meci pretențios vor trasa sar-
itiic. cinile pe care le vom avea de
șe- îndeplinit în zilele următoare.
Lâa Mîine vom examina și pe fot-
>3*e balistii care nu au evoluat im
am potriva Spaniei, mă gindesc în

î o primul rînd la Windt, Mehe-
lucă dințu. Romilă și Lucescu. Vom
olo- completa lotul nostru cu Mo-
e și raru, Mulțescu, Dănilă și Ște-
fost fănescu, component, ai repre-
kin- zenta4ivei B. care vor figura
nică și ei pe lista ce trebuie co-
clu- municată la F.I.F.A.".

cuviincioase. Dar trebuie să a- 
mintim și de calitatea arbitraju
lui din prima repriză. Pentru că, 
arbitrul de centru, nu numai că 
nu a acordat un gol valabil oas
peților (la 0—0), dar a trecut cu 
vederea și cîteva intervenții dure 
ale echipei gazdă. Cei puțin în 
cazul iul Gabel, care a intervenit 
„tare* de două ori in citeva 
minute, lipsa unui cartonaș de a- 
vertizare ne-a surprins. Din feri
cire, jocul s-a schimbat în bine 
după pauză, și aceasta, credem, 
și datorită creșterii valorice a 
prestației arbitrului de centru.

Prin cartonașul primit (just, 
subliniem) simbătă, și Dumitra- 
che, și Bucurescu au ajuns la 
„norma suspendării pe o etapă*. 
Conștient de acest lucru, Dumi- 
trache a încercat, deloc cavale
rește, să ne convingă după meci 
că, de fapt, „cartonașul ii fusese 
arătat lui Stoica*. Uitase că la 
pauză fusesem martori la dialo
gul nervos purtat de el cu arbi
trul C. Niculescu. Uitase că după 
meci, două persoane din lotul 
echipei Jiul ne sugeraseră să 
„transferăm* cartonașul lui Du- 
mitrache lui Stoica, accidentat în 
acel joc. Ne-a plăcut „renaște
rea valorică* a fostului vîrf al 
echipei naționale, însă ne-a deza
măgit lipsa lui de bărbăție și 
fair-play. Am vrea să credem că 
a fost un accident 1 Din partea 
lui Dumitrache și a celor care 
au încercat să-l „ajute* în acest 
sens, sîmbătă, la Reșița. (M.M.I.).

NEȘANSĂ, DAR Șl 
LIPSURI MAI VECHI

Rapid a evoluat sîmbătă la Ga
lați cu gindul la victorie sau, in 
cel mai... rău caz, cu speranța 
realizării unui .,egal“ care ar fi 
însemnat extrem de mult, avind 
în vedere zestrea săracă în clasa
ment a giuleștenilor. Propria sa 
înfrîngere (cum se poate numi 
altfel, din moment ce risipești trei 
mari ocazii de gol ?) ca și jocul 
rezultatelor din etapă, au compli
cat și mai mult situația ferovia
rilor bucureșteni, amenințați ca și 
acum trei ani cînd. tot pe vre
mea asta, Rapid își croia drumul 
spre B.

La Galați a fost, e drept, și 
neșansă, dar, acolo, deși echipa 
a demonstrat o bună capacitate 
de efort i s-au redescoperit ca
rențe mai vechi : lipsa de con
centrare maximă în fazele favo
rabile (Neagu), aportul scăzut al 
unui jucător dotat, membru al 
diverselor loturi reprezentative 
(Manea), inexistența unui mijlo
caș de valoare, capabil să con
ducă și să închege jocul echipei 
în teren. Din aceste motive gene
rale Rapid n-a cîștigat, în acest 
campionat, nici un punct în de
plasare și a marcat doar un sin
gur gol pe terenurile din afara 
Bucureștiului : în meciul de Ia 
Timișoara din toamnă !

Pop, căpitanul echipei din Giu- 
lești, care la Galați, a fost un 
exemplu de combativitate pentru 
întreaga echipă (păcat că arbitrul
I. Rus, care a condus în general 
bine, i-a arătat un cartonaș gal
ben în mod cu totul neîntemeiat) 
spunea cu amărăciune după 
meci : „Dacă vrem să ne salvăm 
cu adevărat atunci trebuie să 
strîngem rindurile. să ne mobili
zăm pentru a juca cu toții Ia ca
pacitatea pe care o avem și să 
ne concentrăm la maximum în 
partidele grele care urmează. 
Este modul cel mai realist de a

ASTĂZI, 

MECIURI 
ÎN „CUPA 

INDEPENDENȚEI"
După cum am mai anunțat, 

astăzi urmează să aibă loc noi 
meciuri in cadrul „Cupei Inde
pendenței", competiție organi
zată de Consiliul municipal 
București pentru educație fizi
că și sport. Astfel divizionarele 
A Sportul studențesc și Steaua 
se vor întîlni pe stadionul 
Politehnica, cu începere de la 
ora 16.30 La aceeași oră, pe 
stadionul Flacăra roșie, Rapid 
va primi replica echipei Sticla, 
din campionatul municipal.

Invingătoarea din partida de 
astăzi, dintre Sportul studen
țesc și Steaua, se califică în 
semifinala competiției, în care 
urmează a întîlni, la 3 mai, pe 
Progresul București. Din cea
laltă partidă care are loc astăzi 
(Rapid — Sticla) și care con
tează ca cea de a doua semi
finală • a competiției, echipa 
cîștigătoare se califică pentru 
finală, programată la 5 mai.

în paralel cu întrecerea echi
pelor de seniori se desfășoară 
și o competiție similară pentru 
juniori, dotată, de asemenea, 
cu „Cupa Independenței". A- 
ceastă competiție a ajuns și ea 
în faza semifinalelor. în cadrul 
cărora astăzi (pe terenul Steaua
II, din Ghencea. la ora 15) se 
vor întîlni echipele Steaua și 
Autobuzul. Cealaltă semifinală 
(Rapid — Sportul studențesc) 
se va disputa la 3 mai. 

privi viitoarele partide cu con
diția ca și suporterii să Înțeleagă 
că echipa are nevoie de sprijin in 
momentele cele mai grele" (S.T.)

NU ARBITRUL ERA DE VINA...
Deși meciul de la Craiova a 

fost televizat în direct (fie și nu
mai o repriză, cea de a doua), 
la stadionul „Central* afluența de 
spectatori s-a menținut în limite
le obișnuite, adică ridicată. Su
porterii echipei Universitatea, nu 
și-au dezmințit nici de această 
dată dragostea nentru echipa fa
vorită, care își pune în mod se
rios candidatura la titlul de cam
pioană și, in orice caz, la parti
ciparea într-una din cupele euro
pene. Din păcate, nu puțini din
tre acești suporteri se manifestă 
cam pătimaș, fără obiectivitate. 
Și simbătă, în prima jumătate a 
meciului. în situația în care echi
pa craioveană nu reușea să des
chidă scorul, o parte dintre spec
tatori și-au vărsat focul pe arbi
trul I. Chilibar, huiduindu-1 și 
insultîndu-l. deși acesta, in ciuda 
unor ezitări șl mărunte greșeli, a 
condus corect și a acordat !n 
mod justificat cartonașe galbene 
jucătorilor localnici Tilihoi și Bel- 
deanu (ca și bucureșteanulul M. 
Olteanul.

Apropo de aceste cartonașe tre
buie să spunem că în prima re
priză jocul a avut unele momen
te de nedorită tensiune, curmată 
repede și datorită intervenției 
prompte și energice a antrenoru
lui C. Teașcă, acesta chemindu-1 
la ordine pe jucătorul său Bel- 
deanu. Neplăcut rămine. totuși, 
gestul tinărului fundaș centrai 
craiovean Tilihoi. care l-a lovit 
pe Oct. foneseu. Arbitrul, atent 
la joc (mingea se afla in acel 
moment la distanță de locul re
gretabilei fapte), nu a observat 
cele întîmplate, și (după consul
tări cu colegul de la linie) i-a 
dat iul Tilihoi doar cartonaș gal
ben. Dar chiar dacă nu a fost 
eliminat de pe teren — cum 
poate ar fi meritat — apărătorul 
craiovean ar trebui să mediteze 
mult la gestul lui. Din partea 
unui tînăr și talentat jucător 
așteptăm altceva decît durități 
(cum s-a mai întîmplat și in alte 
meciuri) sau acte nesportive (C.F.)

REZULTATELE
SERIA I

C.S. Botoșani — I.T.A. Piatra Neamț 
3-0 (2-0), Metalul Rădăuți - A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc 4-1 (1—0),
Cetatea Tg. Neamț — Progresul Făl
ticeni 1—0 (0-0), Cimentul Bicaz — 
Metalul Botoșani 1—1 (0-0) — s-a
jucat la Roznov, Danubiana Roman — 
Cristalul Dorohoi 0—3, Danubiana fiind 
suspendată, Foresta Fălticeni — Dorna 
Vatra Dornei 4—0 (3—0), Foresta Mol- 
dovița -- Avîntul T.C.M.M. Frasin 
0-4 (0—2), Bradul Roznov - Lamino
rul Roman 1-2 (1-1).

Meciul Dorna Vatra Dornei — 
Danubiana Roman, din etapa a 
20-a, întrerupt în min. 46, s-a omo
logat cu 3—0 în favoarea echipei din 
Vatra Dornei.

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 21-a : 1. C.S. BOTO
ȘANI 32 p (57—13), 2. Laminorul Ro
man 32 p (32—15), 3. Avîntul Frasin 
24 p (38—26), 4. Metalul Botoșani 24 
p (23—19)... pe ultimele : 15. Bradul 
Roznov 14 p (15—32), 16. Foresta 
Moldovița 10 p (16-54).

SERIA A ll-a
Rulmentul Bîrlad - Chimia Mără- 

șești 2—2 (1—1), Viitorul Vaslui —
Petrolistul Dărmânești 3—0 — nepre- 
zentare, TEPRO lași — Partizanul Ba
cău 1—1 (0-1) — s-a jucat la Pașcani, 
Minerul Comânești — Constructorul 
lași 2—1 (1—1), Letea Bacău — Ener- 
gia Gh. Gheorghiu-Dej 3-3 (0-3),
Textila Buhuși — Nicolina lași 1—0 
(1-0), Hușana Huși — Constructorul 
Vaslui 1—2 (0—2), Oituz Tg. Ocna — 
Petrolistul Moinești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VIITORUL 
VASLUI 33 p (M-14), 2. Chimia Mâ- 
rășești 33 p (42—16), 3. Energia Gh. 
Gh.-Dej 28 p (34—16)... pe ultimele :
15. Textila Buhuși 11 p (15—37), 16. 
Hușana Huși 10 p (19—50).

SERIA A II l-a
Carpați Sinaia — Chimia Buzău 

2-1 (2—1), Recolta Săhăteni — i.R.A. 
Cîmpina 0—1 (0-0), Metalosport Ga
lați — Foresta Gugești 0-0, Poiana 
Cîmpina — Dinamo Focșani 2—0 
(1-0), Luceafărul Focșani — Ancora 
Galați 0—2 (0—1), Petrolul Teleajen 
Ploiești — Petrolistul Boldești 1—0 
(0—0), Avîntul- Mîneciu — Chimia 
Brazi 2-0 (1-0), Victoria Florești - 
Caraimanul Bușteni 0-0 — s-a jucat 
la Cîmpina.

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
SINAIA 30 p (50-18), 2. I.R.A Cim- 
pina 30 p (43—15), 3. Chimia Buzău 
29 p (50—16)... pe ultimele : 15. Re
colta Săhăteni 11 p (11—50), 16.
Metalosport Galati 7 d (8-59).

SERIA A IV-a
S.C. Tulcea - Minerul Macin 5—0 

(3—0), Progresul Brăila — Dunărea 
Cernavodă 4—1 (2—0), Victoria Tăndă- 
rei — Dunărea Tulcea 3—0 (0—0), Au
tobuzul Făurei - Electrica Constanța 
0-2 (0—0), Unirea Tricolor Brăila -
Gloria Poarta Albă 3—0 (1—0), Unirea 
Efo.îe - I.M.U. Medgidia 0-1 (0-0). 
Cimentul Medgidia - Dacia Unirea 
Brăila 1—0 (0-0), $.N. Constanta - 
Marina Mangalia 0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. S.C. TULCEA 
31 p (41—13), 2. Progresul Brăila 31 p 
(38—17), 3. Unirea Tricolor B'ăila
29 p (36-16)... pe ultimele : 15. Au
tobuzul Făurei 13 p (22—35),. 16.
Gloria Poarta Albă 8 d (16—48).

SERIA A V-a
Unirea Tricolor București — Autobu

zul București 0-3 (0—2), I.O.R. Bucu
rești -■ Sirena București 1-2 (1—1)»

Stadionul „Central" din Cra
iova găzduiește, astăzi, intîlni- 
rea amicală internațională din
tre selecționatele de tineret (21 
de ani) ale României și Repu
blicii Democrate Germane. Me
ciul constituie un prim prilej 
de reabilitare a echipei noastre 
după recenta înfrîngere de la 
Madrid (0—3 cu Spania, in cam
pionatul european de tineret). 
Cei doi antrenori ai selecțio
natei noastre. Octavian Popes
cu si Constantin Deliu, vor a- 
linia o formulă de echipă fără 
patru dintre titularii de la Ma
drid. la care s-a renunțat (Lu- 
cuțâ. Custov. Radu II. Luoău). 
„Unsprezecele* probabil pentru 
meciul de azi se prezintă ast

LA BAUTZEN SE ÎNTiLNESC ECHIPELE SECUNDE
ALE R. D. GERMANE Șl ROMÂNIEI

Un lot mult modificat
Astăzi după-amiază. in loca

litatea Baj-.zen. selecționata se
cundă a țării noastre intOnește 
reprezentativa similară a Repu
blicii Democrate Germane. Este 
al doilea joc international sus
ținut. in această primăvară, de 
secunzii „tricolorilor-. După 
cum se știe, la 6 anriiie. la 
Plock. echipa pregătită de an
trenorul federal Cornel Drâgu- 
șin evoluase în compania pri
mei reprezentative a Poloniei, 
în fața căreia a pierdut cu 0—2. 
după un meci spectaculos, in 
care jucătorii noștri au dat o 
replică bună prestigioșilor lor 
adversari. Lotul de la 6 apri
lie a suferit. însă, multe mo

ETAPEI A 21-a DIN DIVIZIA C
Automatica București - Șoimii TA- 
ROM București 2-1 (0—1), Electronica 
București — T.M. București 2—0 
(0-0), Azotul Slobozia — Viitorul 
Chirnogi 6-0 (3—0), Olimpia Giurgiu
— I.C.S.I.M. București 1—1 (1—0), Fla
căra roșie București — Avîntul Urzi- 
ceni 0—0, Abatorul București — Auto- 
mecanica București 0—1 (0-0).

Pe primele locuri : 1. AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 33 p (53-7), 2. Autome- 
canica București 29 p (32-15), 3.
Unirea Tricolor București 29 p 
(40—24)... pe ultimele : 15. I.O.R. 
București 15 p (18—30), 16. Olimpia 
Giurgiu 8 p (15-56).

SERIA A Vl-a
Cetatea Tr. Măgurele — Muscelul 

Cîmpulung 1—0 (1—0), Petrolul Tirgo- 
viște — Metalul Mija 5—2 (2—1), Vii
torul Scorniceștî — Răsăritul Caracal 
2—0 (0-0), Progresul Pucioasa -
Constructorul Pitești 2—0 (0—0), Recol
ta Stoicănești — Oțelul Tîrgoviște 
2—0 (2—0), ROVA Roșiori — Chimia 
Gâești 1-0 (1-0), Dacia Pitești - 
Cimentul Fieni 1—0 (1—0), Progresul
Corabia — Petrolul Videle 5—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MUSCELUL 
CÎMPULUNG 31 p (49-15), 2. Metalul 
Mija 29 p (38—21), 3. Petrolul Tîrgo- 
vîște 29 p (34—19)... pe ultimele :
15. Progresul Pucioasa 14 p (24—39),
16. Oțelul Tirgoviște 11 p (23—45).

SERIA A VII-a
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 

I.O.B. Balș 4—1 (1—1), Dierno Orșova
— Pandurii Tg. Jiu 0-1 (0-0). Lotrul
Brezoi — Chimistul Rm. Vilcea 1—0 
(0—0), Minerul Rovinari — Progresul 
Băi Iești 2—1 (2—0), Laminorul Slatina
— Unirea Drobeta Tr. Severin^ 2-0 
(1—0), Construct Jiul Craiova — Me
talurgistul Sadu 1—2 (0-1), Dunărea 
Calafat - C-F.R. Craiova 2—1 (1—0), 
Minerul Motru — Unirea Drăgâșani 
6-1 (3-0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. DRO
BETA T.S. 33 p (46-9), 2. Pandurii 
Tg. Jiu 32 p (38—11), 3L Minerul Mo
tru 27 p (39—17)... oe ultimele : 12. 
Constructorul Craiova 16 p (24—34),
13. Unirea Drăgâșani ’6 p (22—34),
14. C-F.R. Cra’ovo 16 p (16-32), 15. 
Laminorul Slatina 16 p '26-45), 16. 
Minerul Rovinari 15 o (20—30).

SERIA A VIII-o
Unirea Sinnicolau Mare — Minerul 

Moldova Nouă 2—1 (0—0), Minerul
Anina — Banatul Timișoara 1—0 i0-0). 
Strungul Arad — Metalul Otelu Roșu
2— 0 (2—0) — s-a jucat la Salonta, 
Metalul Bocșa - Gloria Reșița 2-0 
(1-0) - s-a jucat la Moldova Nouă. 
Unirea Tomnatic — Gloria Arad 3—1 
(2—1), Electromotor Timisoara — 
Vulturii Textila Lugoj 1—0 (1—0), Cera
mica Jimbolia — Constructorul Arad 
0-2 (0—0). Laminorul Nâdraq - Nera 
Bozovici 5-0 (3-0).

Meciul Vulturii Textila Lugoj — 
Unirea Sinnicolau Mare, din etapa a 
19-a, a fost omologat cu 3-0 pentru 
Vulturii (pe teren 1—0).

Partida dintre Nera Bozovici șî 
Ceramica Jimbolia. nedisputată în 
etapa a 20-a a fost omologată cu
3- 0 în favoarea formației Nera.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOLDOVA NOUA 29 p (43-19), 2.
Minerul Anina 28 p (32—13), 3. Meta
lul Oțelu Roșu 23 p (34-39)... De ulti
mele : 14. Vulturii Lugoj 18 p (32— 
26), 15. Ceramica Jimbolia 18 p
(22-36), 16. Banatul Timișoara 14 p 
(27-41). 

fel : Lung — Tilihoi. Stancu, 
Pirvu. Bărbulescu — Augustin, 
Șoșu, Irimescu — Bucurescu, 
Câmătaru (Paraschivescu). Vrin- 
ceanu. Din lot mai fac parte : 
Bucu. Zahiu. Barna. Șerbănică 
si Văetus.

Lotul de tineret al R. D- Ger
mane (Schwerdtner. Rudwaleit 
— portari : Brauer. Overmann, 
Noack. Hause, Roth — fundași; 
lungling. Terletzki Mischinger, 
Lindemann — mijlocași : Stras
ser. Kuhn. Jarosch. Iffarth — 
înaintași a sosit ieri la Bucu
rești. de unde și-a continuat 
drumul spre Craiova cu un 
autocar.

Meciul de astăzi va începe la 
ora 1630 

dificări. Pentru meciul de as
tăzi n-au mai fost convocați 
Iorgulescu și Manea (Rapid), 
iar Mebedințu. Romilă n si 
Crișan au fost promovați in lo
tul A. Nici Dobrău. accidentat, 
nu a făcut deplasarea in locul 
lui fiind convocat Ciugarin.

Dar iată formația De care an
trenorul C. Drăgusin intențio
nează s-o aiureze Tn partida de 
la Bautzen : Moraru — Tănă- 
sescu, Ștefănescu. FI Marin, 
Koller — Mulțescu Stoica. Bel- 
deanu — Anghel. Dănilă. Ne- 
delcu II (Florea). Au mai fă
cut deplasarea : Ștefan, Ciuga- 
r’n. Negrilă si Donose.

SERIA A IX-a
Victoria Cărei — Bihoreana Mar- 

ghita 4-1 (1—1), Victoria Zalău —
Oțelu Bihor 1—3 (1—1). Minerul
Suncuiuș — Minerul Baia Sprie 1—0 
(0—0), Minerul Băița - Oașul Negreș
ti 1-0 (0-0), Recolta Salonta — 
Voința Cărei 3—2 (1—0), Minerul Bihor
— Someșul Satu Mare 3-1 (2-0),
Gloria Șimleu — Voința Oradea
1— 1 (0—1), înfrățirea Oradea —
CUPROM Baia Mare 3-0 (0-0).

Pe primele locuri : 1. VICTORIA 
CĂREI 34 p (47—8), 2. înfrățirea Ora
dea 32 p (44—16), 3. Minerul Bâița
26 p (44—29)... pe ultimele : 15. Oa
șul Negrești 15 p (21—40), 16. Vic
toria Zalău 12 p (24-52).

SERIA A X-a
Lăpușul Tg. Lăpuș - Minerul Rod- 

na 2—2 (2—1), Metalul Aiud —
C.I.L Gherla 5—0 (2—0), Minerul
Baia Borșa — Unirea Dej 3—2 (0—1), 
Tehnofrig Cluj-Napoca - Mureșul 
Luduș 1—0 (0—0), Bradul Vișeu —
Soda Ocna Mureș 0-0, Minerul Bâiuț
— Dermata Cluj-Napoca 7—0 (2-0),
Avîntul Reghin — Metalul Sighișoara
2— 1 (1—0), Foresta Bistrița — Cimen
tul Turda 2-0 (0-0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
RODNA 28 (46-21), 2. Avîntul Reghin
27 p (25-20), 3. Metalul Aiud 26 p 
(40—26)... pe- ultimele : 15. Cimentul 
Turda 13 p (23—31). 16. Dermata 
Cluj-Napoca 9 p (18—50).

SERIA A Xl-a
Utilajul Făgăraș - I.C.I.M. Brașov

1— 1 (0—0), Carpați Brașov — Torpedo 
Zârnești 1—0 (0—0). Unirea Sf. Gheor- 
ghe - Viitorul Gheorghieni 1—3 (0—1), 
Mureșul Toplița — Forestierul Tg. 
Secuiesc 2-0 (1-0), Metrom Brașov — 
Chimia Or. Victoria 5-0 (4-0), Mi
nerul Baraolt — Precizia Săcele 2—1 
(2-0), Progresul Odorheiu Secuiesc
— C.S.U. Brașov 3—0 - aeprezentare, 
brașovenii n-au avut asupra lor egi- 
timațiile la ora începerii meciului ; 
s-a jucat amical, scorul fiind de 0-0.

Partida Chimia Victoria - Torpedo 
Zârnești, nedisputatâ în etapa a 
20-a, a fost reprogramată pentru 28 
aprilie.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. BRA
ȘOV 28 p (37—12), 2. Viitorul Gheor
ghieni 25 p (25—14), 3. Progresul 
Odorhei 23 p (24—15)... pe ultimele :
14. Mureșul Toplița 15 p (17—33), 15. 
Unirea Sf. Gheorghe 13 o (15—21).

SERIA A Xll-a
I.M.I.X. Agnita - Gaz metan Me

diaș 1—1 (1—1). Constructorul Alba 
lulia — Știința Petroșani 0—1 (0—0),
Minerul Ghelar — Unirea Alba lu
lia 1—0 (1—0), Textila Cisnâdie - 
I.P.A. Sibiu 1-2 (0-1). C.I.L. Blaj— 
Metalul Copșa Mică 2—0 (1—0), Inter 
Sibiu - Laminorul Teliuc 3—1 (2—0), 
Textila Sebeș — C.F.R. Simeria 0—4 
(0—2) — s-o jucat la Simeria. Auto- 
mecanica Medias - F.I.L. Orăstie
2- 0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. GAZ METAN 
MEDIAȘ 31 p (33-10), 2. Știința Pe
troșani 29 p (43-20). 3. I.P.A. Sibiu 
25 p (28-23)... pe ultimele : 14.
Constructorul Alba lulia 15 p (20—25),
15. C.I.L. Blaj 15 p (18-29), 16.
Textila Sebeș 7 p (15—59).

Rezultatele ne-au fost transmise de 
către corespondenții noștri voluntari 
din localitățile respective.



CLASA TENISULUI EUROPEAN 
ESTE IN CONTINUĂ CREȘTERE

...dar cum ne pregătim pentru apropiatul meci România - Belgia?
Timp de o săptămînă am fost 

martorii frumoaselor întreceri 
ale tenismanilor care și-au dis
putat titlurile de campioni in
ternaționali ai României. La 
loc de cinste, fetele noastre... 
Ele au jucat o spectaculoasă 
„finală românească", mult a- 
plaudată Situarea Virginiei 
Ruzici și a Florenței Mihai în 
eșalonul fruntaș al jucătoarelor 
din Europa și din întreaga lu
me. de către majoritatea spe
cialiștilor. se dovedește pe de
plin justificată Dacă iși va 
ameliora lovitura de serviciu, 
încă prea înceată. Florența Mi
hai poate aspira la rezultate și 
mai înalte. De remarcat la ea 
este o mai bună acoperire a 
terenului, mai variate procedee 
tehnice decit la învinsa sa. A 
luptat exceptional in setul 
prim, egalind oatru setbaluri 
(la 6—5 pentru Ruzici). Apoi, 
cu toată opoziția Virginiei Ru
zici și după indirjite schimburi 
de mingi, invineătoarea s-a de
tașat intr-un finiș superior.

Oricum, este cert faptul că. 
de astă dată, clasa fetelor a 
apărut superioară — compara
tiv — celei a băieților. Să nu 
uităm că Pavel Slozil este cla- 
șat al 9-lea jucător al Ceho
slovaciei. iar Szaboles Barany, 
fostul campion european- de 
amatori, ocupă locul 3 in Un
garia. Aci. la București, amîn- 
doi — finaliști aj probei mas
culine — au prestat un joc de 
bună factură, adesea cu lovi
turi de mare finețe. Ceea ce, 
evident, dovedește o creștere 
generală a clasei tenisului eu
ropean.

Tocmai acesta este semnalul 
de atenție care stă în fața te
nismanilor noștri. Pentru ca ei

să poată compensa răminerea 
în urmă, vădită in ultima vre
me. le este necesar un foarte 
susținut program de pregătire 
și un permanent contact cu 
activitatea competițională de 
anvergură. Doar așa s-ar putea 
evita ca să-l vedem pe cam
pionul național Dumitru Hără- 
dău, creditat ca favorit nr. 1 
al turneului, ieșind in semifi
nale. in condițiile unui joc 
care-1 arată insuficient pregătit 
la capitolul tehnic și fizic. Și 
aceasta, cu o săptămînă înain
te de primul meci de „Cupa 
Davis", cu echipa Belgiei...

Se impune o adaptare a pro
gramului nostru de activitate 
la acela al tuturor jucătorilor 
de tenis, care au trecut pragul 
consacrării. Or. aceștia se află 
permanent angajați in compe
tiții. Dacă tenismanii noștri nu 
pot avea o participare mai nu
meroasă la turneele din Ma
rele Premiu FILT. trebuie să 
încercăm a-i include în diferi
tele circuite europene, turnee 
de sală și in aer liber. Pentru 
cei tineri mai poate fi valabil 
programul „clasic" de pregătire 
în țară, dar completat cu par
ticipări la competițiile ce le 
sînt rezervate în calendarul in- 
internațional. Și sînt destule ! 
Iar promovarea lor în echipa 
națională trebuie făcută cu 
atenție și nu grăbită cu orice 
preț.

Acestea ar fi doar cîteva 
concluzii desprinse din ultimele 
evoluții ale rachetelor noastre 
fruntașe, care trebuie să stea 
în atenția tehnicienilor forului 
de specialitate.

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

VICTORIE CATEGORICĂ 
A TINERILOR ÎNOTĂTORI ROMÂNI:

136-86 CU ECHIPA BULGARIEI
BAIA MARE. 25 (prin tele

fon). — Intilnirea internaționa
lă de inot dintre selecționatele 
de copii ale României și Bulga
riei s-a încheiat în piscina aco
perită din localitate cu succe
sul sportivilor noștri la scorul 
de 136—86 (cea mai mare dife
rență realizată in întrecerile cu 
înotătorii bulgari).

. Sportivii români au învins în 
34 din cele 48 de curse : O. Co- 
cenescu 2:47,4—200 m bras, C. 
Banu 2:22.1—200 m spate și 
1:17.2—100 m bras. D. Ținea 
2:25.7—200 m delfin și 2:22,2— 
20G m mixt, Irinel Pănulescu 
64,2—100 m liber. 2:34,1—200 m 
mixt (rec.). 2:19.0—200 m liber 
(rec.) 4:53.3—400 m liber. An
drea Steriu 2:35,3—200 m del
fin. 1:11,2—100 m delfin, Brigi
tte Brass 2:50.7—200 m bras, 
1:21.1—100 m bras. Edit Kugliș 
2:37,0—200 m spate. 1:11.5—100 
m spate (rec.), ștafeta de 
4x100 m mixt — 4:49,2 (rec.) și

ștafeta (Pănulescu în primul 
schimb 64,1 — record) de 4x100 
m liber — 4:22.3 (rec.) la cate
goria 13—14 ani ; M. Teodores- 
cu 67.2—100 m liber. V. Mihal- 
cea 2:54,4—200 m bras, 1:22,1— 
100 m bras, C. Neagrău 2:35,6— 
200 m spate, 1:11,7—100 m del
fin. 2:34,7—200 m delfin (rec.), 
C. Verhobat 2:26,3—200 m liber, 
M. Petrea 2:41.5—200 m mixt, 
L. Tache 1:14.6—100 m spate, 
ștafeta masculină 4x100 m liber 
— 4:31,2. ștafeta masculină
4x100 m mixt — 4:53.6, Octana 
Mladin 67.0—100 m liber. 
2:47.5—200 m spate, 5:13,0—400 
m liber, 2:31,1—200 m liber. 
Ema Vasile 1:17.3—100 m spate 
(rec). Mădălina Iliesi 2:49,8 — 
200 m delfin și ștafeta feminină 
4x100 m liber — 4:40.1 la cate
goria 11—12 ani. înctătorii ro
mâni au învins și in întrece
rile parțiale pe categorii : 
66—44 la 13—14 ani și 70—42 la 
11—12 ani.

„CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. I) Iae Grigore care, cu o mai ma-

adversari. cu stiluri de luptă 
diferite. în fata cărora si-au 
putut verifica nu numai cunoș
tințele de ordin tehnico-tactic. 
ci si gradul de pregătire în care 
se află acum in preajma cam
pionatelor continentale ușurînd. 
am putea spune sarcina selec
ționerilor Din acest punct de 
vedere care ni se pare impor
tant competiția si-a dovedit 
utilitatea, arătindu-ne că boxul 
românesc are in continuare ele
mente talentate performeri ce 
pot obține rezultate bune în ma
rile competiții. Ne gîndim la 
Alexandru Turei Remus Coz- 
ma Ion Stefănescu (semimus- 
că). Ibrahim Faredin si Niță 
Robu (muscă) frații Simion si 
Calistrat Cutov (semiusuară si 
ușoară' Vasile Cieu. Ion Vladi
mir si Cornel Hodut (semimij- 
locie) Vasile Didea si Alexan
dru Tîrboi (mijlocie mică) Cos- 
tică Chiracu (mijlocie) Mircea 
Simon (vrea) si alții. Cind spu
nem „alții" ii avem in vedere 
pe Stefan Duminică. Nicu Po
pa Titi Tudor Marian Lazăr, 
Constantin Buzdugcanu. Ion 
Manta. Florian Ghiță sau Nico-

re pasiune în pregătire, ar fi 
capabili de rezultate mult mai 
bune.

Apreciem că „Centura de aur" 
de la București este una dintre 
cele mai puternice competiții 
pugilistice internaționale orga
nizate pe plan mondial. Dova
dă că boxerii cubanezi, a căror 
valoare nu mai e cazul să o 
subliniem. își înscriu in pal
mares. imediat dună titlurile 
olimpice și mondiale, medaliile 
cucerite la „Centura de aur"- 
Iată de ce federația noastră de 
specialitate are datoria să ve
gheze la păstrarea si la întări
rea prestigiului competiției- O 
ooate face. în primul rind. prin 
asigurarea unor valoroase parti
cipări acțiune determinată ade
sea de regula reciprocității. In 
al doilea rind. o noate face 
prin asigurarea unor arbitraje 
competente, juste, care să nu 
vicieze realitatea dm ring si să 
nemulțumească, ne drept cuvînt, 
nu numai miile de spectatori, 
ci si sportivii înscriși în con
curs Iată citeva exemple care 
au creat o atmosferă nedorită, 
atit în tribune cît și în jurul 
ringului. printre specialiști : 
verdictele în partidele Pak —

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

LUPTĂTORII ȘT. NEGRIȘAN Șl I. DRAICA 
CiȘTIGĂTORI Al TURNEULUI DE LA VARȘOVIA

La turneul internațional de 
lupte greco-romane (tineret) de 
la Varșovia, la care au partici
pat și cîțiva dintre cei mai 
buni tineri sportivi români, 
luptătorii constănțeni Ștefan 
Negrișan (62 kg) și Ion Draica

(82 kg)— elevi ai antrenorului 
Constantin Ofițerescu — s-au 
comportat foarte bine, clasîn- 
du-se pe primul loc la catego
riile lor. Nicolae Zamfir 
kg) a ocupat locul 3.

C. M. de hochei pe gheată

U. R. S. S CANADA 11-1!
VIENA, 25 (prin telefon). 

Poate că mai mult decit în alți 
ani. la alte ediții ale C.M. 
(grupa A), acum, la Viena se 
joacă foarte tare, la limita du
rității. hocheiul fiind oricum 
un sport foarte dur ! Față de 
această situație, precumpăni
toare devine valoarea tehnică a 
jucătorilor, importante sint ca
litățile lor fizice (forță și vite
ză în primul rind) z bine, chiar 
foarte bine dezvoltate. Din ceea 
ce am văzut pînă acum, forma
ția Uniunii Sovietice ni se pare 
cea mai bine pusă la punct, ea 
practicînd un joc excepțional. 
Acestei veritabile „mașini de 
hochei” nici măcar jucătorii ca
nadieni nu i-au putut face față, 
duminică seara ei fiind între- 
cuți la un scor (11—1) puțin o- 
bișnuit în întîlnirile dintre cele 
două echipe.

în ceea ce privește evoluția 
reprezentativei noastre, iată o 
declarație elocventă a antre
norului cehoslovac Karel Gut : 
„Echipa română nu este încă o 
formație de grupa A, deși din 
unele puncte de vedere ea ar 
putea să corespundă. Este cea 
mai tînără dintre toate, ce e drept 
(n.n. 11 jucători sub 23 de ani), 
dar joacă mult prea „cuminte"! 
Cu un asemenea joc atit de li
niștit, mai ales în apărare, nu 
poate face față pretențiilor gru
pei A și de aceea primește a- 
titea goluri, unele cu o ușu
rință dezarmantă".

Și mai este ceva ! Rolul por
tarilor în evoluția fiecărei e- 
chipe este determinant. Suede
zul Hăgesta. finlandezul YUo- 
nen, americanii Curran și 
Reece și încă alții au avut pre

(52

stații excepționale. Din păcate, 
la polul opus se situează com
portarea portarilor noștri (Ne- 
tedu și Huțan), inegali și nesi
guri. Cel puțin 3—4 goluri la 
fiecare partidă li se pot imputa 
acestora. La Netedu (cu mari 
merite, anul trecut, la promo
varea în grupa A) se vede a-

Rezultate : U.R.S.S. — Ca
nada 11-1 (3-0, 5-1, 3-0) - 
meci desfășurat duminică sea
ra ; Suedia — R.F. Germania 
7—1 (2-0, 3-0, 2-1). Rezulta
tul intilnlrii U.R.S.S. — Româ
nia nu ne-a parvenit pinâ la 
închiderea ediției.

CLASAMENTUL

1. Suedia 4 4 0 0 24- 5 8
2. Cehoslovacia 3 3 0 0 33- 7 6
3. U.R.S.S. 3 3 0 0 32- 7 6
4. S.U.A. 3 1 1 1 11- 9 3
5. Canada 3 1 0 2 7-16 2
6. R.F.G. 4 0 1 3 7-29 1
7. Finlanda 3 0 0 3 10-27 0
8. România 3 0 0 3 4-28 0

Programul de azi ! S.U.A.
și Cehoslovacia— Finlanda 

Canada.

cum lipsa jocurilor în ultima 
perioadă de timp, iar Hutan 
este indiscutabil neexperimen
tat.

Să așteptăm însă meciurile 
următoare, cu încrederea că 
hocheiștii noștri se vor strădui 
să aplice în jocul lor învăță
mintele culese de pe gheața 
sau din tribuna de la Wiener- 
stadthalle !

Câlin ANTONESCU

ECHIPA DE HALTERE A ROMÂNIEI
PE LOCH 4 LA „(tPA DINARII 4(

VICTORIE

LA

ROMÂNEASCĂ

CROSUL

MUNCITORESC

DE LA SLIVEN
SOFIA, 25 (Agerpres>. — tn 

orașul Sliven s-a desfășurat cea 
de-a 6-a ediție a Crosului inter
național muncitoresc organizat de 
Consiliul sindicatelor din Bulga
ria. Un succes remarcabil a ob
ținut sportivul român Mircea 
Vicol, clasat pe primul loc la 
seniori cu timpul de 14:21,2 pe 
distanța de 5 000 m. Pe locul 2 
s-a clasat Dimko Dlnev (Bulga
ria) 14:29,6 iar pe locul 3 Fran
tisek Bartos (Cehoslavacia) 14:31.5. 
Proba feminină de senioare a re
venit atletei maghiare Agnes 
Babinek, cronometrată pe dis
tanța de 2 000 m cu timpul de 
6:02.1. Pe locurile următoare : 
Jaroslava Pokorna (Cehoslovacia) 
și Tatiana Orlova (U.RS.S.).

Fotbal
I "meridiane
IUGOSLAVIA (etapa 26) • 

Steaua Roșie Belgrad — Borac 
Banja Luka 2—1. Sloboda Tuzla — 
Sarajevo 1—0. Dinamo — Velez 
Mostar 2—2, Zelezniciar — Parti
zan 1—1.
1. Steaua roșie
2. Dinamo
3. Sloboda

CEHOSLOVACIA _____
Dukla — Union Teplice 2—0, Slo
van Bratislava — Spartak Tmava 
0—2. zbrojovka — Inter 3—2.
1 Dukla 25 15 5 5 52-26 35
2. Slavia Fraga 24 12 8 4 43-26 32
3. inter Bratislava 25 13 5 7 46-30 31

SPANIA (etapa 30) : Burgos —
Atletico Madrid 2—0, C.F. Barce
lona — Celta Vigo 4—0, Real Ma
drid — Betis 0—0.
1. Atletico Madrid 30 17 7 6 52-28 41
2. C.F Barcelona 30 16 7 7 62-31 39
3. Athletic Bilbao 30 14 7 9 48-36 35

OLANDA (etapa 31) : Ajax — 
Feyenoord 2—1, Twente — Utrecht 
8—0, A.Z. 67 Alkmaar — E.E.V. 
Eindhoven 3—0, P S.V. Eindhoven 
— N.E.C. Nijmegen 3—0.
1. Ajax
2. Feyenoord
3. A.Z 67

26 16 91 49-25 41
26 11 9 6 40-28 31
26 10 10 6 31-24 30 

(etapa 25) :

31 22 54 61-22 49 
31 16 11 4 63-30 43 
31 17 8 6 71-25 42 

BELGIA (etapa 30) : Standard 
Liege — F.C. Bruges 2—0, Ant
werp — R.W D. Molenbeek o—o, 
Charleroi — Lierse 0—2, 
lecht — Beerschot
1. F.C. Bruges
2. Anderleeht
3. R W.D. Molen.

Ander-

SOFIA. 25 (prin telefon). Tn 
orașul Plevna s-au încheiat în
trecerile „Cupei Dunării' 
haltere, la care au 
sportivi de valoare 
Iată ultimii ciștigători : 
semigrea 
garia) 337j kg ; cat grea — 
K. Semerdgiev (Bulgaria) 375 
kg ; cat supergrea — J. Nagy 
(Cehoslovacia) 370 kg. Sportivii 
români nu s-au clasat printre 
primii 3 la aceste categorii. 
Iată clasamentul după ediția 
de la Plevna : 1. Bulgaria 61 p; 
2. Ungaria 57 p ; 3. Cehoslova-

la 
participat 
mondială. 

_ cat.
A. Nikolov (Bul-

ria 38 p ; 4. ROMANIA 36 p ; 
5. Austria 25 p ; 6. R.F. Ger
mania 23 p. 7. Iugoslavia 17 p. 
în clasamentul general (după 3 
ediții) : 1. Bulgaria 177 p ; 2.
Ungaria 146 p ; 3. Cehoslovacia 
116 p ; 4. ROMANIA 116 p ; 5. 
Austria 82 p ; 6. R.F. Germa
nia 65 p ; 7. Iugoslavia 53 p.

TOMA HRISTOV

1—0.
30 20
30 17 

. ______  30 16
portugalia (etapa 

ria Setubal — Montijo _ ____
fica — Portimonense 5—1, Braga 
— Sporting 3—1, Academica Coim- 
bra —’ F.C. -
1. Benfica
2. F.C Porto
3. Sporting

AUSTRIA (etapa 27) :
Graz — Rapid Vlena 1—0.
Innsbruck — Sturm Graz 3—1.
1- S.W. Innsbruck 27 16 8 3 41-16 40
2. Austria W.A C. 27 15 7 5 50-32 37
3. Rapid Vlena 27 12 10 5 46-28 34
• La Atena, în C.E. tineret : 

Grecia — U.R.S.S. 0—2 (0—0) •
La Dublin, in meci amical : Ir
landa — Polonia 0—0 • La Sion: «
Elveția B — Luxemburg 3—0 
(1-0).

Porto 0—0.
25 18 5
25 15 5
25 14 7

2
5
4

58-26 45
61-33 40
51-32 40 
: Vito-

2, Ben-

55-22 41
55-19 35
43-23 35
G.A.C.

S.W

TELEX • TELEX • TELEX

LA BOX
Horta. Paisan — C. Cutov, Du
el ușa n — Paisan sau Visoțki — 
Milian au fost atribuite celor 
dinții. împotriva evidentei din 
ring. Prestigiul competiției poa
te fi păstrat, de asemenea, prin 
selectarea mai atentă, mai exi
gentă, a parlicipanților români. 
Nu numărul sportivilor trebuie 
să pledeze pentru forța repre
zentanților noștri, ci valoarea 
lor individuală. în legătură cu 
participarea la această compe
tiție. nu este lipsit de interes 
punctul de vedere al redacto
rului Zbygniew Lagotka. de la 
„Sport“-Katowice, care în co
mentariul său sugerează fede
rației de box din Polonia trimi
terea la viitoarele ediții ale 
..Centurii de aur" a unora din
tre cei mai buni boxeri polo
nezi. care să poată face față 
unui turneu atit de puternic și 
să-l onoreze așa cum merită.

Avem convingerea că „Centu
ra de aur" se va menține prin
tre competițiile pugilistice de 
prim rang si că pentru boxul 
românesc va constitui. în fieca
re an. un examen al valorii lui 
adevărate, probate practic. în 
compania unor sportivi străini 
bine cunoscuți în arena inter
națională.

ATLETISM a La Walnut (Califor
nia) : disc (m) — Powell 66.80 m, 
Mac Wilkins 66,12 m ; 100 m — Bill 
Collins 10,22 ; greutate — Al Feuer
bach 20,18 m ; prăjină — Don Baird 
(Australia) 5,18 m ; 400 m — Joel 
Andrews 46,46.

BASCHET • în „Marele Premiu al 
orașului Sofia** (masculin) : Varșovia
— Sofia (B) 105-65 (46-39) ; Havana
— București 86-84 (41-44) ; Paris — 
Budapesta 94-91 (43—53) ; Sofia (A)
— Moscova 80—74 (după prelun
giri). In clasament, după 5 zile, con
duce Havana.

CĂLĂRIE • în concursul de obsta
cole de la Piazza di Siena din 
Roma, sportivul român Alexandru 
Bozan, cu calul Călin, a avut, intr-o 
companie deosebit de puternică (H. 
Smith, P. d'lnzeo, N. Pessoa ș.a.) o 
comportare bună, ocupînd locul 8 cu 
4 p penalizare în „Premiul Aventino". 
Al. Bozan a realizat cel mai bun 
timp al probei (62,1 s) care a revenit 
campionului european H. Smith, cu 
Graffiti (Op — 62,6 s).

CICLISM • Cea de-a 25-a ediție a 
„Circuitului Sarthe" s-a încheiat la 
Le Mans cu victoria rutierului sovietic 
Aava Pikkus.

HANDBAL • Finala „Cupei Cupe
lor" (masculin) a fost ciștigatâ de 
formația Institutului de aviație din 
Moscova care, în meciul decisiv de 
la Zaporoje, a întrecut cu 18—17 
(9—7) pe S.C. Magdeburg (R.D.G.). 
Au arbitrat Vasile Sidea — Pândele 
Cirligeanu (România).

NATAȚIE a La Hvar (Iugoslavia) au 
luat sfîrșit întrecerile turneului de ca
lificare pentru campionatul european 
de polo. R.F.G. și Spania s-au cali
ficat pentru faza finală. In ultimul 
meci î Spania — Suedia 7—4 (1—1. 
2-1, 1-1, 3-1).

PENTATLON MODERN a După 2 
probe, in concursul de la Erevan con
duce Aleksandr Gulambarian
(U.R.S.S.) cu 2 068 p, urmat de Adam 
(Cehoslovacia) 2 04â p. Proba de 
scrimă a revenit lui Gulambarian. cu 
1 072 p.

SCRIMA a La Roma, „Cupa Uau- 
dini“ la floretă (masculin) a fost cîș- 
tigatâ de Italia cu 3 v, urmată de 
Franța — 2 v, România — 1 v și 
Ungaria 0 v. a întrecerea feminină 
de floreta de la Offenbach (R.F.G.) 
a revenit vest-germanei Jutta Hohne 
cu 4 v, urmată de Kerstin Palm (Sue
dia) și Maria Vaccaroni (Italia) — 
cite 3 v.

ȘAH a Cea de-a 3-a partidă a 
meciului dintre Nana Aleksandria și 
Maia Ciburdanîdze, contînd pentru 
sferturile de finală ale turneului 
pretendentelor la titlul mondial fe
minin, s-a întrerupt la mutarea 41. 
Scorul este de iVr-Vi în favoarea 
Maiei Ciburdanîdze. a După 8 -unde 
în turneul feminin de la Bydgoszcz, 
în fruntea clasamentului se află 
Grazina Smacinska (Polonia) cu 6’/j 
p, urmată de maestra româncă Emi
lia Chiș 5*/2. în runda a opta Emilia 
Chiș a învins-o pe maestra bulgara 
Alexandrova.

TENIS a In finala turneului de la 
Charlotte (Carolina de Nord), C. Ba- 
razutti l-a învins pe E. Dibbs cu 
7—6, 6—0. a Finală, la Denver (Colo
rado) : Borg - Gottfried 7-5, 6-2. a 
Ultimele rezultate din „Cupa Davis" 
(zona europeană) : Olanda — luqo- 
slavia 0-5 : Austria — Republica A- 
rabă Egipt 5—0.

VOLEI a In „Cupa Primăverii" 
(masculin), la Atena : Franța - Bel
gia 3—1 ; Olanda - Spania 3-1 ; 
Luxemburg - Anglia 3—0 ; Israel — 
Danemarca 3-0 ; Elveția — Grecia 
(B) 3-2.
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