
„Turneul armatelor prietene" la volei

STEAUA ȘI SELECȚIONATA ARMATEI 
SOVIETICE ÎȘI DISPUTĂ AZI TROFEUL
Ieri, voleibaliștii noștri au învins pc Dubla Trencin
Așa cum prevăzusem, echipa 

Steaua a întîmpinat ieri o opo
ziție deosebită din partea for
mației Dukla Trencin în pen
ultima etapă din cadrul „Tur
neului armatelor prietene" la vo
lei. competiție găzduită de sala 
Floreasca din Capitală. Volei
baliștii bucureșteni au cîștigat 
la limită : 3—2 (12, 7, —13, —7, 
12), la capătul a peste 130 de 
minute de joc. in care învin
gătorii au alternat evoluțiile 
bune cu neatenții, neglijențe și 
greșeli tehnice elementare. în
ceputul partidei a aparținut re
prezentanților noștri, care s-au 
detașat clar (9—3. 10—5), dar 
jucătorii cehoslovaci, printr-o 
atentă acoperire a terenului de 
joc, au redus handicapul la 
numai două puncte in final, 
Steaua trebuind să facă față — 
cu succes — unui puternic asalt 
în finalul setului. In următo
rul. victoria sa a fost mai co
modă și mai clară. însă com
portarea ulterioară (incepînd 
din finalul setului 3. în care 
conducea cu 10—7 și 11—8) a- 
vea să ducă la o răsturnare 
puțin previzibilă. Condus foar
te bine de ridicătorul Miroslav 
Topolcany și încurajat de efi
ciența în 
gătorului 
mai bun 
sextetul 
revenire 
setul al treilea si semănind de
rută în rindul elevilor lui Aurel 
Drăgan, care slăbiseră concen
trarea și sporiseră numărul 
erorilor. Duoă reducerea scoru
lui. voleibaliștii cehoslovaci au 
preluat inițiativa, au dominat 
net setul 4. obținînd egalarea 
în fața unui sextet stelist debu- 
solat, care acționa fără varie
tate în atac și neatent în de
fensivă. In setul decisiv însă, 
aceste lacune au fost parțial 
eliminate prin introducerea în 
teren a lui P. Ioncscu. care a 
dat mal multă cursivitate jo
cului. participînd eficient și la 
finalizarea acțiunilor de atac, 
mat cu seamă în perioada în 
care colegii săi. dună un avans 
de 6 puncte (G—0, 8—2). dădeau 
din nou semne de relaxare, 
permițind adversarilor să ega
leze la 8 și chiar să preia con
ducerea. Arbitrii Vladimir

Gnedoi (U.R.S.S.) și Antal 
Zsille (Ungaria) au condus 
foarte bine formațiile : STEAUA 
— Aurelian Ion, Bădiță, Chifu, 
Manole, Pop, Macavei (P. Io- 
nescu, Schiopescu, Cristian Ion, 
Iuhasz) ; DUKLA TRENCIN. — 
TopolCany, 
Prochaska,
(Bozok, Trcka, Bernatek. Barta, 
Vacek).

In celălalt meci, Selecționata 
armatei sovietice a dispus cu

Vojnar, 
Jamka,

Kourim, 
Vedredy

atac si apărare a tră-
Ilelmut Jamka (cel 

jucător de pe teren), 
cehoslovac a avut o 
fructuoasă, ciștigind
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Astăzi, pe stadionul Steaua, de la ora 17
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astăzi ai „tricolorilor1 
a căror frumoasă carte 
zită confirmă deosebita 
loare. au o foarte bună 
tire fizică, o concepție 
modernă, așa incit concluziile 
partidei vor fi deosebit de re
velatoare conducerii tehnice a 
echipei noastre, jucătorilor în
șiși, pentru efectuarea unor ul
time îmbunătățiri. înaintea im
portantei confruntări de la 
sfîrșitul săptăminii viitoare.

De la fotbaliștii „tricolori’’ — 
în mijlocul cărora a revenit și 
recordmanul selecționărilor în 
echipa noastră națională, Mircea 
Lucescu — așteptăm astăzi, așa 
cum au dovedit și in meciul cu 
Spania, o mobilizare a tuturor 
resurselor de care ei dispun, o 
mare dăruire și dîrzenie în joc. 
Așteptăm, de asemenea, o mai 
bună valorificare a potențialu
lui de joc pe plan ofensiv, care 
să aducă echipei noastre re
prezentative și — implicit — 
fotbalului românesc un nou 
succes dar, îndeosebi, o depli-

de vi
for va- 
pregă- 

de joc

nă este deosebit de importantă 
pentru verificarea potențialului 
de joc al echipei noastre

La o distanță egală de timp 
după meciul de la București, 
cu echipa Spaniei, și înaintea 
celui de la Zagreb, cu formația 
Iugoslaviei — ambele in ca
drul preliminariilor campiona
tului mondial (ediția din Ar
gentina. 1978) — reprezentativa 
de fotbal a țării noastre sus
ține astăzi un nou și impor
tant examen internațional. Pe 
stadionul Steaua, cu începere 
de la ora 17. va intilni reduta
bila selecționată a Republicii 
Democrate Germane, partici
pantă la turneul final al ulti
mei ediții a campionatului mon
dial (din 1974) și campioană •- 
limpică in 1976. la Montreal.

Deși partida de astăzi are 
un caracter amical. întilnirea 
dintre România și R.D. Germa-

astăzi trofeul. In des- 
la ora 15. se intilnesc 
Budapesta și Ț.S.K.A.

1) de Ț.S.K.A. Sep- 
Zname Sofia, care a 
replică slabă, 
rezultatelor penulti- 

formațiile Steaua

Macavei ți Bădiță (Steaua) reu
șesc de dala aceasta să bloche
ze atacul celui mai eficace din
tre trăgătorii formației Dukla 

Trencin, Helmut Jamka.

Aurelian BREBEANU

sent din antrenamentul de ieri al „tricolorilor"
Foto : I. MIHAICÂ

3—0 (13,9, 
temvrisko I 
furnizat o

In urma 
mei etape. 
București și Selecționata arma
tei sovietice, neinvinse. iși vor 
disputa 
chidere.
Honved 
Sofia.

PRINCIPALA A PROFESORILOR Dt SPtCIUITUf
Sondajul nostru in Județele Censidnțd, Sdtu *iarc $i likca

perspectiva apropiatei Intîlniri 
oficiale de la Zagreb, din ziua 
de 8 mai. in Iugoslavia. Par'e-

nă încredere in capacitatea fot
balului nostru de a reuși un 
rezultat valoros la Zagreb.

In Programul de măsuri 
tarea activității de

privind dezvol- 
__  educație fizică și 

sport pe perioada 19'6—1980 și pregătirea 
sportivilor români in vederea participării la 
.1.0. din 1980, aprobat de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., un accent deosebit este 
pus pe aportul ce revine cadrelor didactice de 
specialitate în transpunerea în viață a unor im
portante prevederi referitoare la dezvoltarea 
continuă a sportului școlar. Este evident că de 
felul cum înțeleg să muncească profesorii de 
educație fizică, atit în cadrul orelor de specia
litate cit și

DE LA
TITLURI

pentru organizarea

INIȚIERE LA
DE CAMPIONI

de educație fizicăProfesorii 
din unitățile școlare ale jude
țului Constanța se impun tot 
mai mult atenției printr-o ac
tivitate rodnică, neobosită des
fășurată atit la catedră, cit și 
în afara orelor de clasă, prin 
organizarea a numeroase con
cursuri și competiții de masă, 
în acord deplin cu aptitudinile 
și preferințele elevilor.

„Mai mult, folosind în mod 
adecvat condițiile materiale 
existente, profesorii de specia
litate au ajuns la rezultate care 
depășesc limitele școlii și chiar 
ale județului nostru", ne relata 
cu legitimă satisfacție, prof. 
Leonida Florea, inspectorul ge
neral al Inspectoratului școlar 
județean. Exemple ? Să le no
tăm doar pe cele mai recente : 
Olga Nițulescu și Constanța 
Mihail, pregătind cu competență 
și pasiune echipa feminină de 
gimnastică a Școlii generale 30 
Constanța au adus-o pe pozi
ția de campioană națională. M. 
Neagu și I. Ludu sint antre
norii celor trei campioni șco
lari de lupte, toți aparținînd 
Școlii sportive 2. In aceeași u- 
nitate școlară, I. Filip a for-

five de masă, depind multe reușite menite 
aducă tineretul studios tot mai aproape de 
nomenul sportiv pe care trebuie să ajungă 
îl înțeleagă și să facă din practicarea exerci
țiului fizic o preocupare cotidiană. își îndepli
nesc, oare, așa cum trebuie, profesorii de e—- 
căție fizică 
dere ?

Răspunsul 
daj realizat 
telor școlare 
și Vilcea.

național la hal-

aceste obligații de mare

încercăm să-1 aflăm prii 
cu concursul direct al 
din

activității spor- 

mat un campion 
tere. Șt. Ene este antrenorul 
echipei feminine de volei a 
Liceului „N. Bălcescu" din Med
gidia. campioană națională de 
junioare. Inspectorul școlar 
are cuvinte de laudă și pentru 
felul cum își fac datoria A’i 
Raip (Gr. șc. I.M.U.M. Medgi
dia), R. Lazăr și VI. Perceag 
(Băneasa), Șt. Bucovală (hand
bal, Șc. sp. 1 Constanța, locul 
I în serie în divizia școlară 
și de juniori).

„Aceste exemple — ține să 
ne sublinieze prof. Florea. ar 
trebui să reprezinte un îndemn 
către multi alți profe ori de 
educație fizică pentru a ieși 
dintr-o anumită stare de iner
ție care îi împiedică si arate 
tot ceea ce pot". Interlocutorul 
nostru a avut în veder? in mod 
deosebit pe Doru Sărdularhe 
(Șc. gen. 27) și Mircea Popa 
(Casa pionierilor), din Con
stanța, de la care, in viitorul 
apropiat se așteaptă mult mai 
mult....

ATLETISM Șl GIMNASTICĂ, 
iN FIECARE ȘCOALĂ

Tot mai multe exemple de 
muncă, în sprijinul atragerii 
masei de elevi în activitatea

județele

să 
fe-

edu- 
răspun-

-un son- 
ora- 

Constanța. Satu Mare
însp

k ioferă și școlile săimă- 
discuție purtată pe a- 

‘ “ a Re
generai al 
r județean 

a relevat faptul că „aproape 
peste tot cadrele didactice de 
specialitate se străduiesc să va
lorifice cit mai bine condițiile 
materiale. posibilitățile create 
de practicare cu prioritate a 
atletismului și gimnasticii". Așa 
se face că la ora actuală in 
școlile sătmărene ființează nu

sportivă 
rene. O 
ceasta temă cu prof. Ii 
terehi. inspectorul 
Inspectoratului școlar 

că

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

„Cupa Davis“ 1977

ÎNAINTEA startului
ECHIPEI ROMÂNIEI

aflăm in preajma unui 
al reprezentativei 

in competiția supre- 
mă a tenisului — „Cupa Davis". 
Al 65-lea. Primul, cu 55 de ani 
in urmă. avea loc pe terenu
rile micului orășel englez. East
bourne. Acolo unde — coinci
dență... — a jucat și ultima 
oară, anul trecut, echipa noas
tră. Un meci pe care n-am 
mai fi dorit să-l amintim, pier
dut cu 0—5. in absența prime
lor noastre rachete. Hie Năstase 
avea de ales intre o confrun
tare. fără șanse. In fața An
gliei și participarea sa la prima 
ediție a ..Cupei Challenge", pe 
care a Și ciștigat-o cu brio, in- 
vingind pe Borg și Ashe. Ion 
Tiriac nu juca, nici eL

Ne 
nou me 
Românie

De data aceasta, ne prezen
tăm in formație completă. Și 
pentru prima oară, după o pau-

PREGĂTIRI PENTRU UNIVERSADA
Comisia de coordonare. îndru

mare și control a pregătirii 
pentru Universiada de la So
fia. s-a întrunit ieri la sediul 
C.N.E.F.S. Cu acest prilej secre
tarii federațiilor de volei (prof, 

baschet 
au pre- 
privind 
progra- 

care lo-

Rodica Șiclovan) și 
(prof. Octav Dumitriu) 
zentat largi informări 
activitatea actuală și 
mul competițional pe

turile respective il au pînă la 
17 august, data începerii Uni
versiadei. Din discuțiile purta
te și în spiritul obiectivelor sta
bilite pentru Universiadă, a re
ieșit necesitatea intensificării, 
pe toate planurile, a pregăti
rii studenților noștri sportivi în 
vederea participării cu succes 
la cel mai important eveniment 
sportiv al anului 1977.

Ieri a sosit in Capitală, ve
nind de la Bruxelles, reprezen
tativa de tenis a Belgiei, care 
va susține, incepînd de vineri, 
întilnirea cu selecționata Româ
niei, din cadrul „Cupei Davis" 
(zona europeană). Delegația 
oaspete este condusă de Roger 
Tourlamain, vicepreședinte al 
federației belgiene de tenis. 
Tot ieri a sosit în vederea ace
leiași intîlniri, maestrul emerit 
al sportului Ion țiriac. Pentru 
azi este așteptată sosirea pri
mului jucător al reprezentativei 
țârii noastre, maestrul emerit al 
sportului llie Năstase și a ar
bitrului internațional Carlo Mar
tini (Italia), care va conduce 
meciul România - Belgia.

ză de doi ani, 
lor tragerii la 
este desemnat

datoratâ capricii- 
sorți, Bucureștiul 
ca gazdă a in-

Rodu VOIA

(Continuare in pag. • 4-a)
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După C.E. pe echipe de la Moscova .Cup

LOCUL IV 0 REALA ASCENSIUNE
Nu arareori, pe scenele di- 

feritelor etape ale manifestări
lor artistice ale pionierilor și 
școlarilor, desfășurate sub bi
necunoscutul generic al „Cin- 
tării României", sportul și-a 
găsit o aplaudată prezență. Si
gur că dintre toate disciplinele, 
gimnastica ritmică modernă 
s-a situat cel mai aproape de 
efectele estetice pe care au 
dorit să le realizeze, prin evo
luțiile lor, mulți copii și tineri 
din școli generale și licee, case 
ale pionierilor și de cultură 
sau cluburi ale tineretului. A 
demonstrat-o cu prisosință ju
riului și spectatorilor grupul 
celor 16 eleve intre 12 si 14 ani 
de la Școala generală Roșiori, 
comuna Vinători. din județul 
Mehedinți, pe scena ansamblu
lui ..Rapsodia română", partici- 
pind la faza finală pe țară a 
Festivalului național „Cîntarea 
României”. Așadar, sport pe una 
din primele scene ale țării, in 
cadrul unei manifestări de nivel 
republican, 
osebit de 
porter—

— După

iată un 
tentant

energia

să fac gim- 
din școala

m-ar putea opri 
nastică cu fetele 
noastră. Sînt originară din sa
tul in care acum sint directoare 
de șeoală. am făcut Facultatea 
de filologie la Iași și, cînd 
împlinisem 24 de ani m-ani 
reîntors și am început să în
jgheb echipe de gimnastică ar-

- - - - ” ' nutistică, acrobatică și, deși 
avem condiții, chiar sportivă. 
De atunci am ciștigat vreo 8 
festivaluri și competiții mari de 
gimnastică, rezervate pionieri
lor și școlarilor.

Facem cunoștință cu gimnas
tele profesoarei de română din 
Roșiori: Alina Rădulescu Geor- 
geta Butaru. Elena Sgincă, Ma
nșeta loanin. Angela Cioacă, 
Maria Spiridon și celelalte. Sea- 

aceste fete 
pierdut undeva 

mehedinRne 
incinte privirile

dintr-un 
printre 
aveau 
spec-

subiect dc- 
pentru re

si pasiunea 
pe care, cu siguranță. le-ati 
depus pregătind ansamblul 
dumneavoastră de gimnastică, 
nu ne așteptam, in nici un caz. 
tovarășe Aurelia loanin. să fiți 
profesoară de- limba si lite
ratura română. directoare a 
școlii din Roșiori-Mehedinți. și 
să aveți o asemenea dragoste 
pentru sport—

— Nici unul dintre ..motive
le” pe eare le-ați expus nu

sat
dealuri 
să 
tatorilor prin înlănțuirea miș
cărilor care sugerau tablouri 
tematice ori subliniau grația 
tinereții lor. scoțind in eviden
ță multiplele caracteristici ar
tistice ale unei discipline spor
tive din ce in ce mai agreată 
și mai mult practicată in țara 
noastră-

Un singur regret are. totuși, 
profesoara d:n Roșiori-Mehe- 
dinti : că. reușind să sădească 
dragostea pentru sport in mul
te dintre elevele sale, nimeni 
din întregul județ nu vine să 
selecționeze talente pentru gim
nastica de înaltă performanță...

T. RADU

VALORICA

ierarhi- 
de co- 
obținut 
turneul

De eind matematicianul ame
rican, profesorul Arpad Elo, a 
imaginat sistemul prin care ele
mentul atît de complicat și 
abstract cum este forța de joc 
a unui sahist poate fi evaluat 
în modul cel mai simplu și mai 
concret, acela al unui număr, 
aprecierea rezultatelor unei 
competiții, stabilirea valorii și 
semnificației unei performanțe 
in șah. au devenit nu numai 
mai ușoare dar. socotim noi, și 
mult mai obiective.

Judecind prin prisma 
ilor șahiste stabilite 
eficienții Elo. rezultatul 
de echipa României in
final al campionatului european 
noate fi apreciat ea bun. el de- 
monstrind eă marea majoritate 
a jucătorilor noștri se află in- 
tr-un real progres și că sînt 
capabili de acumulări și salturi 
chiar mai mari.

Campionatul european de la 
Moseova (de la care au lipsit 
doar echipele S.U.A. și Argen
tinei pentru a putea fi socotii 
un veritabil campionat mondial) 
a fost extrem de puternic, greu 
și oemnificaliv in ilustrarea va
lorii reale a șahului dintr-o ta
ră. Puternic și greu, pentru 
faptul că a reunit in rindurile 
celor 80 de coechipieri 39 de 
mari maeștri și 29 de maeștri 
internaționali, trei formații cu 
un coeficient Elo mediu de pes-

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII SPORTIVE ȘCOLARE
(Urmare din pag. 1)

mai puțin de 50 de echipe de 
gimnastică, altele profilate pe 
probe atletice. O asemenea rea
lizare este nemijlocit legată și 
de competența și spiritul de 
dăruire ale unor profesori ca 
V. Marchiș și A. Fengas (Li
ceul ind. Unio), Etelka Acker
mann 
C. Cordea 
(Șc. gen. 
piui Satu 
(Șc. gen.
(Șc. gen.

(Lie. „M. Eminescu"), 
(Șc. gen. 6), I. Naghi 
8) toți din munici- 
Mare, Al. Balaban 

3 Cărei), V. Chiran 
_ 1 Negrești), C. Ne-

methi (Șc. gen. Tășnad), Gh. 
Pop (Șc. gen. Boghiș), I. Cră
ciun (Șc. gen. Supur) etc. Mo
dului exemplar cum înțeleg cei 
mai mulți profesori să sprijine 
învățămintul de educație fi
zică i se datorește și reușita 
acțiunii de perfecționare a în
vățătorilor și educatoarelor. Re
centul curs organizat pe plan 
județean, cu concursul Institu
tului pedagogic din Oradea (în 
speță al prof. univ. Aurel En- 
cuțescu și al lectorului univ. 
Vasile Marcu) s-a bucurat și 
de aportul unor cadre de spe
cialitate din județ, printre care 
Ileana Felneri, O. Gross și Al. 
Gergely.

Subliniind toate aceste reali-

tăți din viața școlii sătmărene, 
nu poate scăpa atenției modul 
insignifiant cum înțeleg unele 
cadre didactice să se achite de 
sarcinile încredințate. Mihai 
Deac (Lie. ind. 3) și Rodica 
Săveanu (Șc. gen. 4) ambii din 
Satu mare. Ștefan Roman (Cer- 
teze) și Mireea Iva (Jojin) pen
tru care trimestrul II poate să 
însemne un bun prilej de a 
ieși din anonimat, prin iniția
tive destinate să depășească 
sfera obligațiilor de catedră...

CHIAR DACA NU ESTE VORBA
DECÎT DE EXCEPȚII...

Un popas în județul Vîlcea 
te obligă să notezi interesante 
inițiative ale profesorilor cu
prinse în perimetrul școlilor 
respective : flux continuu pen
tru atragerea tuturor elevilor in 
gimnastică și jocuri (Eugenia 
și Laurențiu Siilea, Lie. „V. 
Roaită"), perspectiva de a 
readuce în prim plan gimnas
tica și baschetul (P. Darie, Lie. 
„N. Bălcescu"), tentativa de a 
trece mai net de granițele ju
dețului în handbal (P. Berbe- 
caru, Șc. sp.j și gimnastică 
(Eugen Prodescu, Lie. pedago
gic), modalități mereu noi de 
a apropia elevii de atletism

București — Piața Amzei - Sectorul 1 

prezintă
Simbăta 30 aprilie, la orele 19,30

P T

Teatrul ION CREANGA

I

(I. Rusu. Lie. ind. 4) toate din 
municipiul Rm. Vilcea.

Prof. George Simeanu, inspec
torul general al Inspectoratului 
școlar județean, ne-a extins a- 
cest tablou pozitiv, întregindu-1 
cu o serie de alte exemple de 
cadre didactice de specialitate 

Giuran și Gh. Ni- 
colescu (Drăgășani), I. Mehe- 
dințu (Crețești), N. Popescu 
(Galicea). C. Tiță (Vaideeni), 
N. Panaitescu (Lăpușata), Gh. 
Cîrciumaru și A. Văidan (Jiblea) 
care îmbină activitatea la cate
dră cu cea de organizare a nu
meroase concursuri și competiții, 
cu preocupări pentru îmbogăți
rea continuă a bazei materiale.

Interlocutorul nostru ne-a dat, 
însă, să înțelegem că, în efor
tul ee se întreprinde pentru ca 
in școala vilceană exercițiul fi
zic și sportul să reprezinte un 
atribut al fiecărui elev, nu toți 
profesorii manifestă aceeași 
receptivitate, aceeași exigență”, 
colectivele dc la liceele indus
triale 1 și 5 din Rm. Vîlcea, 
cele din Stoilești și Voineasa, 
Olănești-băi și Lie. mecanic 1 
Rm. Vilcea. Chiar dacă nu este 
vorba decit de cazuri de ex
cepție, acestea se doresc a fi 
lichidate, astfel ea in toate ac
țiunile profesorilor de educație 
fizică vHeeni să poată fi vorba 
numai de reușite !

N.

un spectacol de mișcare, fantezie și umor 
cu

■:

HELFRID HORON
un cunoscut ți apreciat actor al Teatrului 

din Tubingen (R.F.G.)
Biletele s-au pus în vînzare la casa teatrului din Piața 

Amzei, tel. 50.26.55.

A ȘAHULUI»
puncte, iar coeficien- 
al întregului turneu 

ceea ce

NOSTRU
ȘC.
Ti

dete 2 500 
iul mediu 
era de 2 480 puncte
ar corespunde forței unui bun 
maestru international. Semnifi
cativ, prin faptul că s-a jucat 
Ia 8 table (și nu la 4, cum se

mai mare decît acela cu care 
era creditată anterior. Pem: j 

exemplificare, oferim cititorilor 
o foarte interesantă si 
cativă „concluzie" a 
ierului.

semnifi- 
compu-

dispută Olimpiada) ceea ce sca- în tabelul alăturat : coloana
de considerabil procentul de in- I reprezintă numele echipei ;
timplare si de „joc al rezultate- coloana a Il-a — media puncta-
lor". jului său Elo ; coloana a III-a

în această companie deosebit — procentul pe care trebuia să-1
de selectăm în care fiecare meci realizeze ; coloana a IV-a -
era foarte dificil, selecționata numărul de puncte pe care ar
României a evoluat constant s> fi trebuii să-I obțină ; coloana
— mai ales — omogen, acu mu- a V-a — numărul de puncte
lind un număr de puncte mult obținut in turneu :

I 11 III IV V

1. U.R.S-S. 2 588 65 36 Vj 41%
2. Ungaria 2 519,5 55,5 31 31
3. Iugoslavia 2 529,5 57 32 30
4. România 2 4223 42 23*'. 29
5. Bulgaria 2 455,5 47J 26% 25
C- R. F. Germania 2 466 X 48 27 25
7. Cehoslovacia 2 434,5 43,8 B4% 2lVs
8- Anglia 2 422,5 42 23% 21

Reiese, așadar, că doar echi- chipei de șah a României la
pete UJLSJS. și Româaiei au 
jsrai peste valoarea lor, repre
zentativa noastră reaNzind plu
sul cel mai mare : 5Vî P. Fap
tul este cit se poate de îmbucu
rător.

Din analiza rezultatelor indi
viduale se constată că 8 din cei 
10 membri ai lotului rumân au 
realizat 50 la sută sau mai mult 
din procentajul posibil. Iată si
tuația pe mese : I« Fl. Gheor
ghiu 3‘/2 (din 7), II. V. Cioeâl- 
tea î‘/î (7), III. M. Șubă 4*/2 (7), 
IV. Th. Ghițescu 4 (7), V. M- 
Ghindă Vz (1). VI. V. Vaisman 
l'/z (5). VII. Em. Ungureanu 4 
(7), VIII- A. Urzică l'/z (5). Re
zerva I — M. Pavlov 2*/2 (5), 
R. II — V. Stoica 3l/s (5). Excep- 
tîndu-i pe Vaisman și Urzică, 
toți jucătorii noștri au obținut 
punctaje superioare coeficienți
lor Elo cu care sînt creditați.

Cum spuneam, participarea e-

turneul final al campionatului 
european poate fi considerată 
un succes. Un succes care, sîn- 
tem siguri. îi va stimula și mai 
mult 
noștri 
darea 
rabil 
tinental și. de ce 
urca și mai sus-

echipa noastră

în pregătire pe jucătorii 
fruntași, pentru consoli- 
acestui loc 
în ierarhia

4 foarte ono- 
șahului con- 
nu, pentru a

Din păcate, 
care a luptat, in general, cu 
multă ambiție și dăruire, 
a reușit să se mobilizeze 
maximum în întîlnirea deci
sivă cu Iugoslavia (Ghițescu și 
Ungureanu au pierdut _ din po
ziții superioare la Velimiroviei 
și Ivkov, iar Gheorghiu l-a 
„scăpat" pe Liubojevici) ratind 
locul 3 sau chiar 2. ceea ce 
ar fi constituit o performanță 
răsunătoare.

nii
la

Va Ieri u CHIOSE

DIN TOATE SPORTURILE
OAY AU LUAT SF,R5IT întrecerile 
DCJA juniorilor bucureșteni. In 
urma disputării finalelor, următorii 
boxeri, in ordinea categoriilor, vor 
reprezenta Capitala la turneul final 
de la Rm. Vilcea. Juniori mici : 1. 
Moise (Dinamo), M. Iurascioc (Ener
gia), Șt. Dtncă (Metalul), N. Ciubo
tarii (Dinamo), M. Niculescu (Olim
pia), Șt.
(Dinamo), 
(Spartac), 
(Energia), 
mari : D.

Ștefan (Energia), FI. Stan 
Al. Șerban și G. Martin 
M. Pascal și I. CC.'w/. 
I. Zamfir (Rapid). Juniori 
Crăciun (Metalul). I. Bo

boc (Dinamo), D. Radu (Olimpia), 
S. Licurici (URBIS), T. Cercel (Dina
mo), S. Haralamb (Olimpia), Gh. 
Cbstache (Rapid), Gh. Dicu (Semă
nătoarea), Cr. Chițu (C.S.S.), V. 
Viorel (Olimpia), F. Ciocoiu (Meta
lul) și T. Radu (Olimpia). (Doniel 
DIACONESCU-coresp).

Cîrlan

ic Iul DUMINICĂ, cicliș-
tti bucureșteni

și-au disputat titlurile de campioni 
municipali ia se mi fond. întrecerile au

CONCURSUL REPUBLICAN DE
LA CAIAC-CANOE

Astăzi, cu începere de la ora 
9,30, pe apele lacului Snagov 
se desfășoară prima competiție 
importantă din calendarul ofi
cial al sezonului la caiac-canoe. 
Este vorba de concursul repu
blican de primăvară pentru se
niori și tineret care va aduce 
în întrecere cele mai bune pa- 
dele și pagaie ale țării, spor
tivi ai cluburilor Steaua și Di- 

I 

I

PRIMAVARA

Tulcea, de la cele- 
din București și din 

con- 
pe 
și

namo. S.C. 
lalte secții __ ___ .
provincie. în programul 
cursului figurează probe 
distantele olimpice (500 
1 000 m).

De remarcat că participarea 
la concursul de primăvară este 
condiționată de trecerea unor 
probe și norme de control sta
bilite de federație.

ÎN HOLUL HOTELULUI DOROBANȚI,

ÎNTREPRINDEREA de turism, hoteluri
SI RESTAURANTE BUCUREȘTIs 1

deschis un ghișeu special de unde se pot procu 
bilete pentru stațiunile de odihnă și cură

a
ra
neară sau pentru LITORAL *77, Tot aici pot 
zervate și saloanele marilor restaurante 
reștene în vederea organizării :

— dineurilor oficiale
— petrecerilor familiale
— agapelor colegiale
Program zilnic de la 8—20, simbăta între

bal- 
fi re- 
bucu-

I
% Telefon 12.60.89. |

9-13.

L«r
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Laszlo 
lent pr 
trei tău 

Tn ac 
rile au 
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ian An 
(Doina 
(cauuii 
echipei 
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1»—12 a 
P ^7’1 
3. Șc. : 
ani : 1.
2. Șc. : 
Pitești 
Șc. sp. 
sp. RIT 
Slatina 
ani : 1. 
Șc. sp. 
sp. Tg.
1. Șc 
sp. Dr< 
șc. sp.
1. Șc. s 
Craiovs 

1( 
La ir 

interes? 
jucător 
tui ve 
miatii

FEMI 
Bubu 
na Par 
3 Agn- 
13—14 
cu (SC 
Dumitr 
Nela S 
15—18 
sp. Cr 
(Sc. S’ 
Bunduf

MAS 
tan Ki 
Nagy 
ghe P; 
13—14 
sp. Tr 
doi (Ș 
Fejer 
ani : 1 
dorhei; 
Bistriț; 
Craiov

avut loc pe circuitul din str. Cîm- 
pinei și ou reunit Io start, 
la seniori, un număr record de 
concurenți : 67. Victoria a revenit lui 
V. Pascale (Steaua) core pe par
cursul celor 40 ture, cu sprinturi la două 
ture, a acumulat 29 p. El a fost ur
mat de N. Savu (Dinamo) 26 p și I. 
Butaru (Dinamo) 19 p, etc. La 
juniori, titlurile au revenit, la ,,cei 
mari", lui Gh. Lăutaru - Șc. sp. 1 
(26 ture) 54 p, iar la „cei mici" lui 
C. Stoian — Olimpia (16 ture) 20 p.

MANDRAI ^^IZIA B a progra- 
• mat duminică jocurile
etapei a Xlll-a. iată rezultatele înre
gistrate : feminin, seria I : Spartac 
București — Viitorul Vaslui 14—12 
(8—8), Rulmentul Brașov — Hidroteh
nica Constanța 8-12 (4—7) !, Confec
ția Călărași — Relonul Săvinești 10-9 
(4—4), Știința Bacău — PTT București 
28-6 (12-4) ; Seria a ll-a ; GIL
Craiova — Sparta Mediaș 11—9 (5—6), 
Constructorul Hunedoara — 13 De
cembrie Timișoara 21—10 (10-4), Cons
tructorul Baia Mare — Oltul Sf. 
Gheorghe 22-9 (10-3). CSM Sibiu - 
Voința Sighișoara 15-7 (6—0 I) ; 
masculin, seria I s Metalul Vaslui — 
Universitatea Craiova 17—28 (8—11),
Petrolul Teleajen - Locomotiva Bucu
rești 21—12 (11—4), Metalul Tirgoviște 
— Comerțul Constanța 15—22 (8—8),
Oltul Sf. Gheorghe - CSU Suceava 
26—18 (12—9), Spartac București —
Tractorul Brașov 15—28 (6—13) ; se
ria a ll-a : Independența Sibiu — 
Voința Sebeș 32-13 (16—5); Nitramo- 
nia Făgăraș — Timișul Lugoj 15—13 
(6—5), CSM Reșița — Știința Petroșani 
19-13 (6-4), ASA Tg. Mureș - H.C. 
Minaur Baia Mare II 25—19 (12—8). 
Sideful Jimbolia — Metalul 23—17 
(11-7). Corespondenți : M. Ușureiu, 
U. Marin, I. Jura, V. Săsăranu, I. 
lonescu, I. Hie, V. Popovicî, N. Cons
tanți nescu, S. Neniță, V. Lazăr,

. — ... - Szabo,
Avanu.

Gruio, D. Plovițiu, A. 
Cristea, Gh. Briotă, M. 
Florea.

PRIMA ETAPA 
MUIU F.R.M. Io 
s-a desfășurat la Timișoara avind 
start 81 de concurenți din 9 cluburi din 
țară, lată ciștigătorii, în ordinea cate
goriilor: 55 cmc — Traian Mihăilescu 
(C.S.M. Reșița) ; 75 cmc — 
Țăran (Progresul Timișoara) : 
cmc — Cornel Boboescu (C.S.M. Reși
ța) ; 175 cmc — Ionel Poscotă (Pro
gresul Timișoara) ; 250 cmc - 
Lâzărescu (Energia Cimpina) ;

A CUPEI 
viteză pe circuit 

la

Biletele de intrare pentru 
meciul de tenis România — 
Belgia, din cadrul „Cupei Da
vis* (29 aprilie — 1 mai, pe 
arena Progresul), s-au pus 
în vînzare, de astăzi la casele 
arenei Progresul și La sediul 
C N.E.F.S., iar cele pentru 
jocul de rugby România — 
Italia, pentru campionatul 
european, pot fi procurate, 
începînd de mîine. la casele 
de la stadionul „Parcul copi
lului* și de la sediul C.N.E.F.S.

cmc — 
Reșița) 
și Dav 
concurs 
spectatț

SCRI 
țional i 
scrimer 
torul. I 
vidual ; 
2. C. 
Marin 
(..Poli" 
Cluj-Nc 
G.Poli" 
torul B 
9-7 cu 
lași (9 
(C. Gr

VOLI
19-a). 
rești - 
Or. D 
șoara 
torul I 
î&eauc 
Metali 
vinesti 
Bra?9T 
Alba 
Farul 
3-2, < 
3-0 • 
Chimp 
Napoc 
G.I.GJ 
3-2, I. 
Voința 
Olimp 
Corvin 
Sparte 
1-3, t 
Sibiu 
Craio> 
(Core: 
Rosne 
Diaco 
M, D 
Stanei 
Lorinc

Povel
125



sportive
E masă ITRIPLA ÎNTÎLNIRE ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ

HEI - 3

MIEȚI!
telefon). 

ab*ate a găz- 
ortive șco-

I RECORDMANUL SELECȚIONĂRILOR (LUCESCU) ȘI UN DEBUTANT 
I (MEHEDINȚU) ÎN „UNSPREZECELE" NOSTRU REPREZENTATIV

I■vftf sportive I 
Ie profesorul 
dovedit exce- | 
Lnd toate cele 
L la băieți, 
feminin, titlu- 
e de echipele 
ren or — Tra- 

Pitești A 
kp. Craiova A 
tată, de altfel, - 
eat pe podiu- 
: FEMJLNIN.

b- Slatina 14 
fcureștj 12 p ; 
iti ie p ; 13-H 
kt; A 14 p ; 
I p ; 3 Șc. sp. 
ki3 ani : 1.
h p ; 2. Șc. 
p : 3. Șc. sp. 
fULIN. 10-12 
[rhei 14 p ; 2. 
I 12 p ; 3 Șc. 
fo ; 13-14 ani : 
[14 p ; 2. Șc. 
[erin 12 p ; 3. 
I; 15—18 ani : 
I p ; 2. Șc. sp. 
I sp. 1 Bucu- 
lutele Ufrfost 
ktig de cauză. 
[rezistat aces- 
bn. iată p re
ziduale :
Ini : Gabriela 
pa), 2. Maria-
I 2 București) , 1 
I sp. Bistrița); 
bla Scărlăte®- 
I), 2. Daniela 
| Pitești), 3. I
Isp. Slatina) ; I 
la Păun (Ște. 
[haela Sandu 
■3. Faustina 
I. Vilcea).
■ ani : 1 Zol-
j'hei). 2. Imre 
fei), 3. Gheor- 
|p. Bistrița) î 
■Nistoran (Șc 
■Zasile Banhi- 
|). 3. Andrei 
|hei) ; 15—18
I (Șc. sp. O- 
joth (Sc. sp.
■ Pop (Șc. sp.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Astăzi, echipa noastră națio
nală susține al patrulea joc in
ternațional din actualul sezon ; 
deci ea are un start foarte dens, e 
cazul s-o subliniem. Un meci 
in „Cupa Balcanică’', cu echipa 
Turciei, altul in preliminariile 
C.M.. cu aceea a Spaniei, o 
partidă cu reprezentativa se
cundă a Poloniei și, astăzi, in- 
tilnirea cu redutabila selecțio
nată a R. D. Germane. Iată 
un program care, completat cu 
jocul de săptămina viitoare, de 
la Zagreb, tot din cadrul pre
liminariilor campionatului mon
dial, cu reprezentativa Iugosla
viei, se înfățișează ca unul din
tre cele mai susținute ale echi
pelor naționale din. Europa în 
actuala stagiune. Frecvența este 
de nivelul adevăratelor solici
tări din fotbalul de perfor
manță și trebuie să evidențiem 
preocuparea conducerii F.R.F. 
pentru alcătuirea unui aseme
nea program de repetate și in
tense examene.

întîlnirea cu elevii lui Georg 
Buschner, autori ai unor per
formanțe de cel mai înalt or
din in cele două mari între
ceri ale fotbalului 
Campionatul lumii 
final olimpic — 
conducerii tehnice 
naționale revederea 
tori care s-au impus meci de 
meci pentru echipa națională.

mondial — 
și turneul 
prilejuiește 
a echipei 
unor jucă-

dar și verificarea unor forțe noi 
sau reîntîlnirea cu vechi inter
naționali ai fotbalului nostru. 
Ieri, la ultimul antrenament al 
selecționaților, am regăsit buna 
atmosferă de care am avut pri
lejul să vă mai vorbim în a- 
junul grelei partide cu repre
zentativa Spaniei. Este un pre
țios cîștig în arsenalul selec
ționatei noastre, poate cel mai 
important, de la care pornesc 
și celelalte 
manței. Pe 
stadionului 
componenți 
un program 
pregătire, care a prevăzut in
genioase și atractive exerciții, 
toate parcurse nu numai cu 
multă tragere de inimă și bună 
dispoziție, dar și cu reușită 
sub raportul preciziei și inten
sității. După-amiază a avut loc 
o ședință tactică, rolul ei fiind 
să precizeze caracteristicile ad
versarului de astăzi și să punc
teze principalele idei ale pla
nului tactic al formației noastre.

„Situația medicală" este ne
schimbată. Zamfir nu poate 
juea ; el trebuie să urmeze un 
program special dc pregătire 
spre a fi apt pentru importan
tul meci de la Zagreb, program 
Întocmit pină in cele mai mici 
amănunte de medicul lotului, 
dr. D. Tomescu, și care pre
tinde și respectarea sa riguroasă

condiții ale perfor- 
terenul secund al 
Dinamo, cei 16 

ai lotului au făcut 
variat și intens de

de către pacient lordăneseu a 
făcut un program special de 
pregătire. Genunchiul său sting, 
accidentat in jocul de duminică, 
s-a dezumflat, dar internaționa
lul de la Steaua resimte încă 
dureri și el trebuie menajat, 
astfel că nu se prevede în
trebuințarea sa in partida de 
astăzi. Sameș, căruia i s-a scos 
piciorul din ghips, prezintă 
perspectiva refacerii pînă ia 
partida de la 8 mai. In aceste 
condiții. Ștefan Covaci va pu
tea urmări un debutant, pe Me- 
hedințu. pe postul lui Sameș. 
il va revedea pe Bălăci din 
primul minut in linia mediană, 
iar în atac, pe aripa stingă, 
va evolua Lueescu. „Cum se 
știe, ne-a spus recordmanul se
lecționărilor în reprezentativa 
noastră, am renunțat in toamna 
trecută la activitatea in echipa 
națională. Dală fiind situația 
intervenită in lot. ara răspuns 
cu toată solicitudinea convocă
rii la reprezentativă și mă voi 
strădui să corespund încrederii 
arătate". Mebediniu. 
partidei de astăzi, 
tășea și el dorința 
cu dreptul in acest 
ce le dorim și lui 
celorlalți jucători care vor îm
brăca tricoul național.

debutantul 
ne împăr- 
de a păși 
meci. Ceea 
și tuturor

Eftimie IONESCU

OASPEȚII PREZINTĂ 0 FORMAȚIE REDUTABILĂ

.N-coresp.

Indi-

Antrenorul Georg Buschner și elevii săi, surprinși ieri după- 
amiază la începutul ultimului antrenament, susfinut pe stadionul 

Steaua.

ARPATI ta 
xiurs interna- 
jv — a revenit 

sportiv Trac-
I finale, 
ractorul) 5 v.,

3 v.. 3. D. 
|v.f 4. V. Șuta

Csiki (C.S.M.

>cu (C.S.M. 
Ttbie Pongraț 
Sibiu).

10 000

’olt 
m), 
3.

Nicolae 
1. Trac
tași și 

2. „Poli- 
Vorwârts.

I
I

ECHIPELE DL TINERET IA EGALITATE: 0-0
R.D. Ger- 

de o slabă 
nemulțumit
10.000 de 
pe o vre-

CRAIOVA, 2G (prin telefon). 
Prima repriză din întîlnirea a- 
micaiă România — 
mană (21 de ani), 
factură tehnică, a 
pe cei aproximativ 
spectatori prezenți.
me foarte frumoasă, in tribu
nele stadionului „Central". 
Ambele echipe s-au-.. studiat 
prea mult (in primele 15 mi
nute nu s-a expediat nici un 
șut spre cele două porți !), ele 
fiind preocupate îndeosebi de 
a nu greși în apărare și mai 
puțin de a construi faze care 
să-i solicite cit de cit pe cei 
doi portari, ambii de peste 1,90 
m Așa se face că. în această 
primă parte 
suturilor Ia 
numai 6—6, 
cestea doar 
r.untat grad 
Irimescu (în min 
puternic, dar a respins în cor
ner portarul Rudwaleit) ; Kuhn 
(în min. IR a reluat din apro
piere. însă balonul a fost de
viat în eorner de portarul 
Lung) ; Bucurescu (în min. 25 
a șutat violent în transversală).

în repriza secundă jocul a 
avut practic o singura direcție 

poarta oaspeților. în 
Irimescu a șutat ra- 
bara transversală, de 
25 m. Patru minute

a jocului, raportul 
poartă a fost de 
iar dintre toate a- 
3 au avut un pra
de periculozitate :

17 a șutat

— spre 
min. 53 
zant eu 
la circa

mai tirziu s-a ratat cea mai 
mare ocazie a meciului, Paras- 
chivescu rcluind de la aproxi
mativ 3 m în... portar. O altă 
ocazie mare a fost irosită de 
Șoșu în min. 72. cînd acesta 
s-a pripit și scorul a rămas alb.

Finalul partidei de tineret -a 
găsit echipa noastră masată in 
jumătatea de teren adversă, cu 
fundașii trecuti dincolo de cen
trul terenului. într-o dominare 
al cărei tel era golul Dar a- 
eest gol n-a venit, pentru că 
formația noastră n-a avut de
cizie si precizie in ofensivă, iar 
defensiva oaspeților, bine gru
pată. si cu un portar insDirat. 
a reușit să stăvilească toate 
acțiunile de atac ale tinerilor . 
noștri fotbaliști-

Arbitrul bucurestean Maxi
milian Popeseu a condus satis
făcător următoarele formații : 
ROMÂNIA: Lung — Tilihoi, Za- 
hiu, STANCU Bărbulescu — 
Soțu Augustin (min. 46 Paras- 
ehivescu). Irimescu (min. 65 
Șerbănică) — Bucurescu. Că
mătarii. VRlNCEANU.

R.D. GERMANĂ • RUDWA
LEIT — Brauer. Overman. HAU- 
SE, Roth — TERLETZKI. Lin
demann, Kuhn — Mischinger 
(min. 75 Ritzsehel). Jungling, 
Iffarth (min. 65 Strasser).

Laurențiu DUMITRESCU

'E DIN Dl- 
I (etapa a 
■ Roție Bucu- 

3-0. Otelul 
ledicina Umi
la — Calcula. 
Kanio Simleul 
R, Bjc. — 
Feronv |a,i — 
, Relonul Sâ- 

0-3. I.C.I.M. 
r3=4, Voința 
li Buc. 2-3. 
p Tîrgoviște 
presto Arod

Oradea — 
. ,.U- Cluj-

Buc. 1-3. 
nicilino II lăți 
[ui Arad 3—0, 

Vilcea 3-0,
Buc. 1-3, 
Buc. 3—0, 

U. Tg. Mureș 
— Drapelul r. 
Le. — Voința
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iteescu, G. 
Costin, D. 
Goldenberg, 
C. Gruia, I. 
Popescu, P. 

, V. Pașcanu,

I
I

ieri 
portul 
de la 
tativă 
după i

după-amiază. pe aero- 
î Otopeni, a sosit, venind 

Berlin, prima reprezen- 
a R. D. Germane, care, 

cum se știe, susține astăzi 
meciul amical cu selecționata 
similară a României. Din lot 
fac parte 16 jucători. în mare 
parte cunoscuți, cu cărți de 
vizită „scrise” in turneul fi
nal al C.M. din 1974 și în fi
nala Olimpiadei de la Montreal, 
pe care au cîștigat-o. La sosi
re, în puține cuvinte, antreno
rul Georer Buschner ne-a spus: 
„Am venit la București cu cea 
mai bună echipă pe care o pre
gătim pentru preliminariile C.M. 
și jocul cu România îl găsim

deosebit de util. Sper că va fi 
un meci bun".

După ce delegația R. D. Ger
mane s-a instalat în hotelul 
„Parc", fotbaliștii oaspeți s-au 
deplasat la stadionul Steaua, 
unde au făcut un ușor antrena
ment de acomodare-

între componentii echipei se 
remarcă portarul Jiirgen Croy — 
de 75 de ori selecționat în prima 
echipă, fundașul central Hans- 
Jurgen Domer și golgelcrul e- 
chipei. Joachim Streich, care în 
cele 50 de partide susținute ca 
jucător al reprezentativei tării 
sale a marcat 26 de goluri — 
ultimul, cel al victoriei. în par-

tida cu Malta, desfășurată la 
La Valetta.

Echipa R. D. Germane a sus
ținut pină acum 163 de meciuri, 
înscriind în partida cu Malta 
cel de al "300-lea gol ; ea este 
neînvinsă în ultimele 14 parti
de disputate ; în luna iulie va 
face un lung turneu în Ameri
ca Latină.

Iată lotul complet sosit ieri : 
PORTARI : Croy (Zwickau). 30 
de ani, de 75 ori internațional 
A ; Grapenthin (Jena), 33 ani, 
4 A : Freise (Lok. Leipzig) 31 
ani, debutant. FUNDAȘI : Ki- 
sche (Rostock) 25 ani, 28 A, 
Doțncr (Dresda) 26 ani. 26 A ; 
Weise (Jena) 25 ani. 52 A ; 
Kurbjuweit (Jena) 26 ani. 57 A. 
MIJLOCAȘI : Hăfner (Dresda)
25 ani, 20 A, Schade (Dresda)
22 ani, 9 A : Weber (Dresda)
20 ani. 6 A ; Schnuphase (Jena)
23 ani. 9 A ; J. Miiller (F. C. 
Karl-Marx-Stadt) 24 ani. debu
tant. ATAC ANTI : Streich 
(Magdeburg) 25 ani, 50 A ; Hoff
mann (Magdeburg) 22 ani. 29 
A ; Riediger (Dynamo Berlin)
21 ani. 11 A ; Sachse (Dresda)
26 ani. debutant. Din lotul fi
xat inițial, lipsește doar mijlo
cașul Lauck, devenit indispo
nibil în ultimul moment.

Ion OCHSENFELD

La Bautzen,

SELECȚIONATELE SECUNDE

CUEVA DATE STATISTICE IN lEGATURA
CU MECIUL DE A7I

TERMINAT NEDECIS: 1-1 (0-0)
BAUTZEN, 26 (prin telefon). 

Pe o vreme bună, in fața a 
peste 5.000 de spectatori repre
zentativa noastră secundă a reu
șit un joc bun in compania repre
zentativei similare a R.D. Ger
mane din rindul căreia n-au 
lipsit internaționalii Lowe, 
Vogel și Heidler. Pi intr-un joc 
de angajament, în permanentă 
mișcare, prin presing și contra
atacuri rapide purtate mai ales 
de Dănilă (accidentat în min. 
65) excelent in meciul de aici, 
echipa antrenată de Cornel 
Drăgușin a reușit să se impună 
și să regrete, în final, că nu a 
eiștigat Pentru că, după ma
rile ocazii dintre care le amin
tim pe ale lui Beldeanu (min. 
2 și 41) și Dănilă (min. 13) — 
trei lovituri libere executate la 
vinclu. dar rezolvate excepțio
nal de portarul Matthies. ju
cătorii noștri au reușit să des

după pauză, prin 
in mia. 57. După

NOTE... NOTE... NOTE...

chidă scorul 
MULȚESCU 
un un-doi dintre Beldeanu și 
Mulțescu, ultimul a pătruns 
impetuos și a înscris pe sub 
portar. Egalarea a survenit în 
min. 82, cînd fundașul GROB- 
NEL, urcat în atae, a înscris, 
în sprijinul argumentării jo
cului bun al echipei române 
vine și raportul șuturilor la 
poartă, favorabil nouă cu 11—10.

Arbitrul cehoslovac Antonin 
Vencel a condus foarte bine 
următoarele formații :

R.D. GERMANĂ : MATTHIES 
(min. 46 Iakubovski) — Raugustf 
Hammer (min. 46 Schmuck), 
Grobnel. Fritsche — Noaeh. Tyll 
(min. 46 Steinbach). HEIDLER 
— LOWE. M. Muller. Vogel 
(min. 65 Schroder).

ROMÂNIA : Moraru — Tă- 
năsescu. ȘTEFANESCU, FL. 
MARIN. Koller — Stoica. MUL- 
ȚESCU. BELDEANU — Anghel 
(min. 74 Donose). DĂNILĂ 
(min. 65 Nedelcu II), Florea.

Gheorghe NERTEA

VIRTUȚILE PARTIDEI DE LA HUNEDOARA

• Meciul de azi. România — 
R. D. Germană, este al 286-lea 
în palmaresul reprezentativei 
noastre. Bilanțul de pînă a- 
cum : 285 de meciuri jucate,

RONOSPORT INFORMEAZĂ
til” — EMI-
L LIMITATA . 
k de cîștig. 
[autoturisme, 

în bani, 
suplimentare 
[l — în va-

primave- 
jmăra prin- 
>ri.
IT MAI 

k SPORIȚI 
IF CÎȘTIG ! 
peste 50 de 
it la LOZ 
ejj. Vă pre
oțești mari

[comuna Pă- 
' Faur Petru 
K, județul 
f din Odor- 
I Harghita ; 
bin Breznița 
Lăți ; Mun-

tean Rozalia din Călan, jud. Hu-. 
nedoara

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
se va transmite la televiziune în 
pauza meciului de fotbal Româ
nia — R.D. Germană.

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

CISTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 23 APRILIE 
1977

Categoria 1 : (13 rezultate) 1 va
riantă 50% a 5.886 lei și 27 va
riante 10% a 1.177 lei ; Categoria 
2 ; (12 rezultate) 39,60 variante 
a 1.142 lei ; Categoria 3 : (11 re
zultate) 406,25 variante a 167 lei.

CtȘTIGURILE CONCURSULUI 
DIN 24 APRILIE 1977

Categoria 1 : (12 rezultate) 4
variante 10% a 17.780 lei ; Catego
ria 2 : (11 rezultate) 1 variantă 
50% a 4.588 lei și as variante 10% 
a 918 lei ; Categoria 3 : (10 rezul
tate) 145,60 variante ă 879 lei.

119 cîștigate, 68 egale, 98 pier
dute. Golaveraj,: 500—469.

• Ultima partidă dintre cele 
două echipe s-a disputat la 26 
septembrie 
(0—2), in 
1974. “' 
au mai 
tuale : 
Croy, 
Streich

• Iată cele 12 meciuri Româ
nia — R. D. Germană dispu
tate pînă acum : 26.X.1952,
București : 3—1 ; 8.V.1954, Ber
lin : 1—0 ; 18.IX.1955, Bucu
rești : 2—3 ; 14.IX.1958, Leip
zig : 2—3 ; 14.X.1962, Dresda : 
2—3 ; 12.V.1963, București : 3—2; 
13.X.1964, Komazawa (Japonia): 
1—1 ; 21.IX.1966. Gera (R.D.G.): 
0—2 ; 18.XI.1967, “ " 
6.XII.1967, 
27.V.1973, 
26.IX.1973, Leipzig : 0—2. Deci : 
12 meciuri jucate. 4 cîștigate, 
un egal și 7 pierdute ; gol
averaj : 15—19.

• Media de vîrstă a celor 
două reprezentative : România 
24 de ani și 10 luni ; R. D. 
Germană — 25 de ani și 9 luni.

1973, la Leipzig 
preliminariile C.M. 

Din formația de atunci 
rămas în loturile ac- 
Dumitru (România), 
Kurbjuweit, Lauck, 

(R. D. Germană).

• Am văzut sîm
bătă, la Hunedoara, 
una dintre cele mai 
bune partide pe care 
le-am urmărit în ac
tuala stagiune fotba
listică ; meciul a a- 
vut rapiditate, multe 
faze de poartă, echi
libru, a beneficiat și 
de ceea ce face a- 
tracția fotbalului — o 
pasionantă 
de scor. 
Ambele 
(F.C. 
SC.
nă cu arbitrii 
Dinulescu — I. 
Gh. Racz) și 
cui, sportiv și 
tiv în întreaga 
portare.

a
pe 
paranteză __
ni s-a părut exage
rată starea de demo
ralizare 
lor L.
Toma,
care

pierdut un punct 
teren propriu (in 

fie spus.

Berlin :
București : 

București : 9

evoluție 
Meritele ?

formații 
Corvinul și 
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ei, 
să 

încredere 
pentru 

' ‘ să 
momen-

Vlad și 
tocmai 

trtebuie 
transmită 
jucătorilor) 
că nu a știut 
profite de 
tele foarte bune de 
joc din prima re
priză, de numeroase
le ocazii de gol care 
ar fi dus la desprin
dere. Dar, apreciem 
că iotul actual — mai 
cu seamă cinci se 
vor produce și rein
trările celor acciden-

tați — are resurse 
să refacă din terenul 
pierdut. Totul e ea 
încrederea și calmul 
să nu-i 
pe cei 
de viața____
nedorene. • La S.C. 
Bacău am constatat 
o creștere vizibilă a 
potențialului : 
căuanii alcătuiesc 
formație matură 
echilibrată, 
dată moral 
forța de a 
două ori). 
Hunedoara 
convins că 
rezultate egale 
nute in deplasare in 
acest retur de elevii 
lui D.
Nicușor 
nu sint 

(Ef.

părăsească 
responsabili 
echipei bo

bă- 
o 
si 

subine 
(dovada, 

egala de 
Da. la 

ne-am 
cele trei 

obți-
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Ieri s-au desfășurat două 
meciuri în cadrul „Cupei In
dependentei". competiție orga
nizată de Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport 
București.

SPORTUL STUDENȚESC — 
STEAUA 3—5 (după executarea 
penalty-urilor). Antrenorii celor 
două echipe 
ții întinerite, 
sit numeroși 
echilibrat in 
s-a încheiat

re.

Nicolae- 
și N. Vitala 

intimplâtoa- 
I-»

UN MECI CONFUZ Șl FĂRĂ

Fără a știrbi cu nimic perfor
manța ’ ”“v
Iași ia București, aceea de a fi 
cucerit ambele puncte în partida 
cu Progresul, trebuie să spunem 
însă că meciul, confuz și fără 
nerv, a fost, în ansamblu, prin
tre cele mai slabe văzute în Ca
pitală. Nu am numărat pasele la 
adversar și nici faulturile sau 
preluările greșite, dar ele au a- 
bundat. în schimb, fazele de 
poartă au lipsit. Singura latură 
pozitivă — dorința de victorie a 
oaspeților, faptul eă pentru ei 
nu exista balon pierdut, ceea ce 
a și făcut ca balanța victoriei să 
se încline de partea lor, cucerind 
punctele cedate în tur, la Iași, 
cînd Progresul a cîștigat cu sco
rul la care a pierdut sîmbătă.

Dar jocul de ia București i-a 
adus antrenorului Ilie Oanâ și o

realizată de politehnica

NERV

altă victorie, morală, intrucit a 
aliniat un „11“ profund remaniat 
față de ultimele evoluții. Nu este 
puțin lucru ca o serie de ..sena
tori de drept- de pină mal ieri 
să rămină la Iași (Costaș, Costea, 
Trandafilon. Ciobanu, Toacă), iar 
alții (Miclos, Doru Ionescu, So- 
fian) să se afle la începutul par
tidei pe banca de rezerve !

Revenind Ia Progresul, rezulta
tul — dar în special jocul etalat 
simbătă — trebuie să constituie 
un adevărat semnal de alarmă. 
Echipa pare dereglată, fără poftă 
de joc. Or, intr-o formație în 
care nu există soliști, forța rezi
dă numai în unirea celor 11 și 
asta la un nivel cit mai ridicat. 
Oricum, mare diferență între 
Progresul de astă toamnă și cei 
de acum. (M. T.)

form a- 
au lip- 
Meciul, 
reprize, 

alb. 
timpului re- 
s-au execu- 
11 m. trans- 

Răducanu, 
Ion, Ad. Io-

au folosit 
din care 
titulari, 
ambele 
cu un- scor 

După consumarea 
gulamentar de joc 
tat loviturile de la 
formate de : M 
Aelenei, Popa. Ion 
nescu pentru Steaua, respectiv 
Cățoi, Vlad. M. Marian pentru 
studenți. (George ROSNER — 
coresp).

RAPID 
(»—1) !! 
tori au 
Flacăra 
mos, în 
de la Sticla — echipă 
pionatul municipal — 
în permanență inițiativa. Rapi- 
diștii, cu formația completă, nu 
au putut să-și facă jocul 
fața unei echipe dornică 
afirmare. Au marcat : Dascălu 
(min. 31) și Moise (min. 63). 
In. min. 50 Manea (Rapid) a 
executat o lovitură de la U m> 
dar portarul Alexandru a apă
rat. (O. GUȚU-coresp.).

STICLA 0—2
Peste 3 000 de specta- 
asistat. pe 

roșie, la un 
care tinerii

terenul 
joc fru- 
fotbaliști 
din cam- 
au avut

în 
dc .



k fOST T0RM4T IOTUL BOXFRIKIU ROMÂNI ECHIPA FEMININĂ DE PUȘCĂ STĂNDĂRD, CAMPIOANĂ BALCANICĂ
PENTRU CAMPIONATELE EUROPENE

Biroul Federației române de 
box — în ședința sa de aseară 
— a ratificat hotărîrea Colegiu
lui de antrenori care a selecțio
nat echipa României pentru 
campionatele europene de box 
de la Halle, în R. D. Germană 
(27 mai — 5 iunie). S-a stabilit 
ca la aceste întreceri să se par
ticipe cu o formație completă.

Iată boxerii reținuți pentru 
competiția continentală (urmind 
ca definitivarea echipei să se 
facă ulterior) : Alexandru Turei 
(semimuscă). Faredin Ibrahim

„CUPA DAVIS" 1977
(Urmare din pag. 1)

trecerilor. Țiriac și Năstase 
n-au mai apărut in fața publi
cului bucureștean. în competiție 
oficială, din iulie 1974, cind e- 
chipa română întrecea cu 3—2 
pe cea a Franței, calificindu-se 
în finala de grupă a zonei eu
ropene. Primă adversară. la 
actuala ediție, este echipa’ Bel
giei. Cu tenismanii belgieni, în 
zilele de 29. 30 aprilie și 1 mai, 
vom da prima luptă. Urmă
toarea — dacă sîntem calificați 
— se anunță mult mai grea, 
peste exact o săptămină. cu 
reprezentativa Cehoslovaciei.

Meciul România — Belgia se 
dispută în cadrul optimilor de 
finală ale grupei A europene. 
Este ultima întilnire din această 
fază, celelalte echipe calificate 
fiind de pe acum cunoscute și 
anume : Polonia. Franța. Ceho
slovacia. Invingătoarea din în- 
tîlnirea de la sfîrșitul acestei 
săptămînj se califică pentru 
„sferturi11 — cu echipa ceho
slovacă — iar în semifinalele 
de grupă, urmează să intre în 
joc Anglia, calificată direct. Ca 
un amănunt interesant putem 
menționa că. la actuala ediție, 
pentru prima oară în istoria 
competiției, semifinalele inter- 
zone vor opune pe cele două 
cîștigătoare ale grupelor euro
pene. In a doua grupă, favo
rite sînt echipele Ungariei și 
Italiei (deținătoarea trofeului). 
Cealaltă semifinală interzonală 
urmează să fie disputată de 
campioanele Americii și Asiei.

Evident. România este cotată 
printre principalele competi
toare ale tradiționalei între
ceri. Prima echipă din estul Eu
ropei care a reușit să se califice 
în finalele „Cupei Davis" — 
1969-71-72 — se anunță din nou 
redutabilă. Tenismanii noștri 
vor relua acum urcușul ane
voios pe treptele competiției 
care le-a adus consacrarea.

Belgienii, sosiți in cursul zilei 
de ieri în Capitală, prezintă o 
echipă tînără. fără veleități. 
Bernard Boileau Thierry Ste- 
vaux, Jean-Pierre Richer și Jo

Opinii după meciul de rugby Spania — România

G. Chevrier; JUCATI FRUMOS PE TREISFERTURI, 
IAR GRĂMEZILE DV. SÎNT FOARTE CLARE../
Victoria asupra Spaniei echiva

lează cu cea de-a 4-a victorie 
consecutivă a rugbyștilor 
români in actuala ediție a Cam
pionatului european F.I.R.A.

Meciul de simbătă nu a fost 
însă deloc ușor. Spaniolii — 
avînd în XV-le reprezentativ 
rugbyști care activează în clu
buri franceze (chiar și antre
norul este un francez...) — au 
învățat bine lecția jocului mo
dern. De aicj o replică deose
bit de dirză dată sportivilor 
noștri.

Echipa României a avut mo
mente excelente, dar a și slăbit 
uneori ritmul, dind posibilita
te ambițioșilor lor adversari să 
atace. Cert este. insă, că atunci 
cînd tricolorii s-au mobilizat 
efectiv, ei au reușit in tot ceea 
ce au întreprins. Â impresionat, 
în mod deosebit, potențialul fi
zic al jucătorilor. Reprezenta
tiva noastră a început jocul în 
trombă și a terminat la 
fel, într-un final cuprinzînd o 
perfectă grupare a înaintării, o 
pătrundere spectaculoasă a lui 
Bucos și o tușă cîștigată de 
Daraban (toarte bun conducă
tori de grămadă) pe repunere 
adversă. Cele mai bune mo

și Niță Robu (muscă). Teodor 
Dinu și Nicu Popa (cocoș), Titi 
Tudor și Gheorghe Oțelea (pa
nă), Simion Cuțov (semiușoară). 
Ion Budușan și Calistrat Cuțov 
(ușoară). Vasile Cicu (semimij- 
locie), Vasile Didea (mijlocie 
mică). Costică Chiracu (mijlo
cie), Ion Gyorffi (semigrea), 
Mircea Simon (grea).

După o scurtă perioadă de re
facere în Delta Dunării, la Ma- 
liuc, selecționații vor relua pre
gătirile, la Snagov, începînd din 
ziua de 5 mai.

han De Muynek vor încerca, to
tuși, să dea o replică dirză ad
versarilor lor, pe măsura celei 
oferite de echipa Belgiei. la 
precedenta sa apariție pe tere
nurile bucureștene. acum — e- 
xact — zece am. Atunci, Hom- 
bergen și Drossart au cedat cu 
4—1. după o luptă frumoasă.

Iată, așadar, cîteva puncte de 
referință ale debutului echipei 
României în tradiționala între
cere" a rachetelor.

C. M. DE HOCHEI PE GHEAȚA 
U. R. S. S. - România 18) !

VIENA, 26 (prin telefon). 
Primul meci oficial dintre re
prezentativele Uniunii Sovieti
ce și României, desfășurat luni 
seara la Wiener Stadthalle, s-a 
încheiat cu victoria normală 
a foștilor campioni mondiali, 
care au înregistrat însă un 
scor de proporții (18—1), pu
țin obișnuit la întîlnirile din 
cadrul grupei A. Explicațiile 
lui : evidenta diferență de va
loare dintre hocheiștii celor 
două reprezentative și dintre 
jocul prestat de fiecare dintre 
ele. în timp ce jucătorii sovie
tici au evoluat la nivelul cu
noscut. băieții noștri s-au com
portat foarte slab, sub valoarea 
obișnuită.

Cu excepția unor scurte pe
rioade de timp din prima si din 
ultima repriză cînd riposta ho- 
cheiștilor români a fost ceva 
mai dirză. în rest jocul s-a 
desfășurat într-un singur sens'... 
Ceea ce ni s-a părut însă cel 
mai supărător în jocul echipei 
noastre a fost faptul că în loc 
să fi încercat să rezolve simplu 
și să „rupă", prin degajări 
lungi, presiunea formației so
vietice la poarta noastră, apă
rătorii români — total indicat 
— au combinat în propria trei
me. Și au greșit deseori per- 

mente le-au prilejuit minutele 
15—30 și ultimele 10 minute in 
care procentajul reușitelor a 
fost de circa 80% din posibi
lități.

în continuarea acestor rinduri 
cîteva opinii culese la fața lo
cului...

Jean Oncescu. prim-vicepre- 
ședinte al F.R.R., conducătorul 
delegației noastre : „Meciul a 
fost greu, progresele spanioli
lor sint evidente. Sintem de 
aceea satisfăcuți de victorie, de 
faptul că am ajuns la o anu
mită maturitate, in ciuda unor 
inexactități'

Petre Cosmănescu, antrenor 
coordonator : „Am avut un în
ceput bun. Dar. după ce am 
marcat primele puncte, am luat 
meciul in ușor Bucan a justi
ficat încrederea acordată".

Valeria Irimescu. antrenor fe
deral : „Am avut multe momen
te bune, dar am și lăsat adver
sarilor posibilități de respiro".

Gerard Murillo, antrenorul 
Spaniei : „Victoria echipei dv. 
n-a stat nici o clipă sub sem
nul îndoielii Părerea unor 
compatriot! de-ai mei că ju- 
cați dur este ireală întâlnirile 
România — Spania au fost în
totdeauna sportive".

Ieri au început pe poligonul 
Panathinaikos din Atena între
cerile celei de a Xl-a ediții a 
Balcaniadei de tir. Această pri
mă zi a fost rezervată probe
lor de pistol cu aer comprimat 
pentru seniori și juniori, pușcă 
liberă și standard 60 fc.

Echipa de pușcă standard a 
României, alcătuită din trăgă
toarele Niculina Iosif, Dumitra 
Matei și Mariana Feodot, a 
reușit o frumoasă performanță 
ocupînd locul I în întrecerea 
respectivă. cu rezultatul de 
1771 p. Dintre evoluțiile celor
lalți trăgători români sînt de 
remarcat, în primul rînd, cla
sarea pe locul II a lui Marin 
Marin, în proba de pușcă libe-

GHEORGHE BERCEANU 
ÎNVINGĂTOR

LA OSTRAVA
La turneul internațional de 

la Ostrava (Cehoslovacia) au 
fost prezenți și patru luptători 
români, în rîndul cărora s-a a- 
flat și vicecampionul olimpic 
Gheorghe Berceanu. Prezent la 
primul mare concurs internațio
nal din acest an. campionul 
român s-a comportat foarte 
bine, clasîndu-se pe primul loc 
la cat. 48 kg.

mițînd astfel atacanților adverși 
să intre în posesia pucului și 
să înscrie. 7 din cele 18 goluri 
ale sovieticilor au fost înscrise 
din astfel de faze !

Punctele au fost înscrise de : 
Salimov și Mihailov — cite 3, 
Kapustin, Petrov, Balderis și 
Fetisov — cite 2, Jlutkov, Ba
binov. Harlamov și Pervuhin — 
cite 1. Golul echipei noastre a 
fost realizat de Varga. Au con
dus un meci corect — fără nici 
o eliminare — Filip (Ceho
slovacia). Wiesser și Wogerer 
(Austria).

Călin ANTONESCU

Rezultate : U.R-S.S. — Româ
nia 18—1 (4—0. 8—0, 6—1) meci 
desfășurat luni scara; Finlanda—
S.U.A. 3—2 (1—1, 1—0, 1—1). 
Rezultatul partidei Canada — 
Cehoslovacia nu ne-a parvenit 
pînă la închiderea ediției.

Programul de azi : România
— R. F. Germania si Canada
— Finlanda.

★
în cadrul primului tur al com

petiției. echipa noastră mai are 
de jucat cu Finlanda (vineri, 
ora 18) si cu Canada (dumini
că. ora 18).

G. Chevrier, arbitrul meciu
lui : „Ați făcut mari progrese. 
Jucați frumos pe treisferturi 
(excelent. Nica). iar grămezile 
dv. spontane sint foarte clare'.

Geo RAEȚCHI

TELEX • TELEX •
ATLETISM • In ziua a doua 

a concursului de la Walnut (Ca
lifornia). atleta canadiană Debbie 
Brill a stabilit un nou record na
țional în proba de săritură în 
înălțime — 1,92 m. în proba 
masculină de 800 m, kenyanul 
Mike Boit a fost cronometrat cu 
1:47,7. Alte rezultate : 400 mg — 
Edwin Moses 49,9 ; înălțime — 
Tom Woods 2,20 m : trlplusalt — 
Milan Tiff 16.81 tn.

BASCHET a In cadrul „Mare
lui Premiu al orașului Sofia", e- 
chipa masculină a orașului Bucu
rești a dispus de selecționata 
Moscovei cu 92—78 (40-38). Cel mal 
buni realizatori au fost cernat 
(23 puncte) și Georgescu (17 p). 
Alte rezultate : Sofia A — Buda
pesta 84—77 ■ Varșovia — Havana 
112—93 • Paris — Sofia B 95—93. 
• In finala turneului masculin 
desfășurat în orașul vest-german 
Bremerhaven. selecționata Bel
giei a întrecut cu 71—67 (41—28) 
formația Olandei. Pe locul 3 s-a 
clasat echipa Austriei. invingă- 

ră 60 fc seniori, cu 594 p, la 
egalitate cu ciștigătorul, bulga
rul Borisov și aceea a Niculinei 
Iosif la pușcă standard 60 fc, 
cu 591 p. Meritorie este situa
rea tot pe treapta a doua a po
diumului a echipei noastre de 
pistol cu aer comprimat, com
pusă din Liviu Stan, Corneliu 
Ion. Dan Iuga și Alexandru 
Gered. Sigur că în această pri
mă zi a întrecerilor Balcania
dei, așteptam mai multe rezul
tate de valoare din partea tră
gătorilor români și. implicit, 
ciștigarea mai multor titluri 
balcanice.

Echipele reprezentative ale 
Bulgariei au dominat concursul 
și au reușit să se claseze de 
8 ori pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului, în timp ce repre
zentanții României și Iugoslavi
ei cite o singură dată...

REZULTATE TEHNICE : pis
tol, 10 m, seniori : 1. Mantov 
(Bulgaria) 386 p, 2. Diakov 
(Bulgaria) 385 p, 3. L. Stan

„La reuniunile olimpice de la Abidjan 
propunerile românești au lost apreciate" 
— nc declară Lia Nanoliu, vicepreședinte al C. 0. P.

Pentru prima oară pe pămînt 
african au avut loc Adunarea 
generală a Comitetelor națio
nale olimpice și reuniunea co
mună a Comisiei executive * 
Comitetului Internațional O- 
limpic cu delegații Comitetelor 
naționale olimpice. La aceste 
reuniuni. Comitetul Olimpic 
Român a fost reprezentat de 
Lia Manoliu. vicepreședinte 
C.O.R. și președintă a Grupu
lui de lucru pentru problemele 
sportului de performanță. Or
dinea de zi a ședințelor de la 
Abidjan a fost foarte încărca
tă, iată de ce am considerat 
necesar să solicităm delegatu
lui din România să sintetizeze 
discuțiile ce au avut loc. Fosta 
campioană olimpică Lia Mano
liu ne-a declarat :

— Situîndu-se la jumătatea 
răstimpului dintre Olimpiada 
de la Montreal și sesiunea 
C.I.O. de la Praga (în iunie), 
reuniunile din capitala Coastei 
de Fildeș trebuiau să deschidă 
drumul unor importante hotă- 
riri pentru viitorul olimpic. De 
altfel, dacă ar fi să rezum e- 
sența atitor puncte luate în 
dezbatere, ar trebui să spun că 
ceea ce a caracterizat ședințele 
— la toate nivelurile — a fost 
dorința unanimă de a salva 
unitatea mișcării olimpice, de 
a-i asigura o perspectivă lu
minoasă, de a crea o solidari
tate concretă și un mediu lip
sit de discriminare. Grija pen
tru viitor a reieșit din prosoec- 
tarea tematicii proximului Con
gres olimpic din 1981 (proba
bil la Baden-Baden în R.F.G.), 
pentru care cei mai multi o-

MARIA FILATOVA — 
CAMPIOANĂ DE GIMNASTICĂ 

A U.R.S.S.
Cea de-a 43-a ediție a cam

pionatelor unionale feminine 
de gimnastică s-a încheiat la 
Vilnius cu victoria Măriei Fi
latova (în virstâ de 15 ani) cu 
78,65 p. urmată in clasament de 
Elena Muhina — 76.50 p, Nata
lia Șapoșnikova — 75.25 p, Liu
bov Bogdanova — 74,05 p, Ta
tiana Kriucikova și Stela Za
harova — cite 74 p. (Nelli Kim 
nu a participat).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
toare cu 9?—76 (43—38) în meciul 
cu R. F. Germania.

NATAȚIE • Turneul de polo 
de la Varșovia s-a încheiat cu 
victoria reprezentativei Poloniei 
— 5 p, urmată de formația Legia 
Varșovia — 4 p. Anglia — 2 p și 
o selecționată a R. F. Germa
nia — 1 p.

PENTATLON MODERN * Com
petiția internațională de la Ere
van a continuat cu proba de tir, 
în care victoria a revenit sporti
vului sovietic Uldis Putninș, cu 
1 088 p. După 3 probe, în clasa
mentul general pe primul loc a 
treCut cehoslovacul Adam, cu 
3 090 p.

Turneul de la Sao 
încheiat cu victoria

Șah •
Paulo s-a
lui Rafael Vaganian (U.R.S.S.), 
care a totalizat 10 p din 13 posi
bile. urmat de Miguel Quinteros
(Argentina) — 9 p, Iuri Razu- 
vaiev (U.R.S.S.), Anthony Miles 
(Anglia) și Paul Benkb (S.U.A.) 
— cu cîte 8 p etc.

383 p... 8. C. Ion 380 p. 9. D. 
Iuga 380 p... 13. L. Pop 375 p... 
18. A. Gered 374 p ; echipe : 
1. Bulgaria 1 534 p. 2. Româ
nia. 1517 p, 3. Grecia 1505 p; 
juniori : 1. Gherasimov (Bulga
ria) 375 p ; echipe : 1. Bulgaria 
1 107 p ; pușcă standard. 60 fc, 
juniori : 1. Nestem (Bulgaria)
589 p... 5. FI. Minișan 585 o,
6. M. Dumitrescu 584 p... 13.
D. Calalb 573 p ; echipe : 1. 
Bulgaria 1762. p, 2. Iugoslavia 
1 752 p ; senioare : I. Pelova 
(Bulgaria) 594 p, 2. Niculina 
Iosif 591 p, 3. Dumitra Matei
590 p, 4. Mariana Feodot 590 
p ; echipe : 1. România 1771 
p, 2. Bulgaria 1764 p, 3. Iugo
slavia 1 752 p ; pușcă liberă, 
60 fc, seniori : 1. Borisov (Bul
garia) 594 p, 2. M. Marin 594 p, 
3. Sipet (Iugoslavia) 593 p... 7.
E. Satală 590 p.... 10. M. Oncică 
589 p... 12. R. Nicolescu 588 p ; 
echipe : 1. Iugoslavia 2 366 p, 2. 
Bulgaria 2363 p. 3. România 
2361 p.

ratori au propus subiectele : 
viitorul Jocurilor Olimpice ; 
relațiile dintre organizațiile 
sportive voluntare și cele gu
vernamentale ; legătura dintre 
educație și olimpism etc. La 
ameliorarea continuă a mișcării 
olimpice și-a adus contribuția 
și comitetul nostru. Citeva pro
puneri prezentate de noi au 
fost considerate ca un prețios 
aport. în primul rînd am pro
pus ca în componența comite
telor naționale olimpice să fi
gureze și sportivi olimpici de 
inaltă performanță, a căror ex
periență poate fi de mare fo
los. în al doilea rînd, am pro
pus ca ceremoniile olimpice de 
premiere să se extindă, inclu- 
zind și pe sportivii clasați pe 
locurile 4—6, cărora să li se înmî- 
neze diplome, pentru a da mai 
multă importanță și valoare a- 
cestor locuri de onoare, tot 
mai rîvnite în contextul unui 
extraordinar spor de participa
re, aproape universală la mai 
toate probele și disciplinele. 
Multă atenție s-a acordat ac
țiunii de Solidaritate olimpică. 
Numai anul trecut s-au înre
gistrat 160 de cursuri și 1522 
de acțiuni de calificare sau 
perfecționare în țările in curs 
de dezvoltare. Printre țările 
care s-au distins in acțiunile 
de sprijinire și colaborare a 
fost citată la loc de frunte și 
România. Cu aplauze a fost 
primită o moțiune care cerea 
tuturor comitetelor să sprijine 
desfășurarea Jocurilor Olimpice 
din 1980 de la Moscova (vară) 
și Lake Placid (iarnă). Putem 
conchide eă. în general, reuni
unile de la Abidjan au repre
zentat pași înainte pe calea 
progresului mișcării olimpice.

UN STADION ACOPERIT 
LA J.O.DE LA MOSCOVA

Un grup de specialiști de la 
uzina de construcții metalice 
„S. Ordjonikidze" din Celia- 
binsk, elaborează tehnologia pro
ducției unor structuri de oțel 
pentru stadionul acoperit, velo
dromul și un complex hotelier 
ce se vor construi la Moscova 
pentru Jocurile Olimpice. Sta
dionul, prevăzut pentru 45 000 
de spectatori, va avea o formă 
ovală și un acoperiș-membrană

TENIS • în prima zi a tur
neului de la Las Vegas, america
nul Jimmy Connors l-a învins cu 
6—4, 5—7, 6—2 pe suedezul Ove 
Bengtsson, iar australianul Mark 
Edmondson l-a eliminat cu 4—6, 
6—4, 6—3 pe Roscoe Tanner
(S.U.A.). Alte rezultate : Râul 
Ramirez — Jeff Borowiak 6—3. 
6—1 ; Stan smith — Bernie Mlt- 
ton 4—6. 6—3. 6—1 ; Bob Lutz — 
Billy Martin 6—1. 6—3 ; Tom Gul- 
likson — Vijay Amritraj 6—4. 7—6; 
Brian Teacher — Brian Fairlie
6— 3, G—3. • Turneul de la Flo
rența a fost cîștigat de jucătorul 
italian Paulo Bertolucci, care 1-a 
întrecut în finală cu 6—4. 6—1,
7— 5 pe englezul John Feaver

VOLEI • Rezultate înregistrate 
în turneul final (masculin) „Cupa 
Primăverii", de la Atena : Dane
marca — Elveția 3—1 : Austria — 
Luxemburg 3—0 ; Belgia — Tur
cia 3—0 ; spania — R. F. Ger
mania 3—0.
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