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intr-un important meci de pregătire pentru jocul de la Zagreb

ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ 1-1
• Echipa noastră continuă să manifeste combativitate și potențial de joc in creș
tere 0 Erorile tehnice in fazele de finalizare i-au privat ieri pe „tricolori" de 

o victorie pe care o meritau
Deși de această dată nu au 

învins, fotbaliștii români au fă
cut ieri un joc mai bun decit 
împotriva Spaniei și ar fi meritat 
victoria — o victorie așteptată, 
mai ales după acel ultim 0—2 
din palmares, de la Leipzig. 
„Tricolorii", în progres vizibil 
față de jocul de la 16 aprilie, au 
ratat această victorie, ca urmare 
a unor erori tehnice in fazele de 
finalizare.

Așa s-a întîmplat în min. 34 
(luft al lui Dudu Georgescu în 
situație excelentă), după ce, in 
min. 19, Dumitru, frumos an
gajat de Bălăci, a ratat un gol 
mare, accidentindu-se. După

Este minutul 19 al partidei ji din 
Dumitru se va accidenta. 

care au reușit să disloce chiar 
și o defensivă atit de bine or
ganizată cum a fost aceea a 
echipei lui Buschner. Dacă a- 
dâugăm la aceste două elemen
te o anume ameliorare a pre
ciziei paselor, in mișcare, prin 
execuții mai puțin stereotipe 
decit in meciul eu Spania, ne 
putem explica superioritatea 
tehnică pe care -tricolorii- au 
avut-o o bună parte din timp.

Cum se explică, in acest caz. 
ratarea unei victorii pe care 
jocul de ansamblu ar fi Îndrep
tăți t-o ?

Echipa noastră a avut nume
roase mingi de atac. Ea a ma- 

această acțiune, in care s-a aflat la un pas de deschiderea scorului, 
Foto : D. NEAGU

părăsi. după pauză, arena, fapt 
care a influențat, intr-un anu
mit sens jocul, Romilă neputind 
să-și asume rolul de dirijor.

După acest 1—1 cu R.D. Ger
mană. la capătul unui joc in 
care echipa noastră a făcut un 
pas vizibil spre forma necesară 
la Zagreb — meciul cu echipa 
R.D.G. situîndu-se prin aderen
ță la spiritul jocului colectiv, 
în vecinătatea acelui 2—3 de la 
Braga, din octombrie trecut, se

loon CHIRILA

(Continuare in pag. 2—3)

Ieri, lom Tiriac, antrenindu-se pentru noua ediție a „Cupei Davis'

TENISMANII ROMÂNI Șl BELGIENI 
IȘI DEFINITIVEAZĂ PREGĂTIRILE.

• Iile Năstase a sosit aseară In Capitală • Ultimele antrenamente 
ale celor două echipe • Mline, de la ora 14, primele partide de 

' simplu In Intilnirea România-Belgia
Arena Progresul, ieri, în orele 

amiezii... Sub razele unui soare 
primăvăratic, tenismanii repre
zentativelor României și Bel
giei își desăvîrșesc- pregătirile 
înaintea startului oficial. Pen
tru jucătorii noștri, a 66-a e- 
diție a „Cupei Davis" începe 
aci, în decorul familiar al te
renurilor care găzduiesc totdea
una marile întreceri ale teni
sului. Pentru oaspeți, este a 
doua apariție în întrecere, după 
ce în toamnă obțineau califi
carea în fața echipei Bulgariei, 
Învinsă cu 3—2 la Bruxelles.

I-am văzut la lucru pe tenis
manii belgieni, conduși de că
pitanul nejucător al echipei, 
Jean Descamps. Sint toți tineri, 
dar bine tăcuți și dezinvolți, 
lovesc mingea foarte ..curat*. 
Cel mai mult impresionează 
Thierry Stevaux. ca și mezinul 
echipei. Bernard Bodeau, care 
— la numai 18 ani — poate fi 
considerat una dintre marile spe
ranțe ale tenisului european. 
Este foarte probabil ca aceștia 
doi să figureze in partidele de 
simplu ale meciului, pentru du
blu candidind și ceilalți doi e- 
chipieri. Jean-Pierre Richer și 
Johan De Muynck. Toți posedă, 
de pe acum, un bogat stagiu de 
turnee pe continent, ca și în 
afara hii, numărindu-se printre 
participanții la circuitul austra

lian din această iarnă. Echipa 
Belgiei, în actuala sa compo
nență, are la activ rezultate 
bune la ultima ediție a campio
natului european „indoor", ciș- 
tigind una din grupele secun
de ale competiției, după victorii 
la Italia, Monaco, Portugalia, 
Austria și cu o singură înfrîn- 
gere, în fața Danemarcei.

Stăm de vorbă cu Roger 
Tourlamain, vicepreședintele fe
derației belgiene, care conduce 
delegația oaspete. „Aveți o are
nă de tenis de toată frumuse
țea — spune oaspetele nostru. 
Și este o reală satisfacție pen
tru orice sportiv să evolueze in 
asemenea condiții. Cunosc bine 
tenisul românesc, am participat 
impreună cu echipe belgiene de 
club la intilniri amicale in ța
ra dv. Apreciez valoarea jucăto
rilor români și știu că ne vor 
fi adversari redutabili. Sper, to
tuși. ca replica echipei noastre 
să fie apreciată".

Intre timp, echipa română 
și-a întregit rândurile cu pri
mele sale două rachete. Ion Ti
riac și Ilie Năstase. Ultimul a 
sosit aseară și se anunță apt de 
joc, cu tot accidentul suferit de

Radu VOIA
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pauză, Boloni a pierdut Un nou 
gol, pe o subtilă angajare (Dudu 
Georgescu). După alte ocazii 
bune (D. Georgescu min. 55, 
șut puternic, respins de Croy 
și Bălăci dribling prelungit), 
s-a produs faza cea mai regre
tată a jocului, încheiată cu 
bara aceluiași Dudu Georgescu. 
Un 2—1 ar fi reflectat mai bine 
raportul de forțe din teren. în 
compania unei echipe căreia, 
între anii 1967 și 1973, fotba
liștii noștri i-au înscris Un sin
gur gol (Dumitrache, în poarta 
lui Blochwitz, unica victorie 
din această perioadă).

în ce a constat plusul de 
valoare marcat față de meciul 
cu Spania ? Echipa noastră s-a 
demarcat mult mai bine, în 
fața unui adversar care practi
că Un marcaj de o severitate 
extremă. Ca urmare a acestor 
demarcări, „tricolorii" au reușit 
să se desprindă deseori, con- 
trolind jocul in cel puțin 60 de 
minute, pînă în apropierea su
prafeței de pedeapsă. Perseve
rența remarcabilă în direcția 
acestor desprinderi de adver
sar — lucru oarecum nou în 
jocul actualei echipe — a fost 
bine condusă de Dumitru, care 
a făcut cîteva lansări de efect,

înaintea meciului de rugby România Italia din C.E

„TRICOLORII" DECIȘI SĂ RĂMÎNĂ NEINVINȘI
Ediția 1976/1977 a Campiona

tului european F.I.R.A. se va 
încheia duminică odată cu me
ciurile de rugby România — 
Italia, programat în Capitală, și 
Franța — Polonia, care va 
avea loc în orașul Albi.

în această ediție a competi
ției rugbyștii noștri au reușit 
o performanță remarcabilă : ei 
n-au cunoscut înfrângerea în 
cele patru meciuri susținute și 
acum, toți așteaptă cu legitimă 
nerăbdare și acest ultim exa
men sportiv, cu ambiția de a 
adăuga o nouă victorie în pal
maresul echipei României.

„Va fi realmente un meci ai 
ambiției, al dorinței băieților 

nifestat, de asemenea, suficien
te resurse fizice, finalurile de 
repriză confirmind această con
statare. Partea negativă în con
ducerea acțiunilor ofensive a 
apărut, insă, la angajarea pa- 
sei decisive. în acest moment 
al jocului. înaintașii noștri (și 
cind spunem înaintași ne gin- 
dim la aproape toți cei șase 
componenți ai liniilor de atac) 
au fost dominați de apărătorii 
adverși. Dudu Georgescu, ne
voit să se replieze mereu, pen
tru a scăpa de marcajul necru
țător al lui Weise, a deschis 
acolade prea largi, ușor inter
ceptate. Bălăci a acuzat minusul 
său de forță in contactul direct 
cu adversari masivi, iar Boloni. 
deși foarte insistent, ca de obi
cei. n-a reușit să găsească un 
culoar de șut și, cind l-a găsit, 
mingea a zburat mult deasupra 
porții. Dacă mai adăugăm nu
meroasele mingi irosite de Troi 
(compensate, in două-trei si
tuații. de ritmul mai variat al 
lui Crișan), ajungem la expli
carea pierderii unor situații fa
vorabile. Și asta. în ciuda tra
valiului remarcabil al lui Lu- 
cescu, autor inspirat al pasei 
din care Dumitru a marcat 
golul său spectaculos, pentru a 

noștri de a infirma egalul pe 
care „squadra azzurra" l-a rea
lizat în 1975 la București, 3—3, 
și mai ales succesul italian din 
1976, obținut la Parma, cu 
13—12..."

Reflecția aparține antrenoru
lui federal, prof. Valeriu Iri- 
mescu, care este convins că 
„tricolorii" vor aborda partida 
de duminică cu toată atenția, 
cu maximum de responsabili
tate. „Fiindcă, a ținut să adau
ge prof. Irimescu, vrem să în
cheiem fără nici o infringere 
această disputată competiție 
continentală, să realizăm „ma
rele șlem“ în Campionatul eu
ropean F.I.R.A.. așa cum și 
francezii au avut un moment

5 NOI TITLURI BALCANICE
ROMÂNI!PENTRU TRĂGĂTORII

• Cel aai valoits reziltat: L Sta, 565 la pistol precizie
• Țiitașii leștri ai Poaiiat categoric proba de pușcă, 10 metri

).ATENA, 27 (prin teleh 
Ziua a doua a Balcaniadei de 
tir s-a desfășurat sub auspicii 
mult mai favorabile decit cea 
precedentă, pentru trăgătorii ro
mâni. Nu numai pentru faptul 
că ei au reușit să urce de 5 ori 
pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului, ciștigind trei titluri 
balcanice in probele individua
le. prin I- Stan, L Codreanu și 
Mariana Feodot. și alte două, in 
cele pe echipe, la pușcă 10 me
tri seniori și senioare, ci și pen
tru că unele dintre cifrele rea
lizate sint foarte valoroase.

Primele aprecieri trebuie a- 
cordate pistolarului Livin Stan. 
Acesta a avut o evoluție exce
lentă in proba de pistol liber.

sportiv similar, de apogeu, in 
Turneul celor 5 națiuni".

Apreciatul nostru tehnician 
își fundamentează optimismul 
pe omogenitatea fizică și mai 
ales cea psihică a lotului. Se 
preconizează utilizarea aceluiași 
XV care in toamnă a întrecut 
reprezentativa Franței, evident 
dacă toți titularii de atunci vor 
fi disponibili (cum se speră), 
la ora meciului cu Italia. De 
asemenea, s-a hotărât ca întil- 
nirea să aibă loc pe stadionul 
Giulești, acolo unde, cum se 

știe, s-a și decis „soarta" actualei 
ediții a campionatului euro
pean, victoria noastră în fața 
reprezentanților „cocoșului ga
lic". (t. st.) 

invingind pe principalii favo- 
riți, țintașii bulgari, și egalind, 
cu 565 p. atit recordul național 
român (Iuga, 1976, Belgrad), cit 
și cel balcanic. Cei prezenți pe 
poligonul Panathinaikos sint 
unanim de acord că această per
formanță este, pînâ în momen
tul de față, cea mai bună din 
actuala ediție a Balcaniadei.

Ilie Codreanu, vieecampion 
european al probei la ediția din 
Andorra, și-a confirmat valoa
rea la pușcă cu aer comprimat, 
devenind campion balcanic în- 
tr-o manieră categorică, la 3 
puncte diferență de următorul 
clasat, grecul Papahristos. Tot 
in proba de pușcă 10 metri, un 
rezultat bun — mai bun decit 
în proba rezervată seniorilor ! — 
a reușit Mariana Feodot. Spor
tiva noastră continuă seria bu
nelor comportări avute în aceas
tă primăvară.

Pentru a completa șirul reu
șitelor din capitala Greciei, 
trebuie să mai amintim clasarea

începind de miine, la Timișoara

FINALELE CAMPIONATELOR DE LUPTE LIBERE
Vineri, simbătă și duminică, 

sala Olimpia din Timișoara 
găzduiește întrecerile turneului 
final al campionatelor indivi
duale de lupte libere ale se
niorilor. La finala competiției 
participă luptătorii calificați de 
la „zone", sportivii cu catego
ria 1 de clasificare, maeștri și 
maeștri emeriți ai sportului — 
component! ai lotului național.

Acest concurs constituie un

depe locul secund, în proba 
pușcă 10 metri a juniorului M. 
Dumitrescu, care se afirmă 
un real talent precum și 
549 de puncte ale lui L. Pop, cu 
care s-a clasat pe locul 5 în în
trecerea de pistol precizie, a se
niorilor.

ca 
cele

REZULTATE TEHNICE : pistol 
liber, seniori : 1. L. Stan 565 P 
(record național și balcanic ega
lat), 2. Knezevici (Iugoslavia) 
558 p, 3. Denev (Bulgaria) 555 p...
5. Pop 549 p... 12. Giușcâ 539 p... 
19. Iuga 520 p ; echipe : 1. Iugo
slavia 2 196 p, 2. Bulgaria 2 188 p, 
3. România 2 173 p ; juniori : 1. 
Pecatnik (Iugoslavia) 362 P (nou 
record balcanic) ; pușcă 10 m, se
niori : 1. I. Codreanu 378 p, 2. 
Papahristos (Grecia) 375 p, 3. iu- 
hasz (Iugoslavia) 375 p, 4. Satală 
374 p... 6. Trăscăveanu 371 p.. 8. 
Oncică 371 p... 10 Marin 37o p ; 
echipe : 1. România 1 493 p. 2. iu
goslavia 1 480 p, 3. Grecia 1 463 p; 
senioare : 1. Mariana Feodot 379 
P. 2. Zoi (Grecia) 374 p, 3 Pelova 
(Bulgaria) 373 p... 5. Matei 371 p... 
9. Tripșa 369 p ; echipe : 1 Româ
nia 1 117, 2. Iugoslavia 1 108 p. 3. 
Bulgaria 1101 p ; juniori : 1. Va
sileva (Bulgaria) 376 p. 2. M. Du
mitrescu 373 p... 7- Minișan 369 p .. 
9. Calalb 366 p ; echipe : 1. Bul
garia 1 111 p. 2. iugoslavia 1 111 p, 
3. România 1108 p.

criteriu de selecție în vederea 
participării la campionatele eu
ropene (26—31 mai), de. aceea 
este de așteptat ca sportivi ca 
L. Simon, Șt. Morcov, M. Pîrcă- 
labu, T. Seregely, V. Pușcașu, 
E. Cristian, P. Brindușan, O. 
Feher etc. să facă totul pentru 
o comportăre cit mai bună, care 
să le asigure selecția în echipa 
națională.



AGENDA COMPETIȚIILOR
ACJIUNH- CONCURS „DRUM

Printre manifestările sportive 
de masă de largă amploare, a- 
flate în plină desfășurare in 
întreaga țară, se numără și ac- 
țiunea-concurs „Drumeție și o- 
rientare sportivă", organizată

‘ * Biroul de
Ea se 

printre manifestările

DE MASA
Turneul

internațional de boi
PRILEJ DE VERIFICARĂ

de C.C. al U.T.C. — 
turism pentru tineret, 
înscrie 
organizate în cinstea celei de 
a 55-a aniversări a creării 
U.T.C. Etapele I și a n-a, la 
nivelul cercurilor de turism și, 
respectiv, pe localități și sec
toare în municipiul București

au angrenat un mare număr 
de iubitori ai mișcării în aer 
liber și ai competițiilor... cu 
harta și busola și s-au bucu
rat de mult succes. Duminică, 
în 16 localități au avut loc în
trecerile etapei județene. La 
concurs participă echipe for
mate din cite 2 sportivi, băieți 
și fete, care au de rezolvat atît 
probleme de orientare cit și 
diverse situații practice pe tra
seu — montare și demontare 
de corturi, acordarea de prim- 
ajutor (intr-una din următoa-

rele situații : răniri, luxații, 
fracturi, hemoragii) ș.a.

Competițiile de duminică au 
cunoscut și ele, o bună orga
nizare și o participare apre
ciabilă : Dolj — 21 echipe, Olt 
— 27, Mureș — 27, Covasna — 
35, Timiș — 39. Duminica vi
itoare vor avea loc întreceri 
in județele unde etapa a III-a 
nu s-a ținut încă. în Pădurea 
Pustnicul se va desfășura faza 
pe municipiul București, iar în 
zilele de 7 și 8 mai, în pă
durile Pustnicul și Brănești va 
avea loc etapa finală.

„Centura fle aur“ ÎNAINTEA CAMPIONATELOR-

ZECI DE MII DE PIONIERI „CROSULUI INDEPENDENTEI"
In Întreaga țară interesul față 

de întrecerile atletice înscrise sub 
genericul „Crosul Independenței* 
a preocupat detașamentele și uni
tățile da pionieri din școlile ge
nerale și din licee, purtătorii cra
vatelor roșii cu tricolor prezenți 
la start fiind, la nivelul etapei de 
masă, de numărul miilor și chiar 
zecilor de mii.

In județul Iași, de pildă, la 
prima etapă a întrecerii au luat 
parte aproape 40 000 ‘de pionieri. 
Finaliștii pe județ — circa 400 — 
și-au disputat titlul de campioni 
în pădurea Repedea. Iată și nume
le cîștigătorilor: Mihaela Hagiu și 
V. Nichita (11-12 ani), 
rilă și T. Tragiu (13-14 
tat larga participare 
ție a pionierilor de 
din municipiul Iași.

Județul Prahova figurează și el 
cu o cifră remarcabilă de pio
nieri participanți la „Crosul Inde
pendenței" — 36 000. Campionii pe 
județ, cei mai buni din cei 100 
de finaliști, au fost Mihaela Va
sile și Ad. Soare "* "
nieLa Trentea și 
ani).

Pentru județul 
portată la etapa 
20 000 de pionieri și pioniere. Fi
naliștii pe județ (200) și-au de
semnat campionii în persoana mi-

Dorina Chi- 
ani). De no- 
la competi- 
la Liceul 8

(11—12 ani). Da
ci. Sandu (13—14

Argeș cifra ra
de masă este de

cUor atleți L Bobu *1 Maria Ro- 
șescu (11—12 am). M. Postoacă șl 
Florentina Niță (13—14 ani).

Iată și campionii județului Co- 
vasna : Erszebet Balogh și M. 
Szabo (11—12 ani), Erszebet Duzsa 
șl I. Egyed (13—14 ani).

JUDEȚUL GORJ. Pe aleea Nar
ciselor din Tg. Jiu s-a desfășurat 
etapa județeană a «Crosului ti
neretului", reunind la start a- 
proape 500 de tineri, ciștigâtori ai 
fazelor de masă la care au parti
cipat, pe întreg județul, mai mult 
de 25 000 de tineri și tinere. După 
ce au fost desemnați finaliștii ce 
vor reprezenta județul la finala 
de la București (ei sint sportivi 
din Tg. Jiu, Tg. Cărbunești, Mo- 
tru, Novaci și comuna Bustu- 
chim), Comitetul județean Gorj al 
U T.C. a acordat Liceului Tudor 
Arghezi din Tg. Cărbunești o di
plomă pentru rezultatele bune ob
ținute în toate cele 10 ediții ale 
„Crosului tineretului".

BUCUREȘTI. Clubul sportiv șco
lar din București organizează în 
cinstea Independenței de stat a 
României două interesante com
petiții sportive, ambele în ziua de 
30 aprilie. Pe stadionul Tineretu
lui are loc o competiție de atle
tism pentru juniori I și n, dotată 
cu „Cupa Independenței" cu par
ticiparea unor sportivi din Ca

De miine, la Mangalia

pitală și din provincie. In sala 
de gimnastică de pe str. Lutera
nă nr. 13, gimnastică modernă 
pentru categoriile a IV-a și a 
m-a. dotată, de asemenea, cu 
„Cupa Independenței". Participă 
secțiile de gimnastică modernă 
din București precum și cele ale 
școlilor sportive din orașele : 
Galați, Ploiești, Brăila, Constanța, 
Brașov. Piatra Neamț, Baia Mare 
și Rm Vilcea.

JUDEȚUL BUZĂU. La Baza spor
tivă A.S. Chimia din Buzău, Con
siliul județean al sindicatelor a 
organizat o întrecere, care a du
rat două zile (de popice și tenis 
de masă), dotate cu „Cupa 1 
Mal". Dintre participanți, spor
tivi de la întreprinderile și insti
tuțiile din municipiul Buzău și 
din județ, pe locurile 1 s-au cla
sat : Maria Curcă (Ferodoul R. 
Sărat), Mihai Galben (Petrolul 
Berea) — la popice ; Simona De- 
du (Chimia Buzău) și Ion Petre 
(Carpați Nehoiu) — ia tenis de 
masă. (D. SOARE, coresp.)

timișoara. Timp de aproape 
o lună de zile la întreprinderea 
Mecanică Timișoara s-a desfășu
rat o competiție de șah dotată cu 
„Cupa Independenței" rezervată 
tinerilor muncitori care locuiesc 
in căminele de nefamlllști ale 
unității economice amintite. Din 
rindul celor 40 de coneurenți s-a 
evidențiat Vasile Marian, munci
tor la secția sculărie, care a dș- 
tigat și trofeul pus in joc. (Pe
tre PETRIȘOR, coresp.)

Organizînd o mare competi
ție internațională, cu participa
re din patru continente, doar 
cu o lună înaintea campiona
telor europene de la Halle 
mai — 5 iunie), Federația 
mână de box și-a asumat 
risc pe care, la încheierea 
trecerilor pentru „Centura 
aur“, îl putem considera jus
tificat. Dincolo de preceptele 
metodologice de pregătire (fi
rește discutabile), nu exista un 
mijloc mai bun de verificare a 
valorilor naționale înaintea 
competiției continentale. In a- 
cest sens, s-a cerut pugiliștilor 
noștri fruntași să-și dovedeas
că — în condițiile unei concu
rențe dificile — capacitatea și 
stadiul de pregătire, pentru ca 
operația de selecție să fie cit 
mai temeinică. In acest scop, 
se aștepta din partea candida- 
ților să obțină victorii împotri
va oricăror adversari, indiferent 
de cărțile lor de vizită. în 
mare parte, selecționabilii s-au 
arătat la înălțime, mărturie 
stînd, în primul rînd, totalul 
statistic de 8 victorii finale din 
11 posibile. în drumul lor spre 
finala competiției, pugiliștii ro
mâni au întrecut adesea spor
tivi de renume. Să amintim 
că, înainte de a cîștiga cate
goria semimijlocie, Vasile Cicu 
l-a depășit pe vicecampionul 
olimpic, cubanezul Andres AI- 
dama, tot așa cum Remus Coz
ma, în drumul spre finala ca
tegoriei semimuscă, i-a eliminat 
pe vicecampionul sovietic Va
sili Plakușci și pe campionul 
cubanez Samuel Belford, iar 
Faredin Ibrahim, pe același 
traseu, la categoria muscă, i-a 
întrecut pe campionul european 
Aleksandr Tkacenko (U.R.S.S.) 
și pe celebrul campion Venezue
lan Armando Guevara. Păcat 
că nu toți selecționabilii au a- 
vut posibilitatea să se confrun
te cu adversari de valoare, fie 
din cauza unor eliminări pre
mature, fie din pricina caprici-

(28 
ro- 
un 
în
de

ilor tragerii la sorți. Cit de 
mult au regretat spectatorii, de 
pildă, de a nu-1 fi putut vedea 
pe greul Mircea Simon într-o 
partidă care să-i pună, cu ade
vărat, forțele la încercare...

Trecînd în revistă lista selec
ționaților pentru competiția con
tinentală, constatăm citeva gru
puri diferențiate sub raportul 
prestației loc la turneul inter
național al României. Astfel, 
Alexandru Turei (semimuscă). 
Faredin Ibrahim și Nifă Robu 
(muscă), Titi Tudor (pană), Va
sile Cicu (semimijlocie) și Ion 
Gydrffi (semigrea) fac parte 
dintre cei ce s-au comportat 
bine, întîlnind adversari cu 
care și-au putut verifica in 
mod serios potențialul de luptă. 
Chiar dacă au pierdut în pri
mul meci, să nu uităm că se
lecționații Dinu Teodor (cocoș) 
și Costică Chiracu (mijlocie) au 
fost învinși de cîștigătorii tur
neului : Feliks Bak (U.R.S.S.) 
și Luis Felipe Martinez (Cu
ba). De asemenea, Vasile Didea 
(mijlocie mică), accidentat, n-a 
mai putut continua întrecerea.

Mențiuni separate pentru o 
altă categorie de selecționați. 
Simion Cufov (semiușoară) s-a 
comportat bine pe parcursul în-

lot la m 
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ASTAZI, ETAPA INTE
ÎN DIVIZIA A DE l
Dinamo București - H.C. Min

FINALA CAMPIONATULUI
Vineri, în sala hotelului sa- 

natorial din Mangalia, începe 
turneul final al Campiona
tului național de șah pe echipe 
mixte. Regulamentul de desfă
șurare a competiției prezintă, 
la actuala ediție, unele modi
ficări. Astfel :

a) Se va juca la 10 mese, 
fiecare formație fiind formată 
din șase seniori (unul pină la 
virsta de 25 de ani), două se
nioare, un junior și o junioară 
(pină la 20 de ani) ;

b) Se alcătuiesc patru clasa
mente : absolut (pe puncte de 
meci), masculin, feminin și de 
juniori (prin adiționarea punc
telor de partidă), in toate atri- 
buindu-se titlurile de cam
pioni.

DE ȘAH PE ECHIPE
Reamintim că în alcătuirea 

clasamentului absolut rămine 
in vigoare clauza, experimen
tată cu bune rezultate, potrivit 
căreia se acordă 3 puncte pen
tru meci ciștigat, 1 punct pen
tru meci egal și 0 puncte pen
tru meci pierdut.

Participă următoarele 10 e- 
chipe : Medicina Timișoara (de
ținătoarea titlului absolut și fe
minin), Universitatea (dețină
toarea titlului masculin), între
prinderea de transporturi, Po
litehnica. Locomotiva (toate din 
București), Petrolul Ploiești, 
C.S.M. Cluj-Napoca, Crișul O- 
radea. Medicina Iași și Elec
tromotor Timișoara. Ultimele 
două clasate vor retrograda în 
categoria B.

C.
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• ZESTREA BAZELOR 
SPORTIVE găiățene s-a îmbo- ' 
gâțit recent cu o nouă sală 
de sport, care a fost dată In 
folosință la Grupul școlar al 
Combinatului siderurgic. Sala 
are dimensiuni de 39X20 me
tri și dispune de instalațiile 
necesare, inclusiv de vestiare 
și alte anexe. • LA 
TRACTORUL BRAȘOV 
desfășurat o competiție 
floretă fete (copil Intre 

dotată cu „Cupa 
și la care au participat 

scrimere din pepiniera pro
prie. Trofeul a revenit sporti
vei Reka Lazăr. • A-S. TEX- 
TILISTUL PITEȘTI se numă
ră printre asociațiile cu o fru
moasă activitate sportivă de 
masă. Astfel, aproape 700 de 
persoane participă zilnic la 
programul de gimnastică la 
locul de muncă, iar in cam
pionatul de casă se întrec 14 
echipe la fotbal șl cite opt la 
handbal, popice, șah șl tenis 
de masă. ■ LA BISTRIȚA a 
avut loc o reușită întrecere 
polisportivă, „Cupa Indepen
denței", la cros, popice și te
nis de masă. Dintre cei peste 
100 de coneurenți la cros, 
foarte bine s-au prezentat 
atleții de la Liceul „Llviu 
Rebreanu" Bistrița șl Liceul 
Beciean. • ORAȘUL SLANIC- 
phahova a găzduit un fes
tival atletic la care au parti
cipat 500 de elevi din locali
tate și satele învecinate, pre
cum și un grup de atleți de 
la Metalul piopeni. în frunte 
cu campionul balcanic la ju
niori, Gh. Neamțu. In cadrul 
acestei manifestări a avut loc 
„Crosul speranțelor", in care 
primul loc a revenit Școlii 
genei ale din Ștefești. ■ co
in irui'UL SINDICAL MINIER 
DEVA a organizat „Cupa 1 
Mal" la șah și popice, ciști- 
gată de reprezentativele Cen
tralei minereurilor la șah și

Exploatarea minieră la popice. 
• „SPARTACHIADA LUCRA
TORILOR DIN COMERȚ", 
competiție de masă organiza
tă in județul Harghita, și-a 
desemnat Învingătorii in Ana
la ce a avut loc la Odorhei. 
La popice au cișugat echipa 
orașului Odorhei și V. Florea 
(Topiița), la șah pe prunul 
loc s-au ciasat Lenke Bara- 
baș (Gbeorghieni) șl Ai. Kol- 
lb (M. Ciuc), iar la tenis de 
masa laureați au fost Viorica 
Bartoș (Gbeorghiem) și O. Mi- 
tache (Topllța). • FORUL 
SINDICAL ai județului Dîm
bovița și Direcția județeană 
P.T.T.R. au organizat in cin
stea Centenarului independen
tei și a zilei de 1 Mai un 
concurs cu probe specifice 
lucrătorilor poștali, marș și 
ciclocros. Pe primele trei 
locuri in clasamentul general 
s-au numărat Oficiul poștal 
Pucioasa, Formația rețele Tir- 
govlște și Oficiul poștal Gă- 
ești. Concursul — găzduit de 
stațiunea Pucioasa — s-a În
cheiat cu un reușit program 
artistic. • RECENT, NUME
ROȘI PIONIERI din șase ju
dețe s-au întrecut la Tulcea 
în cadrul primei ediții a con
cursului tehnico-apllcatlv, 
„cutezătorii Deltei", In frun
tea clasamentului general s-au 
anat județele Tulcea, Brașov 
și Galați. • LA ȘCOALA GE
NERALA uin Maxineni (jud. 
Brăila) se află in curs de 
amenajare o frumoasă baza 
sportivă, compusă din terenuri 
oe handbal, volei și tenis pre
cum și sectoare pentru probe , amena_ 

proieso- 
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Concursul de primăvară (iond) la caiac-canoc

DINAMO PE PRIMUL LOC

atletice. Lucrările 
jare sint conduse 
ril Victor Buzea 
Mircea.

Corespondenți : 
pol, c. Gruia, I. _ _
Toma, Gh. Mușat, I. simion, 
V. Pașeanu, M. Avanu, 
Comșa șl Tr. Enache.

T. 
Fețeanu, I.

P*

Sirio-

Concursul republican de primă
vară pentru seniori și tineret 
(fond) desfășurat ieri dimineață 
pe apele lacului Snagov a mar
cat deschiderea sezonului compe- 
tițional oficial intern la caiac- 
canoe. La primul start al anului 
s-au aliniat numeroși caiaciști și 
canoiști, între ei aflindu-se și 
toți fruntașii sportului pa del ei șl 
pagaei din țară. Chiar dacă ei 
nu au concurat pe distanțele care 
le-au adus celebritatea, 
competiție — dintr-nn 
extrem de bogat, care _ _ 
mează peste numai io zile întîia 
competiție importantă, campio
natul balcanic — desfășurată pe 
distanțe lungi a însemnat un bun 
prilej de verificare a pregătirii 
efectuate peste iarnă, a potenția
lului (fizic) acumulat.

Prima constatare îmbucurătoare 
se referă ia ndmărul ridicat al 
participanților (67 de coneurenți 
la K 1 — 10 000 m !) care a asi
gurat întrecerilor — ținînd seama 
de specificul curselor de fond 
o notă spectaculară deosebită, 
ceea ce privește rezultatele, 
consemnăm că la seniori 
cursele individuale de caiac 
canoe au învins specialiști ai pro
belor de fond. Cuprian Macarencu 
șl Lipat Varabiev, înfrângerile lui 
Vasile Dîba sau Ivan Patzaichin 
neputînd fi trecute în rândul sur
prizelor. La caiac fete și canoe 
dublu, liderii probelor, Maria 
Cozma și perechea Gheorghe Da- 
nielov-Gheorghe Slmionov, s-au ✓ 
impus clar. La tineret am putut 
nota ascensiunea unor speranțe 
ca Gheorghe Titu, cîștigător deta
șat la canoe, sau Marioara Voicu.

Rezultate tehnice : seniori : K 1 
— 5 000 mF: 1. Maria Cozma 
(Dinamo) 22:27,0. 2. Maria Ivanov 
(Steaua) 22:58, 3. Nastasia Buri 
(D) 22:59, 4. Agafia Orlov (S), 
Despina Buri-Simionov (S), 
Maria Nichiforov (D) ; K 1 
10 ooo m : 1. Cuprian Macarencu 
(D) 43:53,0. 2. S ZLLZZ “
44:11,5, 3. V. Dîba (D) 44:23,0, 
~ Eșeanu (S), 5. N. Țlcu (D), 

S. Popa (D) ; C 1 — 10 000 m : 
■■ r: - 2.

Patzalchin (D) 48:32,0, 3. G.
4. 1. nievici 

V. Serghei (D), g. o. 
10 000 m : 1.

Daaiielov-
2. 

Lungu) 
Steaua (S. Parmac-L

prima 
calendar 
progra-

In 
să 
în 
și

5.
6.

2. Chlrflă (D)
N
6. _ . .__
1. Lipat Varabiev (D) 48:12,0,
I. Patzalchin (D) --------
Denisov (S) 49:17,5, 
(S), 5 “ - _■ _
Ivanov (R) ; C 3 —
Steaua (Gheorghe____
Gheorghe Slmionov) 44:02,0, 
Dinamo (P. Cozlov-Gh. 
44:22,0, 3.

4.

ti-Negrea) 44:44,0. Ciștigătoril la 
neret : K 1 — 3 000 m F : Marioa
ra Voicu (D) 14:52,0. K 1 — 8 000 
m : Petrică Dimofte (D) 37:48,0,
C 1 — 8 000 m : Gheorghe Titu 
(D) 40:42,0. Clasament pe echipe: 
1. Dinamo 166 p, 2. Steaua 85 p, 
3. Șc. sp. Orșova 26 p, 4. C.S. 
Brăila 16 p, 5—6. S.C. Tulcea și 
Olimpia 9 p etc.

Vladimir MORARU

Astăzi sint programate parti
dele celei de a XXVII-a etape, 
intermediară, din cadrul Divi
ziei A de handbal. Vor avea 
loc următoarele întîlniri : FE
MININ, _ Confecția — Construc
torul Timișoara (teren Steaua, 
de ia ora 15), Progresul — „U“ 
Timișoara (teren Progresul, de 
la ora 16,30), „U“ București — 
„U“ Cluj-Napoca (teren Uni
versitatea, de la ora 15,30). 
Textila Buhuși — Rapid, „U“ 
Iași — I.E.F.S. și Voința O- 
dorhei — Mureșu] Tg. Mures ; 
MASCULIN, Steaua — C.S.M. 
Borzești (teren Steaua, de la 
ora .16,10), Poli Timișoara — 
Gloria Arad, Relonui Săvi- 
nești — Dinamo Brașov, „U“ 
Cluj-Napoca — „U“ București 
și C.S.U. Galați — Știința 
Bacău.

în avanpremiera etapei, marți 
după-amiază s-a disputat pe 
terenul din șos. Stefan cel Mare 
meciul dintre Dinamo Bucu-
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DIN TOATE SPORTURILE
Al im PRIMA ETAPA A CAM-
AUIU PIONATULUI DE VITEZA
IN COASTA (78 coneurenți) a avut loc 
pe drumul județean de la cabana 
Curmătura la Păltiniș (Sibiu) - 7,4 
km. Rezultate tehnice : clasa pînă la 
1000 cmc — 1. N. Mihăilescu (Fiat 
127), 2. C. Căpriță (Fiat 850), 3. C. 
Văideanu (Fiat 850), toți de la Uni
rea Tricolor ; clasa pînă la 1150 
cmc — 1. M. Rusescu (Fiat 128) —
Tractorul Brașov, 2. D. Gîndu (Dacia 
1100) — U. Tricolor, 3. D. Gologan 
(Fiat 128) — Universitatea Brașov ; 
clasa peste 1300 cmc —1. Șt. lancovici 
(R. 12 Gordini) — Dacia Pitești, 2. C. 
Finichi (Fiat 124) — Tractorul, 3. E. 
lonescu Cristea (Lancia) — U. Trico
lor ; clasa Dacia 1300, grupa I ; 1. 
Z. Szentpali, Tractorul, 2. L. Balint, 
Universitatea, 3. G. Urdea, Universi
tatea : cl. Dacia 1300, gr. a ll-a, 1. 
Șt. Vasile, Universitatea, 2. I. Mia- 
noff, U. Tricolor, 3. N. Grigoraș, Da
cia Pitești. Clasament general indi
vidual : 1. Șt. lancovici, 2. C. Finichi, 
3. E. lonescu “ 
rea Tricolor, 
Universitatea 
coresp.) • 
>,Cupa Jean _ .. _ ..... ...... ....... ..
Biletele rămîn valabile.
DACrUET TURNEELE FINALE ALE 
DAOLnCI DIVIZIEI ȘCOLARE Șl

Cristea. Echipe : 1. Uni- 
2. Tractorul Brasov, 3.

Brasov. (I. IONESCU, 
CONCURSUL dotat cu 
Calcianu" s-a aminat.

DE JUNIORI se dispută de vineri 
pînă luni la Constanța cu participa
rea următoarelor echipe : MASCU
LIN • Șc. sp. Mediaș (antrenor O. 
Șerban), Lie. „Bolyc’i" Tg. Mureș (A. 
Madaras), Șc. sp. Cluj-Napoca 
Moldovanj, Șc. sp. Timișoara 
lațeu), Lie. 1 București (G. Chiraleu), 
Șc. sp. Constanța (B. Răducanu), Di
namo București (T. Gîurculescu), Șc. 
•p. 2 București (C. Dîrjan) : FEMI
NIN : Șc. sp. Scitu Mare (Gabriela

(V. 
(V.

ANUNȚ
Conform prevederilor Regulamentului antrenorilor, examenele 

de avansare șl calificare pentru antrenori vor avea loc după 
cum urmează : 3—5 mai — antrenorii de fotbal ; 10—12 mal — 
antrenorii de atletism, box, canotaj-yachtlng, calac-canoe, gim
nastică, haltere, lupte, natație, tir și scrimă ; 16—19 mai — an
trenorii de baschet, handbal, hochei, oină, tenis, tenis de masă, 

— — mai — antrenorii de modelism, 
radio, călărie, turism-alpinlsm, 

ah, judo și ciclism.
Candidațil vor fi prezenți în prima zi de concurs (respectiv 

10, 16 și 23 mai) la orele 14, la Institutul de Educație Fizică

rugby, popice și volei ; 23—26 
moto, patinaj, schi-bob-sanie, 
șah, judo și ciclism.

Both), Șc. sp. Mediaș (C. Tătoru), 
Șc. sp. Oradea (T. Velciov), Lie. 1 
Oradea (Ileana Ghițâ), Șc, sp. Plo
iești (G. Năstase), Șc. sp. Constanta 
(D. Bănică), Centrul școlar de bas
chet București (Ștefania Dinescu), 
Șc. sp. Brașov (Gh. Roșu). Anul trecut 
titlurile au fost cucerite de formațiile 
Lie. 35 București (băieți) și Lie. 4 
Oradea (fete) * TURNEELE FINALE 
ALE DIVIZIEI B pentru desemnarea 
echipelor care vor promova în div. 
A vor avea loc la Pitești, la băieți și 
la fete între 6 și 8 mai.

PATINAI V,NERI ?• SIMBATA,
inunnj patinoarul ,,23 August"
din Capitală va găzdui ultima mani
festare din actualul sezon a patina
torilor noștri artistici. Este vor
ba de intilnirea internațională, dintre 
reprezentativele Bucureștiului și Var
șoviei. lată programul acestei con
fruntări internaționale : vineri, ora
8,30 — figuri obligatorii, ora 15,30 — 
program ‘ ‘ —
liberele.

ȘAH
scurt ; sîmbâtâ, ora 15

ÎNTRECERILE CATEGORIEI 
B a campionatului național 

pe echipe s-au desfășurat în două serii, 
la Mangalia. Seria l : 1. Vulcan Buc.
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LOTO - PRONOSPORT Ih
„LOZUL PRIMA VERII" — EMI

SIUNE SPECIALA LIMITATA
De la toate agențiile LOTO 

PRONOSPORT, precum șl de la 
vînzătorli volanți vă puteți pro
cura „LOZUL PRIMĂVERII"

Proeurați-vă cit mai multe lo
zuri. vă sporiți astfel șansele de 
a cîștiga autoturisme și mari 
premii în bani.!

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 27 
APRILIE 1977. FOND GENERAL 
DE CtȘTIGURI : 866.503 lei din
care 121.858 lei report. EXTRAGE
REA I : 42 16 29 5 20 31. EXTRA
GEREA a n-a : 23 17 11 2 30.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 20 APRILIE 1977. 
EXTRAGEREA I s Categoria 2 : 1 
variantă 50% a 24 428 lei, 1 va
riantă 25% a 12.214 lei și * 
ante 10% a 4.886 lei ; cat. 
a 8.439 lei ; cat. 4 : 27,90 
lei ; cat. ș : 89 a 522 lei : 
3.292,80 a 40 lei. REPORT 
GORIA I : 94 943 lei. EXTRAGE
REA a Ii-a : Categoria A : 1 va-

Hanță 50 
cat b :
35,40 a_y 
a 60 lei 
cat. F :
CATEGO 
turismul 
de Corbi

2 vari-
3 : 5.50 
a 1.664 
cat. 6 : 
CATE-
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(Urmare din pag. 1)

ridică fără îndoială problema 
vârfului de atac. In actuala am
bianță tehnico-tactică, Dudu 
Georgescu nu poate (sau nu are 
prilejul) de a-și valorifica de
tenta. așa cum s-a văzut chiar 
și ieri, in fața unor stoperi mai 
scunzi decit— Katalinski. In 
sfirșit, problema extremei drep
te rămine in picioare, deoarece 
„tricolorii” nu vor putea să-și 
permită, la Zagreb, luxul irosi
rii unor mingi utile.

Jocul cu R.D. Germană, deși

FILMUL

încheiat cu un 1—1, merită să 
fie remarcat prin eforturile 
evidente ale echipei de a-și 
juca șa.vsa Ia Zagreb, in ciuda 
unor dificultăți subiective ți 
obiective printre care acciden
tările jucătorilor selecționați 
de la Steaua care au făcut ca 
ultimele 45 de minute să se 
păstreze in teren un singur 
jucător al echipei campioane : 
Vigu.

După Intllnirea dintre echipele de tineret ale României și R.D. Germane
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Echipa R.D. Germane are lo
vitura de incepere. In mm. i, 
reprezentativa română, încuraja
tă de cei aproximativ 17 000- de 
spectatori prezenți pe stadionul 
Steaua, creează o fază bună 
prin Dumitru, continuată de 
Trol. Fundașul Kische acordă 
corner, rămas însă fără rezul
tat. Trei minute mai tîrziu, Dudu 
Georgescu este faultat de Weise, 
la 17 m perpendicular pe poar
tă. Dumitru execută lovitura li
beră, mingea este respinsă de 
Croy, ieșit mult din poartă, dar 
dublat de fundașul Kische. Oas
peții aplică un marcaj foarte 
strîns și din acest motiv „trico
lorii" fac un joc pozițional în 
speranța de a descoperi culoa
rele de atac, se joacă rapid, în 
teren • - • —
libru de forțe. In mln. 19. Bă
lăci 
spre poarta adversă, 
„face mingea" 
iese la blocaj 
această împrejurare, se acciden
tează. Din acel moment, mijloca
șul nostru șchioapătă vizibil. Re
plica oaspeților este agresivă : 
Riediger recuperează un balon 
de la Cheran (mln. 21), pătrunde

existînd un oarecare echi-

îl angajează pe Dumitru 
acesta își 

prea înainte, Croy 
și Dumitru, în

JOCULUI
în careu, de unde șuteazA peri
culos, dar Cristian salvează In 
corner. Lucescu este destui de 
activ în atac, execută două cor
ners consecutive (min. 27), cău- 
tindu-1 cu insistență în careu pe 
Dudu Georgescu, care este ur
mărit cînd de Weise, cînd de 
Dorner. în min. 31, la un con
traatac al reprezentativei R. D. 
Germane, Dumitru îl faultează, 
lateral, la 22 m, pe fundașul 
Kurbjuweit, urcat în linia întîi : 
Streich execută lovitura liberă, 
pășind balonul la cîțiva metri 
pentru KURBJUWEIT și acesta, 
prinzînd... ristul, înscrie specta
culos în colțul scurt : o—1. E- 
chipa noastră forțează egalarea 
și in min. 34, în urma unei lovi
turi libere executată de Dumitru, 
mingea 11 găsește pe Dudu Geor
gescu în careu, însă luftul lui 
face ca tribunele să... ofteze. 
Cinci minute mai tîrziu, înregis
trăm golul așteptat : la acțiunea 
Iui Bălăci, Lucescu intră în po
sesia balonului, îi pasează rapid 
lui DUMITRU și căpitanul re
prezentativei, cu șutul său carac
teristic, puternic, înscrie impa- 
rabil, sub bara transversală, de 
la aproximativ 25 m : 1—1,

In repriza a doua. Romilă H 
înlocuiește pe Dumitru, iar 
Crișan pe Troi. Echipa noastră 
controlează mai mult jocul, dar 
acțiunile de atac nu au pericu
lozitatea necesară, finalizările 
sînt imprecise. Sătmăreanu II 
(min. 54) urcă în atac, dar nici 
Boloni și nici Dudu Georgescu 
nu intuiesc culoarul de angaja
ment- In nun. 54, Dudu Georges
cu prinde un șut zdravăn de ia 
18 m și Croy salvează .in extre
mis**. acordind corner, printr-un 
plonjon spectaculos. Romilă 
(min. 59) își încearcă și el tirul, 
peste transversală. Oaspeții În
treprind incursiuni prin Riedi
ger și chiar Weise, oprite cu si
guranță de Mehedințu și Sătmă- 
reanu II. în min. 80, Crișan 
fentează doi apărători, însă ac
țiunea lui este risipită printr-un... 
aut de poartă. Un minut mai 
tîrziu, Boloni trimite în diago
nală în careu ; Crișan sare cu 
portarul Croy la balon ; acesta 
ajunge la Dudu Georgescu, care 
șutează în bara transversală ! ! 
Tabela de marcaj nu se modi
fică nici în min. 88, cînd Bălăci, 
în urma unei acțiuni personale, 
în careu, șutează cu stîngul, la
teral de poartă.

Arbitrul spaniol Sanchez Iba
nez, ajutat de Sandor Kuty și 
Jozsef Maczlco (ambii din R.P. 
Ungară), a condus corect for
mațiile : ROMANIA : Cristian — 
CHERAN, MEHEDINȚU. Sătmă
reanu II, VIGU — Bălăci, Boloni, 
DUMITRU (min. 46 Romilă) — 
Troi (min. 46 Crișan), D. Geor
gescu. LUCESCU ; R. D. GER
MANA : Croy — Kische, DOR
NER, WEISE, KURBJUWEIT — 
Schnuphase, Weber, MULLER — 
Haffner (min. 51 Schade). Streich 
(min. 83 Hoffmann), Riediger 
(min. 72 Sachse).

Stei ian TRANDAFIRESCU

RANDAMENTUL SLAB AL MIJLOCAȘILOR, 
CAUZA PRINCIPALĂ A RATĂRII VICTORIEI

Pe stadionul „Central" din 
Craiova, reprezentativa de ti
neret (sub 21 de ani) a tării 
noastre — angajată în prezent 
in două competiții oficiale. „Cu
pa balcanică" ei Campionatul 
european — a susținut marți o 
dificilă partidă amicală in com
pania selecționatei similare a 
R. D- Germane. A fost al treilea 
meci internațional al echipei 
noastre disputat in această pri
măvară. După un frumos 2—0 
cu echipa Turciei (la Samsum) 
și o neașteptat de severă in- 
fringere. 0—3. în fața echipei 
Spaniei Ga Madrid), iată că 
marți, la Craiova, pe teren pro
priu. formația pregătită de an
trenorii Octavian Popescu si 
Constantin Deliu n-a reușit să 
cîștige în fața echipei R.D. Ger
mane, partida încheindu-se la 
egalitate : 0—0. Sînt trei rezul
tate contradictorii, ca dealtfel și 
comportarea din teren a tine
rilor noștri „tricolori". Dacă la 
Samsum tonul unei bune evolu
ții l-au dat mijlocașii, la Ma
drid și Craiova echipa a avut 
o comportare necorespunzătoa
re și cauza principală a consti
tuit-o tot randamentul celor trei 
jucători care au alcătuit linia 
mediană.

La Craiova. în fața unui ad
versar cu o excelentă pregătire 
fizică și extrem de ambițios, 
Augustin, Șoșu și Irimescu n-au 
fost nici pe departe jucătorii 
inventivi din campionatul nos
tru, ei nereușind decît într-o 
foarte mică măsură să confere

luciditatea necesară destrămă
rii unei defensive supraaglome
rate. principalul obiectiv al 
oaspeților fiind acela de a nu 
primi gol. Șuturile de la dis
tantă expediate de Irimescu, 
deși foarte puternice, n-au avut 
ca efect decit solicitarea, cu 
precădere, a atenției lui Rud- 
waleit. un portar de peste 1,95 
m și cu o bună priză la balon. 
Dealtfel și Cei doi antrenori 
și-au dat seanța care este punc
tul slab al echipei, ei înlocuin- 
du-i, după pauză, pe doi din
tre cei trei mijlocași cu care au 
început meciul — Augustin și 
Irimescu. Ar fi. totuși, greșit ca 
să dăm vina numai pe cei trei 
jucători de la mijlocul terenu
lui. Și atacanții au evoluat 
șters. Singurul care s-a zbătut 
să realizeze ceva a fost Vrin- 
ccanu, mobil și cu poftă de joc.

Dar, chiar așa stînd lucruri
le, considerăm că echipa noas
tră ar fi putut cîștiga meciul, 
ea avînd trei mari ocazii de a 
marca (min. 25 bară — Bucu- 
rescu, 57 — Paraschivescu și 72 
— Șoșu), fată de numai una 
singură a oaspeților (min. 18 — 
Kuhn). Din păcate. însă, meciu
rile nu se joacă pentru... oca
zii. Cum nu se va juca nici 
partida pe care selecționata 
noastră o va susține, peste pu
țin timp, cu echipa Iugoslaviei, 
în campionatul european de ti
neret. Concluziile, deci, se im
pun de la sine...

Laurențiu DUMITRESCU
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ȘTEFAN COVACI, vicepreședinte al 
F.R.F. și antrenor al echipelor națio
nale : ,,Echipa noastră a jucat mai 
bine decît în meciul cu Spania, cu 
toate câ a avut în față un adversar 
foarte tenace, uneori chiar dur, care 
a solicitat-o deosebit de mult. Din 
acest punct de vedere — mă refer 
la capacitatea de efort — reprezen
tanții noștri au corespuns. Prima re
priza a fost echilibrată, cea de a 
doua — dominată de noi. In această 
parte a jocului am avut și cele mai 
mari ocazii de gol. Păcat că nu am 
fructificat nici una. Meritam victoria 
la un punct diferență. Regret că s-a 
accidentat Dumitru".

Dr. DUMITRU TOMESCU, medicul 
lotului nostru : ,,Dumitru a suferit o 
contuzie la șold și o entorsă la glez
nă. Nu știu deocamdată dacă va fi 
apt pentru partida de la Zagreb".

DUMITRU : ,,Imi pare rău că nu 
am cîștigat. Cu puțină șansă puteam 
termina învingători în fața unei echi
pe bine cotate în clasamentul euro
pean, campioană olimpică. Noi, în 
atac, am jucat mai bine decît în 
meciul cu Spania și meritam victoria 
măcar la un gol diferență. Cred că 
la Zagreb mă voi număra printre cei 
11 „tricolori” deciși să facă totul 
pentru a fi prezenți anul viitor in 
Argentina”.

SĂTMĂREANU II : „Formația R.D. 
Germane a fost mai *grea» decît 
cea a Spaniei. Campioana olimpică 
folosește un strict marcaj om la om, 
care aproape că nu te lasă să joci. 
De./°P{> așa se joacă peste tot în 
străinătate. In campionatul nostru se 
folosește mai puțin și din această 
cauză ne simțim stînjeniți în meciu

rile internaționale. Și totuși, puteam 
cîștiga !”.

MEHEDINȚU : „Ca debutant, am 
fost foarte atent la jocul meu 
pentru că vreau ca și altă dată să 
mai îmbrac tricoul național. Imi pare 
rău că nu am reușit o victorie pe 
care cred că o meritam, cel puțin 
după jocul din a doua repriză. Ori
cum, e mult mai greu ca în campio
nat, un joc internațional te solicită 
mult mai mult”.

SANCHEZ IBANEZ, arbitrul jocului : 
„Am condus o partidă în care forța 
fizică a primat, cu întîlniri foarte 
dure între jucători, dar fără intenția 
de a lovi. De fapt, așa se joacă 
astăzi peste tot. Socotesc că rezulta
tul a fost conform cu forța celor două 
echipe, cu toate că România a avut 
mai multe ocazii de gol. Meci băr
bătesc, în care am remarcat dorința 
lui Dumitru de a fi util echipei chiar 
Și în momentele dificile pentru el”.

DORNER, căpitanul echipei R.D. 
Germane : „Un joc aspru, bărbătesc, 
în care jucătorii au dat totul. La un 
moment dat credeam că victoria ne 
va reveni, dar acum, la sfirșit, sînt 
mulțumit cu rezultatul de egalitate. 
Nu am jucat pînă acum împotriva lui 
Dudu Georgescu. Deși în teren este 
oarecum șters, în schimb atunci cînd 
are balonul la picior sau... la cap 
este foarte periculos. Pe scurt, un a- 
tacant redutabil, care era cît pe aci 
să ne înscrie un gol”.

KLAUS SCHLEGEL, redactor-șef al 
publicației „Die Neue Fussball Wo- 
che” : Ambele echipe au fost mai 
puțin preocupate să joace fotbal și 
au luptat mai mult pentru rezultat. 
N-aș putea evidenția nici un jucător”.

LOTUL REPREZENTATIV LĂRGIT PENTRU MECIUL CU IUGOSLAVIA
Biroul federal a definitivat lo

tul reprezentativ în vederea jo
cului cu selecționata Iugoslaviei. 
Lotul este compus din următorii 
23 de jucători :

Cristian, Windt, Moraru (por
tari), Cheran, Anghelini, Sameș, 
Sătmăreanu II, Mehedințu, Ște- 
fănescu, Grigore, Vigu (fundași),

Dumitru, Iordănescu, Boloni, Bă
lăci, Romilă, Mulțescu (mijlo
cași). crișan, Troi, D. Georgescu, 
Dânilâ, Lucescu, Zamfir (ata- 
canți). Duminică seara, 18 dintre 
acești jucători se vor reuni la 
București pentru începerea pre
gătirilor în vederea partidei de 
la 8 mai. de la Zagreb.
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Vineri 29 aprilie, ora 14. Tenis 
de cimp ; România — Belgia, in 
„Cupa Davis" — aspecte din pri
ma zi a intilnirii. Transmisiune 
directă de ia arena Progresul. 
Comentator Cristian Țopescu.

Sîmbâtă 30 aprilie, ora 15. Tenis 
de cimp : România — Belgia 
(partida de dublu) — transmisiune 
directă.

Duminică 1* mai, ora 11,45. 
Rugby : România — Italia, în 
campionatul european — repriza a 
lira. Transmisiune directă de la

stadionul „Grivița Roșie". Comen- J 
ta tor Anton G roman.

Ora 15. Fotbal : Rapid — Dina- T 
mo (Divizia A). Transmisiune di- T 
rectă de la Stadionul Republicii, X 
Comentator Cristian Țopescu.

Luni 2 mai, ora 15,25. Fotbal : 
Ungaria — U.R.S.S., în prelimina- 
riile campionatului mondial. Se- 
lecțiuni înregistrate de la Buda- 4c 
pesta. 4c

Ora 16. Box : Categoria grea, 4* 
George Foreman — Jimmy Young 4* 
(rezumat primit de la San Juan- 
Porto Rico).

MARGINALII
Adamache și surpriza 

de la Rm. Vilcea 
într-o organizare excelentă 

și o atmosferă cu adevărat săr
bătorească, în fața a peste 
20 000 de spectatori, duminică 
s-a disputat la Rm. Vilcea u- 
nul dintre derbyurile seriei a 
doua a Diviziei B, în care e- 
chipa locală, Chimia, a primit 
replica formației brașovene 
Steagul roșu. După cum se 
știe, partida — desfășurată, 
spre lauda ambelor formații, 
într-o notă de deplină sporti
vitate, așa cum remarca și ob
servatorul federal,. fostul arbi
tru Constantin Mitran — s-a 
încheiat cu o veritabilă sur
priză, brașovenii obținînd vic
toria cu 3—1, Scor stabilit încă 
din prima repriză. Spunem sur
priză deoarece, fără a minima
liza valoarea și experiența for
mației oaspete, ea pornea totuși 
în acest meci cu șansa a doua, 
echipa gazdă fiind pînă dumi
nică neînvinsă pe teren pro
priu de peste un an și avînd 
un moral ridicat datorită suitei 
de rezultate foarte bune obți
nute în ultima vreme. Cu toate 
acestea, spre marea dezamă
gire a suporterilor locali, Chi
mia a părăsit învinsă terenul 
de joc.

Meciul a avut încă la în
ceputul lui (min. 3) un foarte 
important moment psihologic, 
cînd — pe fondul iureșului dez
lănțuit de gazde — portarul 
brașovean Adamache a respins 
senzațional, cu genunchiul, min
gea șutată puternic de Barta
les, pe care întregul stadion o 
și văzuse în plasă. Fără a- 
ceastă excelentă intervenție a 
lui Adamache, care și după a- 
ceea avea să mai strălucească 
în situații grele pentru echipa 
lui, derbyul de la Rm. Vilcea 
putea lua o cu totul altă des
fășurare.

Oricum, insă, nimeni n-ar fi 
bănuit că imediat după aceea, 
intre minutele 11—24. oaspeții 
vor lua conducerea cu 3—0, în 
urma a trei atacuri pe cît de 
simple, pe atît de eficace, la 
care, însă, de fiecare dată a- 
părarea gazdelor a fost depă
șită extrem de ușor. De altfel 
și după aceea, la rarele acțiuni

EA ETAPA
ofensive ale brașovenilor, care 
au scos în evidență remarcabila 
forță de pătrundere a „vîrfu- 
lui" Paraschivescu, fundașii 
Chimiei, îndeosebi „centralul" 
Ciobanu, au fost puși în evi
dentă dificultate.

Reducînd din scor, în minu
tele de prelungire ale primei 
reprize (just acordate de arbi
trul bucureștean Fr. Coloși, 
care a condus excelent partida, 
fiind ajutat foarte bine de tu- 
șierii V. Teciu și M. Stan), vîl- 
cenii n-au reușit mai mult, 
deși după pauză au dominat 
categoric, asediind careul bra
șovenilor. Aceștia însă, bine 
dirijați de „veteranii" Adama
che și Pescaru (acesta din urmă 
pe post de „libero"), s-au apă
rat foarte bine, organizat, ani- 
hilînd atacurile în serie ale 
gazdelor, ce-i drept cam hao
tice și purtînd amprenta unei 
tot mai mari nervozități pe 
măsura trecerii timpului.

Prin neașteptata înfrîngere a 
Chimiei, care avantajează în 
primul rînd pe liderul seriei, 
C. S. Tîrgoviște. echipa brașo- 
veană s-a relansat, la rîndul 
ei, în disputa pentru locul în
tîi, făcînd acum și mai - inte
resantă întrecerea din fruntea 
clasamentului acestei serii. 
(Constantin FIRANESCU).

Liderul s-a impus, In deplasare,
fără emoții

• Record de spectatori la 
Moren i — peste 8 000 — la 
partida Flacăra-Automecanica — 
C. S. Tirgoviște. Localnicii 
nu-și amintesc ca stadionul lor 
să mai fi înregistrat vreodată 
o asemenea afluență de public. 
Precizăm câ mai bine de două 
treimi din cei prezenți la meci 
erau, de fapt, susținători ai e- 
chipei oaspete, veniți special de 
la Tirgoviște. • După modul 
cum a evoluat raportul de forțe 
din teren de-a lungul celor 90 
de minute ale intilnirii, succe
sul oaspeților nu a stat nici 
un moment la îndoială. în com
parație cu meciul din tur, dis
putat astă-toamnâ la Tîrgoviște 
(victorie dificilă, cu 1—0. pen
tru gazde), echipa antrenată de 
N. Proca a cîștigat după pă
rerea celor care au vizionat
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• ȘTEFAN COVACI LA MECIUL 
IUGOSLAVIA — R.F. GERMANIA. 
Vicepreședintele F.R.F. și antre
norul echipelor naționale, ștefan 
Covaci, va urmări sîmbătă. la 
Belgrad, partida dintre reprezen
tativele Iugoslaviei și R.F. Ger
mania, ultima verificare a echipei 
Iugoslave înaintea meciului cu e- 
chipa noastră, de la 8 mai.

• ORA DE ÎNCEPERE A IN- 
TlLNIRII IUGOSLAVIA — ROMA
NIA. Jocul dintre reprezentative
le Iugoslaviei și României, din

ACTUALITĂȚI
preliminariile C.M., care va avea 
loc la 8 mai, la Zagreb, va în
cepe la ora 17,30 (18,30 ora Bucu- 
reș țiului).

• ARBITRUL MECIULUI ROMA
NIA — IUGOSLAVIA (TINERET). 
Partida dintre echipele de tine
ret ale României și Iugoslaviei, 
din Campionatul european: pro
gramată pentru 8 mai la Craio

va, va fi condus la centru de ar
bitrul Nihat Ozbirgiil (Turcia).

• AZI, LA PLOIEȘTI, F.C- PE
TROLUL — F.C. OLIMPIA SATU 
MARE, stadionul din Ploiești găz
duiește, în după-amiaza zilei de 
azi, o atractivă întîlnire amicală 
între fostele divizionare A F.C. 
Petrolul și F.C. Olimpia Satu 
Mare, ambele lidere autoritare în 
seriile I și a Il-a ale diviziei se
cunde.
• FEDERAȚIA ROMANA DE 

FOTBAL reamintește colegiilor

județene de arbitri că au obliga
ția sâ delege arbitrii de linie din 
localitatea unde au loc meciurile 
din Divizia națională A de ju
niori (arbitrii de centru fiind de
semnați de Colegiul central al 
arbitrilor).

e BILETELE PENTRU MECIUL 
RAPID — DINAMO, care se va 
disputa duminică, 1 mai, pe sta
dionul Republicii, se pun în vîn- 
zare cu începere de miine, la ca
sele obișnuite.

DIVIZIEI B
ambele întilniri — surprinză
tor de ușor, în deplasare, la 
Moreni. • Formația tîrgoviș- 
teană reprezintă, în ansamblu, 
un „unsprezece" bine închegat 
și echilibrat, cu o idee de joc 
clară, pe care o pune în va
loare activitatea remarcabilă a 
liniei mediane Neagu — Fur
nică — Tănase, acesta din 
urmă un jucător cu multe ca
lități, care ar putea intra în 
vederea selecției pentru lotul 
național de tineret. • Primul 
gol al meciului, din min. 33, 
a fost și cel mai frumos din 
toate cele cinci. L-a înscris 
„veteranul" Decebal Neagu, care 
a transformat o lovitură de la 
20 de metri, trimițînd balonul 
peste zid, la vinclu. • O notă 
bună pentru arbitrajul brigăzii 
condusă de C. Manușaride și 
pentru gazdele intilnirii, care 
au trecut cu bine un foarte 
greu examen organizatoric. 
(Mihai IONESCU).

Oaspeții au lăsat o bună impresie
Cei peste 5 000 de spectatori 

prezenți duminică în tribunele 
stadionului din Focșani, lâ par
tida Unirea Focșani — Relonul 
Săvinești (1—1). au rămas plă
cut impresionați de evoluția 
formației oaspete. Elevii antre
norului G. Raksi au jucat des
chis, au avut perioade de do
minare printr-un joc tehnic și 
sigur, în care Apetrei, lansat 
cu precizie de către coechipieri, 
„s-a jucat" cum a vrut cu a- 
părarea gazdelor, aceasta re- 
curgind la faulturi repetate, în 
fața cărora arbitrul bucureștean 
V. Navroschi, pur și simplu, a 
închis ochii. Așa s-a întimplat 
in min. 35, cînd Ghica l-a lovit 
intenționat pe juniorul Ciocan 
(jucător cu reale perspective), 
in văzul arbitrului, dar acesta 
i-a dat numai cartonașul gal
ben (se impunea eliminarea 
jucătorului în cauză), iar in 
min. 48 Apetrei a pătruns in 
careu și in momentul șutului 
a fost „prins" de picior de por
tarul Nedea, dar arbitrul nu a 
acordat penalty-ul clar, văzut 
și de... spectatori. Dar cum 
orice lucru are și o limită, în 
min. 65 Apetrei a reușit, totuși, 
să' Înscrie. Și cum atacul gaz
delor nu a putut trece de „zi
dul" Nicoară — Trenchea — Co
vrig (ultimul a jucat fără gre
șeală), fundașul Costea (min. 
67) a readus optimismul în ta- 
bara focșeneană, egalind din- 
tr-o lovitură liberă de la 20 de 
metri.

De la acest meci am plecat 
cu părerea că gazdele forțează 
victoriile cu „ajutoare" (nn. 
pentru că nu e prima oară), 
iar Relonul Săvinești_ este o 
echipă bună, care nu întâmplă
tor se află pe locul 4 în cla
samentul primei serii a Divi
ziei B. (Favel PEANA).



„Turneul armatelor prietene14 la volei C. ML DE HOCHEI GRUPA A
STEAUA, CÎȘTIGĂTOARE AUTORITARĂ
Competiția internațională mas

culină de volei, „Turneul arma
telor prietene" a luat sfîrșit 
ieri. în sala Floreasca din Ca
pitală. cu victoria detașată a 
echipei Steaua București, care 
a terminat neînvinsă această a 
11-a ediție a tradiționalei în
treceri.

în fața unui numeros public, 
care a umplut pînă la refuz 
sala, voleibaliștii militari români 
au făcut ieri un joc foarte bun 
în partida cu Selecționata ar
matei sovietice, decisivă pentru 
desemnarea cîștigătoarei. Suc
cesul categoric : 3—O (8, 12. 6) 
realizat de ei s-a datorat. în 
primul rînd, concentrării per
manente pe parcursul fiecărui 
set, menținerii aceluiași ritm 
bun de joc, acțiunilor variate 
în atac, mobilității și siguran
ței din apărare în prima linie. 
Setul intîi a fost dominat de 
la un capăt la altul de sextetul 
nostru, care s-a făcut remarcat 
încă de la îneeput prin pre
luări exacte, prin combinații 
subtile și prin acțiuni in forță.

Echipa Belgiei, înaintea antrenamentului deJ ieri, pe „centralul" 
de la Progresul (de la stingă la dreapta) : Thierry Stevaux, Jean- 
Pierre Richer, Roger Tourlamain-(conducătorul delegației), Johan 
De Muynck și Bernard Boileau. Foto : S. BĂKCSY

TINISMANJI ÎȘI DEFINITIVEAZĂ PDEGĂTIRILE
(Urmare din pag. 1)

curind, care l-a obligat să 
poarte un bandaj elastic la 
gleznă, în ultimele sale apari
ții de turneu. Și-au continuat 
antrenamentele și ceilalți echi
pieri ai formației, dintre care

Biletele de intrare pentru 
meciul România — Belgia din 
„Cupa Davis" s-au pus în 
vinzare la casele arenei Pro
gresul, din strada dr. Staico- 
vici șl la sediul C.N.E.F.S. 
(str. Vasile Conta 16).

SABRERII ÎNTRE „CUPA EUROPEI" Șl C.M.
Fără îndoială că un nou loc 

pe podiumul unei mari compe
tiții internaționale, cu meda
liile de bronz pentru reprezen
tanta noastră. Steaua. în „Cupa 
Europei" — și din palmaresul 
sabrerilor români lipsea doar 
aceast* competiție continentală 
— consacră actuala echipă de 
sabie a României printre cele 
mai bune din lume. Ceea ce 
am urmărit însă in orimul rind 
la cele două mari eompetitii dc 
la Budapesta — „Cupa Euro
pei" si „Cupa Hungaria" — a 
fost confruntarea prin prisma 
șanselor la ediția T7 a C.M. 
(iulie. Buenos Aires) si mai a- 
les a perspectivei, știut fiind 
că primul an al noului ciclu 
olimpic constituie un prilej ni
merit pentru schimbul de șta
fetă dintre generații- Astfel, e- 
chipa U.R.S.S.. actuală cam
pioană mondială si olimpică, a 
avut în componenta sa. alături 
de veteranul Sidiak (cel mai în 
formă la această oră !) si de 
fostul si actualul camoion mon
dial. Nazlîmov si Krovonuskov 
(28 de ani), pe tinerii Ilitik si 
Pavlenko (ultimul în orimul an 
de seniorat). ambii. însă, denar- 
te de valoarea antecesorilor. 
..Squadra azzurra" — locul 2 la 
Montreal — care. duDă cum se 
pare traversează c perioadă di
ficilă. a Dreferat să nu se pre- 
zinte la „Cuoa EuroDet". în 
competiția individuală — tn ab
sent* celor doi Montano și a 

Dealtfel, voleibaliștii pregătiți 
de maestrul emerit al sportu
lui Aurel Drăgan au acumulat 
un bagaj mare de puncte din 
start (4—1, 11—3, 13—4). setul 
revenindu-le destul de lejer, 
cu toate eforturile depuse în 
final de parteneri pentru a re
face handicapul. în următoarea 
treime a meciului, însă, echipa 
sovietică s-a angajat mai ferm 
în joc și, după 4—1. Steaua 
s-a văzut condusă : 4—7, 8—10, 
10—12. însă a știut să depă
șească momentele dificile și să 
termine cu bine și acest set. 
în care ambele echipe au făcut 
cea mai mare risipă de energie.

O dată trecut și acest obsta
col, voleibaliștii români aveau 
să manifeste o superioritate 
netă în setul al treilea (în care 
au condus cu 12—0 și 13—1 !). 
Arbitrii Antal Zsille (Ungaria) 
și Mirosalv Ziak (Cehoslovacia) 
au condus foarte bine echipele : 

STEAUA — Bădiță, Chifu. 
Țerbea, Aurelian Ion, Pop, 
Maca vei (Juhasz).

SEL. ARMATEI SOVIETICE

Dumitru Hărădău și Andrei 
Dirzu sint și ei vizați pentru 
jocurile de simplu. Dar căpi
tanul nostru nejucâtor, Constan
tin Ndstase, preferă discreția 
înaintea tragerii la sorți, care 
are loc astăzi, la ora 12. După 
aceasta vom cunoaște, cu exac
titate, cele două formații și or
dinea jocurilor.

Reamintim că meciul Româ
nia — Belgia începe vineri, la 
ora 14, pe arena Progresul din 
str. Dr. Staicovici, cu primele 
două partide de simplu. Sim- 
bătă după-amiază se dispută 
dublul, iar duminică ultimele 
două simpluri.

lui Maffei — nr. 1 fiind Arci- 
diacono, medaliat cu bronz la 
C.M. de tineret în anul trecut. 
Iar reprezentanții tării gazdă — 
jumătate din numărul total al 
concurentilor — au demonstrat, 
în ciuda tuturor eforturilor, că 
primul lor trăgător rămîne tot 
„bătrînul" Marot (30 de ani) și 
că in afara lui Gedovari, de o 
autentică clasă internațională, 
restul nu prezintă semnele re- 
vitalizării reprezentativei ma
ghiare. clasate pe locul IV la 
J. O. ’76.

Echipa României are de par
tea sa atuul tinereții. Pentru 
că. exceptîndu-1 pe căpitanul ei. 
Dan Irimiciuc si pe „tncheieto- 
rul de pluton" Alexandru Nil- 
ca. ceilalți trei. Ioan Pop, Cor- 
neliu Marin. Marin Mustață — 
legătura dintre ieri si mîine — 
sînt sub 24 de ani. talonati în
deaproape de liderul „noului 
val". Ion Pantelimonescu (21 de 
ani) Grăitoare pentru stadiul 
actual ni s-a părut evoluția în 
comoetitia individuală a cinci 
tineri candidați la titularizare in 
echipe cu cărți de vizită remar
cabile : Pavlenko (U.R-SS.). Ne- 
bald (Ungaria), Arcidiacono 
(Italia). Wodke (Polonia) si 
Pantelimonescu (România). Re
marcate în special au fost pre
zențele sabrerului italian și ro
mân care, dealtfel, s-au si în- 
tîlnit între ei în faza elimină
rilor directe, primul cîștiaînd 
cu 10—9. după ce tot timpul 

— Svet (Belega), Bodnarenko, 
Selezniov, Morgaev, Bezpoli, 
Vikulin (Lobanov).

în deschidere, T.S.K.A. — 
Scptemvrisko Zname Sofia a 
învins, conform așteptărilor, cu 
3—0 (11, 4. 9) pe Honved Buda
pesta. De la învingători s-au 
remarcat coordonatorul de joc 
Trenev șj trăgătorii Simeonov 
și Nenov, iar de la învinși ri
dicătorul Petrekaniks. Foarte 
bun arbitrajul cuplului român 
A. Dinicu — I. Covaci.

Aurelian BREBEANU

CLASAMENT FINAL
1. STEAUA 4 4 0 12: 2 8
2. Sel. arm. sov. 4 3 1 9: 7 7
3. T.S.K.A. Sofia 4 2 2 6: 6 6
4. Dukla Trencin 4 1 3 7: 9 5
5. Honved 4 0 4 2:12 4

„MARELE PREMIU AL ORAȘULUI 
SOFIA' LA BASCHET

SOFIA, 27 (Agerpres). — A luat 
sfîrșit competiția internațională 
masculină de baschet dotată cu 
„Marele premiu al orașului So
fia". In ultima zi a turneului au 
fost înregistrate următoarele re
zultate tehnice : Havana — Sofia 
(I) 84—79 (51—47) ; Varșovia — 
București 99—83 (49—42) ; Paris — 
Moscova 78—74 (45—37) ; Budapes
ta — Sofia (II) 99—75 (54—37).

Clasamentul final : 1. Havana
13 p (596—577) ; 2. Paris 13 p 
(627—597) ; 3. Sofia (I) 12 p ; 4. 
Varșovia 12 p ; 5. București 10 p ;
6. Budapesta 9 p ; 7. Sofia (II) 8 
p ; 8. Moscova 7 p.

In clasamentul coșgeterllor 
primul loc a fost ocupat de bul
garul Peicev cu 178 p înscrise, 
urmat de românul Cernat — 174 
P și polonezul Jurkiewicz — 
127 p.

APROAPE 8000 DE ZIARIȘTI 
LA J.O. DE LA MOSCOVA 1980

LAUSANNE (Agerpres). — 
Prim-vicepreședintele Comite
tului Internațional Olimpic, 
Juan Antonio Samaranch (Spa
nia), care a participat recent 
la reuniunea Comisiei de presă 
a C.I.O de la Moscova, a de
clarat că pregătirea amănunțită 
și plină de răspundere a Jocu
rilor Olimpice din anul 1980 
oferă toate temeiurile să se aș
tepte un nou succes al sportu
lui, al olimpismului.

Jocurile Olimpice de la Mos
cova, a spus J. A. Samaranch, 
iși datorează popularitatea și 
presei, care încă. de pe acum 
acordă o atenție deosebită vi
itoarei Olimpiade. Sîntem con
vinși că la Moscova vor fi 
create cele mai bune condiții de 
lucru pentru cei 7 800 de zia
riști ce vor relata în lumea in- 

fusese condus (Pantelimonescu 
îl întrecuse în prealabil cortfor- 
tabil pe Wodke).

Dar ceea ce trebuie să do- 
bindească din mers reprezen
tativa noastră de sabie este o- 
mogenitatea valorică manifes
tată printr-un randament con
stant (la „Cupa Europei" au fost 
„căderi" inexplicabile) și acel 
trăgător capabil să „ducă" după 
el echipa și să se impună cu 
autoritate în orice companie in
ternațională. Cu alte cuvinte, 
pentru locul lui Dan Irimiciuc. 
obișnuit al marilor finale indi
viduale și animator al echipei, 
apt să realizeze minimum trei 
victorii pentru formația sa (așa 
cum a făcut și recent, in „Cu
pa Europei") trebuie pregătit 
un scrimer tînăr. Primii candi
dați, Ioan Pop (la Budapesta, 
într-o formă slabă mult sub 
randamentul „perioadei Mont
real". cînd puțin l-a despărțit 
de podiumul olimpic) și Corne- 
liu Marin (marele nedreptățit 
al „Cupei Hungaria". frustrat de 
arbitrai si învins pe nedrept 
într-un asalt decisiv nentru in
trarea în finală cu Sidiak, cel 
ce avea să dobîndească apoi 
trofeul) au nevoie să adauge cît 
mai curind calităților lor recu
noscute anlombu! trăgătorului 
de elită. încrederea în propria 
valoare.

Paul SLAVESCU

• R. F. Germania-România 6-3 (3-0,1-2, 2-1) • Echipa noast'â 

mai are de jucat cu Finlanda și Canada, in primul tur al competiției
VIENA, 27 (prin telefon), — 

Șansele echipei de hochei a 
României de a rămîne în seria 
de elită a Campionatului mon
dial s-au micșorat considerabil, 
după ce miercuri după-amiază 
ea a pierdut întîlnirea cu for
mația R. F. Germania, singura 
din grupă în fața căreia ar "fi 
putut sconta la un succes.

REZULTATE : Canada - Ce
hoslovacia 3—3 (0—0, 3-2,
0—1) meci desfășurat marți 
seara ; România — R.F, Ger
mania 3-6 (0-3, 2-1, 1—2), 
rezultatul partidei Canada — 
Finlanda nu ne-a parvenit pî
nă la închiderea ediției.

PROGRAMUL de azi : Sue
dia — S.U.A., Cehoslovacia - 
U.R.S.S.

Echipa R. F. Germania s-a 
dovedit mai experimentată și 
superioară pe plan fizic reu
șind să ia conducerea mai re
pede decît se aștepta, avînd, la 
sfirșitul primei treimi, un a- 
vans confortabil de trei goluri.

Au urmat două reprize în 
care formația României a echi
librat situația de pe gheață, a 
avut unele perioade de domina
re, dar ea nu a reușit decît să 
reducă din handicap : 2—4. La 
acest scor s-a produs momentul 
psihologic al meciului : după 
cîteva ratări consecutive ale 
lui Tureanu, Gal și Pană din 
poziții favorabile, se dictează 
împotriva lui Coslea o elimi
nare nejustificată și echipa 
R.F.G. marchează, dar dintf-o 

treagă desfășurarea marelui 
eveniment sportiv.

La reuniunea Comisiei de 
presă, din partea Comitetului 
de organizare a J.O. a fost pre
zentat un raport asupra stadiu
lui pregătirilor și de asemenea 
s-a anunțat că centrul de presă 
al J.O. va fi deschis în ziua 
de 28 iunie 1980, odată cu 
inaugurarea Satului olimpic.

PIATRA FUNDAMENTALĂ 
LA LAKE PLACID

Chip Carter, fiul președinte
lui Jimmy Carter, a pus pia
tra fundamentală la „Stadionul 
de gheață" din Lake Placid 
(statul New York), unde se vor 
desfășura Jocurile Olimpice de 
iarnă din anul 1980. Stadionul 
de gheață este una dintre con
strucțiile principale ale viitoa
rei Olimpiade albe.

TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET •. Continuîndu-și tur

neul în Franța, echipa masculină 
Steaua Roșie din Belgrad a întîl- 
nit Ja Lyon echipa Villeurbanne. 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 112—108 (56—45).

BOX • In pregătirea meciului 
său cu Alfredo Evangelista, de la 
14 mai, campionul mondial pro
fesionist la categoria grea Cassius 
Clay a susținut un meci demons
trativ de 3 reprize, la Miami 
Beach (Florida). în compania lui 
Michael „Dynamite** Jokes, un tî
năr boxer din Akron (Ohio)

CICLISM • Prima etapă a com
petiției internaționale de amatori, 
disputată pe ruta Roma — San 
Gemini (142 km), a revenit lui 
Matt Eriksson (Suedia) cu timpul 
de 3 h 33:16. El a fost urmat la 
53 sec. de Norbert Durpisch (R.D. 
Germană) și Orfeo Pizzoferrato 
(Italia). La competiție participă 
rutieri din U.R.S.S.. R.D Germa
nă, Suedia. Italia. Elveția. Olan
da Belgia. Danemarca și alte 
țări. • A început Turul ciclist al 
Spaniei. Etapa „prolog", disputa
tă pe un traseu de 8 km în jurul 
localității Dehesa (Alicante), a 
revenit belgianului Fredy Maer
tens cu timpul de 11:11,0. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Pollentier (Belgia) — 11:26,0 și
Lașa (Spania) — 11:33,0

SCHI * Concursul internațional 
de la Auron (Franța) a progra
mat o probă masculină ds slalom 
special. în care victoria a revenit 
sDortivului francez Philippe Har
dy. cu timpul de 1:30,23. Pe locul 
2 s-a situat fostul campion olim
pic Fernandez Ochoa (Spania) — 

situație flagrantă de ofsaid : 
5—2 ! Protestînd împotriva a- 
cestei decizii, Costea primele 
o eliminare de 10 minute (rea 
conduită).

Au înscris : Zach și Schloder 
(cite 2). Kiihnhackl și Koberle, 
pentru echipa R. F. Germania, 
respectiv FI. Sgîncă și Tureanu 
(ultimul este refăcut, accidentul 
la umăr suferit în meciul cu 
Cehoslovacia nefiind, din feri
cire, grav).

Au arbitrat cu numeroase gre
șeli, N. Dombrovski (U.R.S.S.) 
— la centru, ajutat de J. Kai- 
sala (Finlanda) și H. Wiesser 
(Austria) — la linie.

Călin ANTONESCU

FotbalI'meridiane
INTILNIRI PASIONANTE

LA SFÎRȘIT DE SĂPTĂMlNÂ
Sfirșitul acestei săptămini 

marchează cîteva evenimente 
fotbalistice importante. în afa
ră de unele partide din preli
minariile C.M., va avea loc și 
o întîlnire amicală care, din 
punctul nostru de vedere, este 
deosebit de interesantă. Sîmbătă. 
la Belgrad, echipa Iugoslaviei 
(viitoarea adversară a repre
zentativei României în prelimi
nariile C.M.) va întîlni campi
oana mondială. selecționata 
R. F. Germania. Din lotul 
gazdelor nu vor lipsi o seamă 
de jucători’ (printre care unii 
evoluează în prezent în străi
nătate) deosebit de valoroși : 
Katalinici (portar). Hadgiab- 
dici, Perusovici. Boghicevici — 
fundași, Popivoda, Geaici, Ba- 
jevici — atacant! La rindul 
său, antrenorul vest-german 
Helmut Schon a selecționat 
printre alții pe Maier (portar), 
Kaltz, Vogts. Nogly, Bonhof 
(fundași). Flohe, Beer, Dieter 
Muller. Holzenbein (mijlocași 
și Înaintași).

Simbătâ. în preliminariile 
C.M.. la Budapesta, un joc de 
mare atracție : Ungaria — 
U.ILS.S., in cadrul grupei a 9-a 
a zonei europene. în ultima 
vreme, ambele echipe au obți
nut victorii prețioase. Fotbaliș
tii sovietici au cîștigat cu 2—0 
meciul cu Grecia (C.M.), în 
timp ce Ungaria a învins cu 
2—0 campioana Europei, echi
pa Cehoslovaciei, în amicalul 
de la Budapesta, Duminică, la 
Copenhaga, Danemarca întîl- 
nește Polonia (gr. 1), iar la 
Vienâ, Austria va juca cu 
Malta (gr. 3).

• în meci amical, la Aachen: 
R.F.G. (B) — Belgia (B) 2—1
(0—0).

1:30,85, iar locul 3 a fost ocupat 
de elvețianul Alfonso Celiner — 
1:30.99.

TENIS • Au continuat întrece
rile turneului de la Las Vegas. 
Au fost înregistrate următoarele 
rezultate mai importante : Laver 
(Australia) — Cox (Anglia) 6—2,
6— 3 ; Riessen (S.U.A.) — Panatta
(Italia) 6—3. 6—3 ; Rosewall (Aus
tralia) — Pasarell (S.U.A.) 6—4,
7— 6 : Dibley (Australia) — Ri
chey (S.U.A.) 6—3, 3—6. 6—4. a
La Munchen. Frank Gebert 
(R.F.G.) a obținut o surprinză
toare victorie cu 3—6. 6—2, 6—3 
în fața francezului Francois 
Jauffret. Alte rezultate : Higueras 
(Spania) — Caujolle (Franța) 7—5, 
4—6. 6—1 ; Taroczy (Ungaria) — 
Genttner (R.F. Germania) 6—3, 
7—5 : Pala (Cehoslovacia) — Tav- 
lor (Anglia) 7-6, 6-4: Franulovici 
(Iugosiavia)—Lewis (Anglia) 7—5, 
6—0. • Federația spaniolă de sne- 
cialitate a alcătuit echipa Spaniei 
care va întîlni în zilele de 6. 7 
și 8 mai, la Belgrad, selecționata 
Iugoslaviei. în cadrul „Cupei Da
vis". Echipa este formată din Ma
nuel Orantes, Jos£ Higueras. Ja
vier Soler si Antonio Munoz.

VOLEI • La Atena s-au înche
iat întrecerile competiției inter
naționale masculine „Cupa Pri
măverii" în ultima zi au fost în
registrate următoarele rezultate : 
Franța — Turcia 3—2 : Olanda — 
R. F. Germania 3—1 : Grecia — 
Spania 3—2 : Austria — Anglia 
3—1. Turneul a fost cîștigat de 
echipa Franței. Au urmat în cla
sament echipele Belgiei și Fin
landei.
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