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Azi, la arena Progresul, în „Cupa Davis“

ECHIPELE DE TENIS AEE ROMÂNIEI Șl BELGIEI
ÎȘI ÎNCEP

Ieri la prînz, în saloanele 
hotelului „Lido" din Capitală, 
a avut loc ședința de tragere 
la sorți dinaintea întilnirii in
ternaționale de tenis Româ
nia — Belgia, din cadrul „Cu
pei Davis“. Reuniunea a fost

Cei doi frați Constantin (căpitanul nejucător al echipei) fi Ilie 
Năstase, inaintea ultimului antrenament din preziua meciului.

Foto : V. BAGEAC

ILIE NĂSTASE 
ÎNAINTEA MECIULUI 

„106“
Dacă programul tragerii la 

sorți va fi respectat integral, la 
capătul celor trei zile de joc doi 
tenismani români vor totaliza 
un număr prestigios de partici
pări în „Cupa Davis" : 106 me
ciuri ! E vorba, bineînțeles, de 
Ilie Năstase și Ion Tiriac. Pe
rechea de supercampioni ai te
nisului românesc au ajuns „cap 
la cap" în lunga lor cursă pe 
meridianele competiției supre
me. Ion are încă un avans de 
două partide (105) fată de Ilie 
(103), înaintea starturilor din a- 
această după-amiază. Cum însă 
„veteranul" echipei noastre va

(Continuare in pag. 2—3)

După ultimul test al fotbaliștilor „tricolori"

înaintea examenului de la Zagreb

ECHIPA REPREZENTATIVĂ 
TREBUIE SĂ DEVINĂ
SI MAI PUTERNICĂ

S-a consumat și momentul 
ultimului test al „tricolorilor" 
înaintea meciului lor cu Iugo
slavia, dificilul examen din pre
liminariile campionatului mon
dial, fixat pentru 8 mai la Za
greb.

Ce ne-a arătat, așadar, jocul 
de verificare, susținut miercuri 
în compania echipei R. D. Ger
mane ?

Să reținem, în primul rînd, 
faptul îmbucurător că potenția
lul fizic al „tricolorilor" se 
menține la cotele ridicate, de
monstrate și pe parcursul jo
cului anterior, cel cu Spania, 
si care a permis formației noas
tre să termine mai proaspătă 
decît un partener de întrecere 
redutabil, întotdeauna, la acest 
capitol, să-1 constrîngă. în ul
timul „sfert", la o defensivă 
continuă în apărarea egalului 
de pe tabelă. Datorită acestui 
atu a fost posibilă și o creș-

ÎNTRECEREA
deschisă de către președintele 
F.R.T., general-maior Stan Ni- 
colae, care a adresat un cuvint 
de salut participanților. Apoi, 
arbitrul internațional Carlo 
Martini (Italia), care va con
duce întilnirea, a făcut cunos

ION ȚIRIAC 
NE FACE 

CONFIDENȚE
Pe maestrul emerit al spor

tului Ion Țiriac l-am găsit joi 
„semnînd" condica antrenamen
telor. sustinînd o partidă de 5 
seturi cu partenerul său favorit. 
Viorel Marcu- Scurta convorbi
re pe care am purtat-o a avut 
ca prim subiect „turneul de 4“ 
desfășurat duminică la Chicago: 
„A fost un spectacol de tenis 
reușit — ne spune interlocuto
rul nostru. Prezenta la această 
demonstrație a trei jucători de 
primă mărime. Năstase. Vilas si 
Gerulaitis (n.n. și cu Țiriac 
patru, precizăm) a reunit în tri
bune aproape 5 000 de specta-

(Continuare*in pag. 2—3)

Prezent in careul 
advers, Romilă reia 
balonul cu capul, 

spre poarta lui 
Croy.

Foto : S. BAKCSY 

tere a combativității echipei, 
manifestată tot timpul, a do
rinței de angajare fără mena
jamente în apriga dispută pen
tru victorie.

Din aceste importante și 
reale acumulări fotbaliștii noș
tri și-au creat un trainic su
port în exprimarea lor ofen
sivă, la cote, nu intimplător, 
superioare acelora din prece
denta partidă. cu Spania. 
Intr-adevăr, echipa noastră 
a ieșit la atac de la bun 
început, a căutat adesea dru
mul cel mai scurt spre poarta 
lui Croy (cum a fost atunci, 

cute listele de jucători titulari 
prezentate de cei doi căpitani 
de echipă, J. Descamps (Bel
gia) și C. Năstase (România).

S-a trecut la tragerea la sorți, 
care a definitivat programul 
partidelor din cele trei zile de 
joc. Pentru meciul de dublu, 
de simbătă. cele două formații 
vor fi anunțate, conform uzan
țelor, in dimineața disputării

— PROGRAMUL--------
Vineri, de la ora 14
I. NASTASE-B. BOLEAU 
D. HARĂDĂU-J.P. RICHER
Simbătă, ora 15

Partida de dublu
Duminică, de la ora 14 
D. HARADAU-3. BOILEAU 
I. NASTASE-J. P. RICHER

sale. El va fi precedat de so
lemnitatea prezentării celor 
două echipe.

Invingătoarea intîlnirii de la 
București urm >ază să întâl
nească — in sferturile de finală 
ale grupei A europene — re
prezentativa Cehoslovaciei.

In vederea meciului cu Italia

RUGBYȘTII ROMÂNI FAC ULTIMELE PREGĂTIRI
Va fi aliniată aceeași echipă care a întrecut,

Două zile pină la medul de 
rugby România — Italia.» Atit 
a mai rămas pină la cunoaș
terea câștigătoarei actualei edi
ții a Campionatului european. 
Pretendentă și virtuală campi
oană este reprezentativa țării 
noastre, neinsinsă in competi
ție. Dar se dorește din toată 
inima o victorie și asupra 
..squadrei azzurra*. O victorie 
care ar întregi frumosul bilanț 
a] rugbyștilor români și ar face 
să se uite că in ultimii doi ani 
XV-le italian nu ne-a fost un 
adversar prea comod.

în min. 5. tind capul lui Dudu 
Georgescu a plasat balonul 
alături de țintă și, mai ales, 
în min. 19, tind pasa. în adin- 
cime. expediată de Bălăci, l-a 
„găsit" pe Dumitru — devenit 
virf — singur cu portarul oas
peților).

Și cum cifrele vorbesc mai 
grăitor ca orice, să argumen
tăm acest grad sporit al forței 
de atac „tricolore" — compara
tiv, repetăm, cu datele prece
dente — cu cele 20 de șuturi 
expediate la poarta adversă, 15 
dintre ele întrunind și atributul 
adresei. Păcat că aceste șuturi

ÎN CINSTEA MARII SĂRBĂTORI, 
NUMEROASE COMPETIȚII OMAGIALE 
In organizarea consiliilor județene, mu

nicipale și orășenești ale sindicatelor, sfîr- 
șitul acestei săptămini va fi marcat, in 
numeroase județe ale țării, de atractive 
competiții sportive de masă dotate cu 
„CUPA 1 MAI", întreceri care, în etapele 
pe asociații au angrenat zeci de mii de ti
neri și tinere din întreprinderi și instituții. 
Comisiile de sport și turism ale consiliilor 
județene ale sindicatelor s-au preocupat, 
totodată, ca la aceste manifestări, care se 
vor desfășura în aer liber, să fie prczenți 
și cit mai mulți membri de familie ai an- 
gajaților. Iată citeva din informațiile pri
mite la redacție :
• ARGEȘ. In ziua de 2 mai 

va avea loc etapa județeană la 
handbal, volei și popice, între
ceri ce vor fi găzduite de mu
nicipiul Pitești. S-au făcut pre
gătiri pentru ca la Cimpulung 
să se_ desfășoare etapa orășe
nească a „Festivalului sportului 
feminin». • MEHEDINȚI. Re
prezentanții celor peste 8 000 de 
tineri și tinere care. în cursul 
lunii aprilie, s-au întrecut la 
nivelul asociațiilor, vor fi pre- 
zenți, simbătă și duminică, la 
etapa județeană a „Cupei 1 
Mai". Vor avea loc întreceri de 
volei, handbal, box, popice, te
nis de cîmp, judo etc. Pe sta- 
d;onul municipal di,n Drobeta 
Tr.-Severin va avea loc „Para
da sportului mehedințean" la 
atletism, volei, handbal, lupte, 
box și ciclism, iar în pădurea 
Popoarele — x.u prilejul tradi
ționalei „Sărbători a liliacului" 
— sîrrt programate demonstrații

tirLa Balcaniada de 

TRĂGĂTORII ROMÂNI ăl REALIZAI 
IN EXCELENT RECORD: 2372 p ! 

PiNĂ ÎN PREZENT, ACEȘTIA 
Al CLCERIT 8 TITLURI BALCANICE

(Amănunte in pag. a IV-a)

Antrenorii Petre Cosmănes- 
cu și Valeria Irimescu fac uz 
de toată competența și expe
riența lor pentru realizarea a- 
cestui obiectiv. Ei au la dis
poziție un lot de 26 de rug- 
byști. evident cei mai in formă 
la această oră. din rândul că
rora va fi selecționată echipa 
pentru meciul de duminică. 
Care este componența lotului ?

Pc postul de fundaș. Bucos 
candidează_  de unul singur.
Forma bună avută in partida 
cu Spania îl recomandă cu pri
sosință. în schimb, aripile Mo- 
treseu și Ianuseviei au. cel 
puțin teoretic, contracandidați, 

n-au avut ceva mai multă, pre
cizie, n-au fost suficient de 
puternice pentru a infringe o- 
poziția masivului și destul de 
abilului Croy- S-au înscris, în 
excepție, doar „bombele" lui 
Dudu Georgescu (din finalul 
partidei, cînd mingea a fost 
respinsă de „transversală") și, 
desigur. Dumitru, care a reușit 
să înscrie golul egalizator.

Un gol care a ridicat, literal-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2—3) 

de volei, handbal, box. lupte și 
judo. în sfîrșit, o selecționată 
sindicală de fotbal a județului 
Mohedinți va susține o întil- 
nire amicală cu echipa regiunii 
Timoc din Iugoslavia. • GOKJ. 
Sînt programate etape județene 
la tenis de cimp, atletism, ci
clism. handbal și cros. • DÎM
BOVIȚA. „Cupa 1 Mai" Ia ci
clism, cros, volei, handbal, po
pice, șah și fotbal își va con
suma etapa județeană, progra
mată pe mai multe baze spor
tive din Tîrgoviște. De aseme
nea, va avea loc „Circuitul ci
clist al municipiului Tîrgoviște».

★
O săptămînă mai tîrziu, la' 

Pitești. Ploiești, Oradea. Tg. 
Jiu, Tulcea, Bacău, Drobe a 
Tr.-Severin, precum și în nu
meroase alte localități, se vor 
desfășura etapele județene ale 
competițiilor sportive de masă 
dotate cu „Cupa Independenței".

in toamnă, Franța ?
in special în Constantin. Lin
gă Nica și Varga, pe posturile 
de centri, au fost aduși Hari- 
ton și Zafiescu. Mijlocașii au 
rămas aceiași ca și in partida 
de la Barcelona, adică Paras- 
chiv și Alexandru. Rezervă 
pentru primul. Suciu. Linia a 
IlI-a, in componența Stoica, 
Dumitru. Murariu are și ea o 
rezervă : Achim. A sporit tot
odată numărul jucătorilor din 
linia a II-a : alături de Dara
ban și Pintea (precum și de 
rezerva Borș) a fost readus 
Marin Ionescu, acum în pleni
tudinea forțelor, după acciden
tul suferit in meciul de cam
pionat dintre Farul și Steaua, 
cu mai bine de o lună in ur
mă. In fine o oarecare... aglo
merație in linia I, care cuprin
de nu mai puțin de 5 pilieri 
(Dinu, Băcioiu, Ioniță, Corne- 
liu și Bucan) și doi taioneri 
(Ortelecan și Munteanu). E 
drept, mulți jucători în prima 
linie — și toți foarte buni — 
incit va fi dificil de ales...

Se încearcă (și firește nu 
este o idee fără acoperire) să 
se trimită in teren echipa care 
a jucat in toamnă cu Franța 
sau cel puțin o formație alcă
tuită pe osatura acesteia. Ră- 
mine. desigur, de văzut cum va 
acționa Marin Ionescu, după 
pauza fortuită la care a fost 
supus. Am ințeles că ar fi- pre
ferat pentru linia a II-a, după 
cum există perspectiva utili
zării lui Daraban la „închidere" 
in linia a IlI-a. în același 
timp, antrenorii P. Cosmănes- 
cu și V. Irimescu se gindesc și 
la Bucan, acest tînâr foarte 
talentat, care a dat satisfacție 
la Barcelona. Ultimul antrena
ment de verificare a lotului, 
programat astăzi, de la orele 
10, pe stadionul Giulești, pe 
care se va desfășura duminică 
dimineață întilnirea cu Italia 
va răspunde într-o mai mare 
măsură la întrebările rămase 
în suspensie.

In orice caz, credem în ca
pacitatea antrenorilor noștri de 
a alcătui un XV omogen și 
puternic, capabil să facă față 
meciului cu Italia, care este 
înainte de toate un examen 
psihologic. Dai un examen pe 
care — cum ne-am dat seama 
— ar dorj să-l susțină... toți cei 
26 de selecționabili l



sport sindical
Pregătiri pentru C. E. de popice

ÎN FIECARE SĂPTĂMÎNĂ,
REPREZfNlATIVELE NOASTRE DE JUNIOR! OAMENII

PE TERENURILE DE SPORT
Continuitatea in activitatea 

sportivă, obișnuirea oamenilor 
care lucrează în întreprinderi 
și instituții cu practicarea exer- 
cițiilor fizice și a diferitelor 
discipline se asigură — fapt ve
rificat — în primul rînd prin 
intermediul campionatului aso
ciației. Sigur, condiția princi
pală este ca sporturile cuprinse 
în program să corespundă atit 
preferințelor tinerilor și celor
lalți oameni ai muncii, cit și 
bazei materiale existente, ca 
întrecerile să fie cit mai eficient 
popularizate și, firește, cit mai 
bine organizate.

în Sectorul 6 al Capitalei, 
printre asociațiile fruntașe în 
desfășurarea acestor campio
nate cu larg caracter de masă 
este și cea a întreprinderii de 
panificație „Steagul roșu". Un 
fost jucător de handbal al e- 
chipei Universitatea București 
(între 1959—1964 a făcut parte 
din această formație), inginerul 
Ștefan Dulău este, de șapte 
ani, în fruntea acestei asociații, 
împreună cu ceilalți membri ai 
consiliului asociației (printre 
care Georgeta Pătrașcu, Moise 
Bașa, Vasile Teodorovici și 
Mircea Pegza) ei s-au oprit a- 
supra citorva discipline care se 
bucură de multă popularitate 
în rindul tinerilor muncitori : 
tenis de masă, volei, handbal, 
atletism, tenis de cîmp, fotbal 
și șah. în fiecare an. începînd 
din martie și pînă în octom
brie. săptămînă de săptămînă, 
foarte mulți tineri din secțiile 
brutărie, franzelărie, atelierul de 
întreținere pot fi văzuți fie pe 

parcul sportiv 
Progresul, fie la cele de la 
baza Sectorului 6, Sălaj-Vicina, 
precum și pe platforma de bi
tum de la Facultatea de Drept, 
participind la diferite compe
tiții. „Faza pe asociație —

terenurile din

ne

„Cupa Sănătatea"

spune Ștefan Dulău — este tot
deauna animată, atit de pre
zența multor sportivi la startul 
intrecerilor, cit și de prezența 
a numeroși suporteri din intre- 
prindere, veniți să-și susțină 
colegii de muncă**. Cu puțin 
timp în urmă, datorită spriji
nului primit din partea condu
cerii unității, la secția Ferentari 
a fost amenajată o bază spor
tivă simplă, unde se pot des
fășura întreceri de volei și te
nis. în fiecare luni, la ora 10 
— fapt care ne-a surprins deo
sebit de plăcut — prin stația 
de radioficare a întreprinderii 
se transmite „Buletinul sportiv". 
Pe această cale, precum și prin 
intermediul gazetei de perete, 
iubitorii sportului de la „Stea
gul roșu" află rezultatele înre
gistrate în diferite competiții 
de masă pe asociație și la ni
vel de sector, programul din 
săptămîna în curs și numele 
celor care s-au evidențiat.

Neavînd o bază sportivă pro
prie, tinerii de la „Steagul 
roșu", își desfășoară competi
țiile din cadrul campionatului 
pe terenuri ce le sînt puse la 
dispoziție de C.E.F.S. al sec
torului 6. Recent, — aflăm de 
la președintele asociației, deși 
Consiliul pentru educație fizică 
și sport al sectorului, prin to
varășul P. Dudescu, prim-vice- 
președinte, a stabilit ca o se
rie de meciuri de handbal și 
fotbal să se desfășoare la baza 
Vicina-Pecineaga, șeful acesteia 
a refuzat să permită- intrarea 
pe terenuri a tinerilor care 
bătuseră atîta drum pînă acolo. 
Fără nici un motiv. Cu atit mai 
mult, cu cit în după-amiaza 
respectivă baza era complet ne
folosită și, în consecință, șeful 
complexului nu 
asume o bătaie 
să credem că 
continua astfel.

Ion GAVRILESCU

Reprezentativele române de 
juniori, care se pregătesc pen
tru C.E, de la Zagreb (22—29 
mai) susțin azi și miine noi 
partide internaționale de veri
ficare, la Trebice, în compa
nia puternicelor selecționote ale 
Cehoslovaciei. Cei doi antrenori, 
T. Buzea (la fete) și L Pătru 
(la băieți) vor folosi la aceste 
jocuri următorii jucători : Ma
ria Nichifor-Iosif, Olimpia 
Dragu, Cornelia Niculae, Elena 
Vasile, Emilia Ebel, Elisabela 
Dragomir, Adriana Ribu, res
pectiv, H. Ardac, Al. Naszodi, 
Al. Tudor, C. Marin. Gh. Schol- 
teș, I. Hosu și N. Szilagyi.

în continuare, juniorii noștri 
vor susține la 7—8 mai o nouă 
intilnire internațională, tot în

unIntr-un. cadru natural de 
pitoresc aparte — Valea lașu
lui din județul Argeș — peste 
200 de tineri, reprezentanți ai 
lucrătorilor sanitari care s-au 
întrecut în cadrul etapelor pe 
asociații, au fost prezenți la 
faza județeană a „Cupei Să
nătatea". Competiția a fost or
ganizată de Consiliul județean 
Argeș al sindicatelor.

„Cupa Textilistului"
Pentru muncitorii, inginerii și 

tehnicienii care lucrează în in- 
dustria textilă a județului Bihor 
s-a instituit, de mai mulți ani, 
o competiție cu faze pe aso
ciații și la nivel județean. De 
curind, după ce la etapele de 
masă au fost prezenți peste 
10 000 de angajați — cum aflăm 
de la Vasile Derșidan, membru 
în biroul executiv al Consiliu
lui județean al sindicatelor —, 
reprezentanții acestora s-au în
trecut, în municipiul Oradea, 
la faza județeană.

Și

AT| FTICM 'n ZILELE următoare 
e^JLCIIoPrl moj mu|țj sportivi ro
mani vor participa la concursuri pes
te hotare. Fondistui Constantin Ștefan 
Va luo parte miine la maratonul de 
ta Karl Marx Stadt. Tot simbătă, la 
Budapesta se va desfățura un con
curs de cros dotat cu cupa revistei 
„Kepes Sport", la care vor fi pre
zenți Cătălin Andreica, Toma Bănițor 
Șl Ion Crăciun. In aceeași zi, la con
cursul de alergări de la Lodz se vor 
ohnia la start Gh. Neamțu, G. Marko 
J. Deneș, Gh. Sandu, I. Nicolae si 
s. Rrmneanțu. Duminică, 1 mai 
mărșăluitorii Constantin Stan si Ion 
(RS“CGUermarna”nCUra

CAIAC- 
CANOE IN CALENDARUL corn- 

petițional intern al lu
nii mai au intervenit doua modificări. 
Concursul republican pentru ambar
cațiuni mici (juniori) va avea loc la 
Snagov la 20—21 mai, iar campiona
tele republicane individuale ale se
niorilor se vor desfășura tot la Sna
gov, între 23 și 25 mai.
răi ăpic duminica, de la

ORA 9, la baza hipică 
Steaua va avea loc primul concurs 
de obstacole ol sezonului, organizat 
de clubul Steaua. Vor participa că
lăreții fruntași din Capitală.
TEN IC S_AU ÎNCHEIAT ÎNTRECE- 
ICINIO rile DOTATE CU 
»,CUPA T.C.B". Au participat peste 
250 de concurenți (băieți și fete) din

CEHOSLOVACIA
deplasare, la Schkopau, cu for
mațiile similare ale R. D. Ger
mane.

• Campionatul Diviziei A se 
întrerupe, ultima etapă a jocu
rilor din serii, cea de a 18-a, 
va avea loc in zilele de 14—15 
mai.

• Miine se dispută la Brașov, 
pe arena Hidromecanica, etapa 
a Il-a a „Cupei F.R.P.", la care 
participă 20 de jucători și tot 
atîtea jucătoare, inclusiv com- 
ponenții loturilor naționale.

• Silvia Raiciu și Grigore 
Marin participă miine și dumi
nică* la turneul internațional 
dotat cu „Cupa Poznania", edi
ția a V-a, ce are loc la Poznan, 
în Polonia.

Concursurile de selecție pentru europenele
de juniori h

Luni, 2 mai, la Arad și 
Cluj-Napoca vor avea loc con
cursurile de selecție pentru lo
turile reprezentative de juniori 
în vederea Campionatelor eu
ropene din luna iulie (Vichy — 
Franța). La Arad au fost con
vocate Eva Ferenczi, Maria 
Păun, Gabriela Radar, Marina 
Ghe, Faustina Bunduc, Rodica 
Gagu (junioare I) și Crinela 
Sava, Mihaela Mihai, Gabriela 
Scărlătescu, Lili Dosa, Nela 
Stolnea, Carmen Manole, Lo-

ACTUALITATEA ATLETICĂ

tenis de masă
rena Mihai (junioare II>. 
Cluj-Napoca urmează să 
prezenți Simion Crișan, 
și Zsolt Bohm,
Eugen Borca,
Doru Onețiu (juniori I) și 
hai Craioveanu, Fernando 
dini. Alexandru Adler, 
Frîncu, Ovidiu Meszaros, 
xandru Makoldi (juniori 

în ce privește invitarea i

era dispus să-și 
de cap ! Dorim 
situația nu va

Se extinde gimnastica
la locul de muncă

de tineri și• Peste 1 500 
nere de la întreprinderea 
confecții din Dorohoi au 
ceput să practice, în acest
— așa cum își propuseseră_
prilejul unui schimb de expe
riență — gimnastica la locul 
de muncă. Această formă a 
exercițiului fizic este prezentă 
în schimburile de dimineață și 
după-amiază • în județul Si
biu, la întreprinderea de tri
cotaje din Agnita, s-a introdus 
practicarea gimnasticii în două 
secții : mănuși și ciorapi. în a- 
celași timp, la Vitrometan Me
diaș — unde gimnastica este 
prezentă de mai multă vreme
— aceasta s-a extins și la sec
țiile gravură și pictură, astfel 
că în momentul de față peste 
600 de oameni de aici sînt in
cluși în această acțiune.

ti
de 

în-
an
cu

Conform planului stabilit pen
tru acest an, la 3 mai va avea 
loc o nouă „sesiune44 a probe
lor de control Vor lua parte toți 
atleții componenti ai loturilor re
publicane de seniori și juniori I. 
De asemenea, pot participa și alți 
atleți care au ca obiectiv, pentru 
sezonul actual, evoluția la cam
pionatele republicane de seniori 
și juniori I.

Pentru o mai eficientă desfă
șurare a acestei acțiuni — im
portantă prin concluziile pe care 
le va oferi privind pregătirea ac
tuală a atleților fruntași ea nu 
se va desfășura într-un singur 
centru, la București, ci pe zone 
geografice : București (pe sta
dionul Republicii), Constanța, 
Brașov, Pitești, Bacău, Timișoara 
și Oradea,

Concursurile vor fi urmărite de 
tehnicieni și de delegați ai F R.A.
• în ceea ce privește probele 

de control ale’ juniorilor HI, pre
văzute a fi date la Constanța, la 
14—15 mai. ele vor avea loc tot 
pe zone (în aceleași localități ca 
mai- sus) la 14 sau la 15 mai, așa 
cum se va stabili de către fiecare 
organizator.
• Seria marilor competiții in

terne de pistă, din acest an, va 
fi inaugurată la 14—15 mai prin 
organizarea, la București, a con
cursului republican de primăvară 
— seniori și juniori I — la de
catlon și la pentatlon.
• La 8 mai, la Blaj, va avea 

loc competiția de cros „Cupa In
dependenței44 la care vor lua par
te echipele și concurenții indivi
duali clasați pe locuri fruntașe în 
probele de juniori la recentele 
campionate republicane de la Ti
mișoara. Un bun prilej pentru 
depistarea de noi eleițiente talen
tate pentru atletismul nostru de 
performanță.

La 
fie 

Iosif 
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Radu Neagoe, 
’ ' “ 1 Mi-

Go- 
Dan 
Ale
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spor

tivei Rodica Gagu facem ob
servația că pentru repetate ma
nifestări de indisciplină, de ve
detism, delăsare în muncă și 
desconsiderarea antrenorului și 
colegelor a fost îndepărtată din 
colectivul secției în două rîn- 
duri de antrenorul Emil Bă- 
cioiu, ca să fie reprimită, cu 
inexplicabilă indulgență, de an
trenorul Stan Stelian, de la a- 
celași club Gloria — Buzău ! 
Sugerăm federației să mai re
flecteze, asupra oportunității 
chemării la concurs a respec
tivei junioare.

Boxul n-a fost rău deloc. 
țȘ Cred că Țopescu nu gre- 
J: șește clnd socotește că me- 

dia valorică a boxerilor noș- 
tri a crescut. Am văzut 
citeva meciuri românești 
pline de conținut — dacă a- 

S; cest cuvint nu vă supără in 
această disciplină. De pildă, 

ÎS _ Titi Tudor-Ploieșteanu : ad- 
țl mirabil. Băieții n-or fi 
Șj foarte mari, dar ce făceau 
g in ring avea sens, culoare, 

foc. tncă un exemplu : Gh. 
Vlad. Om deja copt, fără 
performanțe excepționale, 
dar cit suflet, cită ambiție 
în fața acelui 
slav care nu

J: primul venit I 
ți cat că n-am 
0 finala lui cu 
î? rokin 
Ș mos 
g sPre ți care 
5; dia" 
îi dar i

și nici nu coboară 
valorile. Se con-

țț fundă des media cu medio- 
S; critatea, se stă mult prea 

mult cu ochii pe valorile ex- 
cepționale, se cultivă enorm 

țg ironia pe seama sportivilor 
.sg slabi, și in acest timp nu-i 

vedem pe cei care sînt buni, 
ț; chiar dacă nu excepționali. 
J; Să se fi banalizat oamenii 

buni ? Imposibil ! Psiholo
gi gia telespectatorului e dese- 
g: ori simplistă și nedreaptă : 
Js ea se mișcă între extaz și 
sg dispreț — extaz față de ta- 
g; lentele nemaipomenite și 
ți dispreț pentru „masa" celor 
g; care nu se impun, nu 
țț „sparg" ecranul. Dar „masa" 
0 aceasta e departe de a fi 
J? amorfă, nediferențiată. Al- 

temativa nu se reduce la 
țj antiteza dintre „prost" și 
g; „extraordinar". Granița din-v 
g? tre „slab" și „bun" e și ea 
g: foarte severă. Telesportul ar 
sg trebui s-o vadă, s-o impună, 
sg educindu-ne ochiul și ure- 
sg chea, evitind unilateraliză- 
țț rile.
fi Poate că în acest dome- 
șg niu, cel mai frapant exem-

. — ceva 
mă 

acești oameni 
asigură „me- 
unui sport, 

nu-s mediocri
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miercuri... 
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„Nebunia" 
este, la 
exagerare, 
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unde a a 
torie dese 
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un gol, t. 
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„CUPA DAVIS“ UN
ILIE NASTASE ÎNAINTEA MECIULUI „106"

(Urmare din pag. 1)

juca numai dublul, de miine, ci
frele trebuie să ’

— Iată, deci. 
Ion pe punctul 
Ce ne spui ? —

devină identice, 
„recordul" lui 

de a fi egalat, 
ne adresăm co- 

reeordmanului în perspectivă, 
Ilie Năstase. Eram în vestiar, 
Ia Progresul, în momentul cînd 
Tiriac îi bandaja cu grijă picio
rul coechipierului său. încă re- 
simțindu-se după accidentul de 
săptămîna trecută.

— Ce pot spune ? ! Sînt fe
ricit că am ajuns la un aseme
nea număr de meciuri. Jubileul 
de 100 l-am sărbătorit acum doi 
ani, 'la Barcelona, cînd îl În
vingeam pe Orantes (n.n- 6—2, 
6—2 6—4). Din păcate, n-a pu-

I0N TIRIAC NE
(Urmare din pag. 1)

de simplu a*fost 
direct, iar cea de 
înregistrată și s-a 
întregime, seara.

pe 
în

INTERN
LA

Timișoa 
doua jum 
puternic 
masculin, 
ticiparea 
(U.R.S.S.), 
cia), Dan 
Pîdevski 
(Ungaria), 
Martinovi,

Capitală, precum și din Constanța, 
Alexandria, Tîrgoviște, Brașov, Plo
iești, lași etc. In fruntea clasamen
tului (combinat) echipe s-a situat 
Dinamo București, care a cucerit și 
cupa, urmată de Tenis club Bucu
rești (organizatoarea competiției), 
Progresul București și de Tot inainte. 
Ciștigători la individual : I. Sesu, D.. 
loanovici (Dinamo București), M. 
Șovar (Șc. sp. 2 Buc.), A. Dirzu 
(Progresul), precum și Daniela Nemeș 
(Prog.), Marilena Totoran și Gabrie
la Szoko (Dinamo Buc.), Lucia 
Romanov (Tot inainte) (Marieta PO- 
PESCU-coresp.).
TIO TRĂGĂTORII ROMANI LA 
IIK PROBA DE MISTREȚ ALERGĂ

TOR au participat la primul lor con
curs internațional. La întreceri, orga
nizate la Budapesta, s-au mai aliniat 
sportivi din Polonia, R.D. Germană 
și, bineînțeles, Ungaria. Cel mai bun 
rezultat din delegația noastră l-a rea
lizat Sorin Manea 539 p (2644-275), 
cu care s-a clasat pe locul 17. De 
remarcat faptul că Manea evoluea
ză promițător mai ales la tragerea 
rapidă. Așadar, recordul național al 
probei a devenit, la al doilea con
curs de la introducerea acestei disci
pline în țara noastră, de 539 
Amintim că recordul european 
probei este deținut de sovieticul 
sandr Gazov, cu 579 p. 
vr^i FI ,NTRE 30 aprilie, I MAI se desfășoară
Pitești turneul final al campionatului 
național de juniori II, ia care vor

participa echipele Tricolorul Lie. Mi
hai Viteazul Ploiești, Șc. sp. Cons
tanta, Șc. gen. 7 Reșița, Lie. Nicolae 
Bâlcescu Cluj-Napoca (feminin), Tri
colorul Ploiești, Steaua, Șc. sp. Ca
ransebeș, Viitorul București (mascu
lin).

tori- Partida 
televizată în 
dublu a fost 
transmis, in 
Folosesc prilejul să mulțumesc 
incă o dată prietenilor noștri, 
Guillermo Vilas și Vitas Geru- 
Iaitis, care — prin această re
uniune de tenis — s-au alăturat 
eforturilor depuse pentru înlă
turarea urmărilor cutremurului 
de la 4 martie".

— Iubitorii tenisului așteaptă

Din țar 
participe 
Victor C 
reanu, N. 
încă doi t 
nați.

Se scon 
mediu Ele 
2 425 puni 
participan 
puncte (d 
rea unei : 
și 7 pun< 
maestru i
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IN HOLUL HOTELULUI DOROBANȚI,

ÎNTREPRINDEREA de turism, hoteluri

p. 
al 

Alek-

$12 
la

II

Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI 
a deschis un ghișeu special de unde se pot procu
ra bilete pentru stațiunile de odihnă și cură I—’ 
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

Telefon 12.60.89.

hal
fi re- 
bucu-

9-13,

i
$

5

tut fi o sărbătoare nină la ca
păt, căcj spaniolii ne întreceau 
cu 3—2 în rezultatul general- 
Acum, merg pe a doua sută și 
sper să fie numai cu victorii !

— Desigur, pentru a cîștiga 
în „Cupa Davis" trebuiesc tot
deauna trei puncte. Le vom pu
tea face mereu, în această nouă 
serie de întîlniri 7

— Eu cred că putem — spu
ne Năstase. Cu belgienii, pro
babil, mai ușor. Sînt băieți 
foarte talentați. dar încă fără 
mare experiență. In mod nor
mal, ii vom invinge la scor- Cu 
Cehoslovacia, in meciul urmă
tor, va fi mult mai greu, dar 
tot noi pornim favoriti. Și nu 
văd de ce ne-am dezamăgi su
porterii. Trebuie să învingem-.. 
(Rd. V.)

LUI CONIIDINTE
să vă vadă jucînd din nou 
„centralul" de la Progresul, 
meciul România — Belgia.-.

— Mă voi afla, intr-adevăr, 
simbătă, alături de Ilie Năstase, 
in partida de dublu. In ultima 
vreme m-am antrenat pentru 
acest meci, pentru că — tre
buie să vă spun — de mult 
timp nu am mai jucat, pe zgu
ră, o partidă de 5 seturi... Cu 
belgienii, fără a-i subestima, nu 
va fi un meci greu. Foarte di
ficilă se anunță, insă, confrun
tarea următoare, cea cu Ceho
slovacia. Dacă adversarii noștri 
vor alinia, in meciul de dublu, 
cuplul Kodes — Hrebec, noi va 
trebui să jucăm foarte exact, 
fără gțeșeală, cum de alt
fel trebuie să evoluăm în com
pania oricărei perechi ceho
slovace-..

— Ce program ați fi întoc
mit elevilor dv. dacă ați fi con
dus pregătirile echipei noastre 
pentru întîlnirile din „Cupa Da
vis" ?

— Factorii care se ocupă de 
tenis pot răspunde mai bine- 
Totuși, iată răspunsul meu : as 
fi jucat cu ei in cit mai multe 
turnee, intrucît acestea există 
in Europa pentru toate catego
riile de jucători. Pentru a face 
tenis de mare performantă, așa 
cum se cere în „Cupa Davis", 
nu poți lipsi de la turneele din 
circuitele internaționale, acolo 
unde te confrunți eu cei mai 
mari jucători ai lumii, (L Gv.)
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Comentariu

tehnic

în partida de la Bautzen

ASPECTE. POZITIVE IN JOCUL
SELECȚIONATEI NOASTRE SECUNDE

pa, rar 
ne, m-a 

e- 
tOT 

ului și 
Cu un 

și cu 
șahiștii 
ultimei 
perfor- 
: locul 

in- 
nestru 

r _
t di- 
erfor-

ncezul

exact 
dicțio- 
a zile, 
„Spor- 

și in 
ri sa

bia -ii> g 
isabe- J: 
t par-
(1-0) 
nimic 

rumu- f;
mitru Jî 
Pro- g

tuiesc. < 
ămini g 

fără | 
ei, in s- 
scova, 
tă is- g 
iar și g 
ri cu g 
7 in g 

erge“, 
deci

mar- g 
ul nu g 
biruie g 

pu- g 
—20! g 
1 aici g

Comentariul nostru tehnic 
dedicat meciului România — 
R.D. Germană iși propune să 
se oprească asupra a două 
elemente esențiale de analiză 
a jocului echipei noastre repre
zentative, gindindu-ne, evident, 
la intilnirea, in perspectiva 
apropiată, cu selecționata Iugo
slaviei, de la Zagreb. Este vor
ba, în primul rind, de PRES
TAȚIA OFENSIVA a „tricolo
rilor" intr-o partidă care, chiar 
dacă s-a desfășurat pe teren 
propriu, le-a opus un adver
sar valoros, din elita fotbalului 
european. Să vedem, deci, ce 
spun cifrele în această privin
ță. ROMÂNIA =117 ;
de atac. 11 lovituri de colț, 20 
de șuturi la poartă (10 pe spa
țiul porții); R.D. GERMANA = 
101 acțiuni de atac, 4 lovituri 
de colț, 15 șuturi la poartă (9 
pe spațiul porții). Ce concluzii 
se desprind de aici : 1. O bună 
frecvență ofensivă a echipei 
noastre naționale, care, în an
samblu, a dominat ușor terito
rial. Acest lucru este confir
mat și de raportul acțiunilor 
de atac pe fracțiuni de timp 
a cite un sfert de oră : 21—16 
(min. 1 — 15), 17—17 (min.

acțiuni

» »
16 — 30), 22—11 (min. 31 — 45), 
21—16 (min. 46 — 60), 16—22 
(min. 61—75), 20—19 (min. 76 — 
90) ; 2. O frecvență satisfăcă
toare a șuturilor la poartă și o 
precizie a acestora care se poa
te înscrie in limitele aceluiași 
calificativ. In comparație cu 
ultima evoluție a reprezentati
vei noastre (meciul cu Spania), 
intențiile de finalizare au mar
cat un plus evident, pe plan 
cantitativ. Calitativ, insă, ele 
se mențin la nivelul unui in
dice de eficacitate necorespun
zător, șuturile expediate de ju
cătorii noștri avind — cu mici 
excepții — un redus grad de 
periculozitate ; 3. Curba evolu
ției „tricolorilor" pe plan ofen
siv indică nu numai inceputuri 
„tari" de repriză, 
acum, 
in forță, ceea 
pacitate de 
in creștere.

Cel de-al 
principal de 
România — 
constituie comportarea echipei 
noastre SUB RAPORT DEFEN
SIV. Mai precis, să-vedem cum 
a rezolvat apărarea „tricolori
lor" problemele puse de adver-

ca pinăde
ci și finaluri ceva mai 

ce denotă o ca- 
efort psiho-fizic

doilea element 
analiză a meciului 
R.D. Germană îl

sari în atac. Apelind din nou 
la cifre, vom preciza că, din
tre cele 101 acțiuni ofensive ale 
reprezentativei R.D. Germane, 
apărătorii noștri au rezolvat 63 
(alte 15 au fost încheiate cu 
șut la poartă, iar 23 pierdute 
din erori tehnico-tactice), 
cele 
doar 
mai 
fost 
acțiuni proprii de 
s-a putut trece la 
organizată după 
balonului. De aici, 
trage concluzia că 
ponderent destructiv al apără
rii echipei noastre, pe teren 
propriu, nu este in măsură să 
ne satisfacă. Aceasta dacă 
gindim. desigur, și la 
de Ia Zagreb, unde 
defensive ale echipei
vor fi cu mult mai mari. Unde 
socotim că va fi mai mult 
nevoie de a păstra balonul, nu 
numai pentru ca „tricolorii" să 
nu se lase dominați, ci $1 pen
tru a avea șanse reale de fina
lizare, in situațiile de atac.

63 de atacuri i 
un număr de 29 
puțin de jumătate 
convertite,

Din 
respinse, 
— deci

! — au 
ulterior. în 
atac, adică 
o ofensivă 
recuperarea 
se poale 

jocul pre-

ne 
meciul 

sarcinile 
noastre

Mihai IONESCU

I ECHIPĂ REPREZENTATIVĂ TREBUIE SĂ DEVINĂ SI MĂI PUEERNICĂ 
I (Urmare din pag. 1)

in a 
mai un 
ațional 
t par-

Holmov 
oslova- 
slavia), 
Barcza 

ștrii 
P

ficient 
peste 
la 13 

une 9 
bține- 
estru 

tă de

mente, „tribunele", dar care, 
din nefericire, a rămas... sin
gurul, intrucit acest ultim test, 
pe lingă elementele pozitive din 
jocul practicat de formația 
noastră a dezvăluit, odată in 
plus, și unele lipsuri destul de 
multe și de profunde, 
arată, 
nostru 
reies, firește, 
conducerii tehnice a

de asemenea, 
de însemnări 

și din

așa cum 
carnetul 
și cum 
notațiile 
fotbaliș-

pariție în zona... „tricoului cu 
nr. 7".

Coeficientul ridicat al erori
lor trebuie, desigur, privit în 
strinsă legătură cu particulari
tățile jocului practicat de for
mația oaspete, al cărei marcaj 
strict, siciitor, pune serioase 
probleme oricărui partener de 
întrecere. Dar ele, aceste pro
bleme, nu sint deloc noi, au 
fost semnalate, în trecut, și cu 
alte prilejuri, fără să li se gă
sească, cit de cit, antidotul. Și 
ele vor persista atîta vreme cit

*
pei un start prea greoi, încet, 
cu pase laterale, atunci cind 
intră in posesia mingii și por
nește la atac, cu accelerări 
tirzii, abia in ultima treime a 
terenului cind apărarea adversă 
este regrupată. De asemenea, 
exceptînd accidentările, cu fo
losirea lui Troi, neconcludent 
în acest sezon, 
timp, cu Bălăci 
prea mult, iar în ceea ce pri
vește înlocuitorul lui Sameș, au 
fost ezitări.

Ne aflăm, iată, la puține zile 
distanță de dificilul examen 
de la Zagreb și se impune ca 
echipa noastră să devină mai 
închegată, temeinic rodată : și 
sub aspectul selecției și, impli
cit, și in planul ideii de joc.

Toate acestea reclamă, fi
rește, o stringere a rindurilor, 
eforturi îndreptate în direcția 
recuperării jucătorilor indispo- . 
nibili în momentul de față. în 
așa fel incit „ll"-le nostru re
prezentativ să capete mai preg
nant atributul omogenității, să 
redevină sinteza unui experi
ment încercat pe o perioadă 
destul de lungă. In asa fel in
cit, la 8 mai. la Zagreb, echipa 
aruncată in luptă să aibă pe de
plin conștiința valorii sale, a unei 
forțe de joc Ia toate capito
lele. Toate să eoncure spre un 
rezultat pozitiv, necesar menți
nerii in întrecerea pentru cali
ficarea la turneul final al C.M.

Din capul locului, trebuie a- 
rătat că în meciul selecționate
lor secunde ale R. D- Germane 
și României, disputat marți la 
Bautzen, jucătorii 
meritat victoria, 
măm acest lucru, 
dere marile ocazii 
tacanții noștri sau 
de ultim moment ale portarului 
Matthis, care a evitat golul 
situații-limită. Vom arăta 
jucătorii noștri au reușit să 
dopte o tactică — expusă 
precizie înainte de meci 
antrenorul C. Drăgușin — prin 
care au contracarat armele ad
versarilor (forță, viteză, anga
jament fizic). Ne referim in 
primul rind la jocul eombinativ. 
menit sâ-i deregleze pe jucăto
rii echipei gazdă, evitindu-se 
astfel contactul direct, ceea ce 
i-a făcut pe adversari să se e- 
nerveze. să acționeze dur (mai 
ales după ce s-au văzut con
duși). una din consecințe fiind 
și accidentarea lui Dănilă ; cit 
timp a jucat, virful nostru de 
atac a hărțuit în permanență 
perechea de fundași centrali 
Hammer — Grabner. O a doua 
remarcă ar fi aceea că echipa 
noastră a efectuat la unison 
pressingul colectiv, adversarii 
fiind puși — atunci cind se a- 
flau în posesia mingii — în si
tuația de a nu avea cui să 
transmită balonul. Această ma
nevră a dereglat într-o bună 
măsură acțiunile ofensive ale 
selecționatei secunde a R. D. 
Germane, de unde și dominarea 
teritorială — mai pregnantă în

noștri ar fi 
Și cind afir- 
avem in ve- 
ratate de a- 
intervențiile

in 
că 
a- 
cu 
de

prima repriză — a echipei 
noastre.

In altă ordine de idei, pro
gramarea cit mai frecventă a 
unor astfel de jocuri amicale 
ale selecționatei secunde are ca 
efect menținerea in circuit a o 
serie de jucători care intră in 
vederea lotului A. Exemplele 
cele mai recente sint acelea ale 
unor jucători ca Mehedințu 
și Romilă — trecuți prin sita 
„secunzilor" și care au fost pro
movați in lotul A. După meciul 
cu selecționata R. D. Germane, 
in care s-au evidențiat majori
tatea jucătorilor. Moraru, Ște- 
fănescu Dănilă și Mulțescu au 
arătat că merită să întregească 
lotul lărgit al primei noastre re
prezentative. Cu ocazia intilni- 
rii de La Bautzen s-a putut ob
serva creșterea jucătorilor noș
tri față de cei din R.D. Ger
mană. oe parcursul a doi ani. 
Pentru că mulți dintre jucătorii 
tare au evoluat miercuri în se
lecționatele secunde ale celor 
două țări au făcut parte și din 
reprezentativele de tineret în 
anul 1975. Din echipa noastră 
de atunci au evoluat acum Mul
țescu, Beldeanu, Dănilă și Mo
raru ; din cea adversă — Ja
kubowski, Hammer, Fritsche, 
Tyll și Lowe.

Acest rezultat de 1—1 obținut 
la Bautzen nu este întimplător, 
jucătorii jiin lotul B dovedind 
că au resurse pentru a anihila 
un adversar puternic, chiar pe 
propriul lui teren, cum a fost 
cazul selecționatei secunde a 
R. D. Germane.

Gheorghe NERTEA

„Tricolorii" au 
miercuri. Așa

I

s-a pierdut 
s-a jonglat

MECIURI AMICALE

manifestat multă 'combativitate in 
cum o demonstrează, convingător, 

in imaginea de tată.

partida de 
fi Dumitru

Foto : D. NEAGU

Ne referim, în-tilor „tricolori".
tre altele, la numărul mare al 
paselor defectuoase -(îndeosebi 
acele transmiteri mai puțin pre
tențioase, expediate la mică 
distanță și spre... lateral), ne re
ferim la centrările lipsite, to
talmente, de adresă, cu precă
dere acelea expediate de pe a- 
ripa dreaptă, de Troi 'și Cri- 
șan, ultimul avînd și el, în re
priza secundă, momente de a-

în cam-in jocurile desfășurate 
pionat nu se vor înregistra pro
grese și în această direcție, a 
efectuării marcajului. Nu-i vom 
reproșa, deci, această lipsă lui 
Ștefan Covaci a cărui insistență 
în privința adoptării trăsături
lor jocului modern (implicit 
marcajul) este un fapt cunos
cut. Antrenorului responsabil al 
echipei noastre naționale i s-ar 
putea spune că tolerează echi-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

I
I

La LOZ IN PLIC se pot obține 
autoturisme „Dacia* 1300“ șl „Sko- 
cța S 100", precum și mari cîști- 
guri în bani.

Vă prezentăm cițiva dintre nu
meroșii participant din ultima 
perioadă care au cîștigat cite 
10 ooo lei la sistemul LOZ IN 
PLIC :

Nistor I. loan din comuna Ra_ 
cova, județul Bacău ;

Surd lacob din comuna Căll- 
nești-Oaș, județul Satu Mare ;

Simon Alexandru din Halmeu, 
județul Satu .Mare ;

Szigmond Francisc din comuna 
Aluniș. județul Mureș ;

Tudor Nicolae din Titu, jude
țul Dîmbovița ;

Kelenieu Sandor din localitatea 
Firtănaș, județul Harghita ;

Stan Victor din localitatea Re- 
met. județul Alba ;

Vișana Neagu din comuna Oi- 
nacu, județul Ilfov.

★
Tragerea Loto de astăzi, 29 a- 

prilie, se va transmite la televi
ziune la ora 18,50.

Rezultatele tragerii vor fi trans
mise și la radio in cursul serii. 
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 22 APRILIE 1977
EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 

1 variantă 10% — autoturism
„Dacia 1300“ ; cat. 2 : 3,85 a 11 829 
lei ; cat. 3 : 10,05 a 4.531 lei ; cat. 
4 : 13,15 a 3.463 lei ; cat. 5 : 82,30 
a 553 lei ; cat. 6 : 134,10 a 340 lei.

REPORT CATEGORIA 1 --------
lei.

EXTRAGEREA a II-a : 
ria A : 3 variante 10% — 
rism „Dacia 1300“ ; cat 
ă 15.660 lei ; cat. C : 5,35 a 6.425 
lei ; cat. D : 9,45 a 3.977 lei ; cat. 
E : 76,35 a 492 lei ; cat. F : 179,35 
a 210 lei cat. X; 1.739,10 a ‘ 
•lei

REPORT <
141.778 lei.

Autoturismele „Dacia 1300' 
cate 10% au revenit lui Petre 
Ghețu din București (cat. 1). An
drei Sarkadl din corn. Acîș’ — 
jud. Satu Mare, Apostol ștefă- 
nescu din Lehliu, sat Ialomița și 
Ion Fătu din București (cat. A).

: 174.812

Catego- 
autotu- 

B : 2,40

CATEGORIA

100

A :

Ju-

PETROLUL PLOIEȘTI — O- 
L1MPIA SATU MARE 5—1 (2—0). 
Peste 8 000 de spectatori au asis
tat, ieri, după amiază, la această 
partidă în care s-au întîlnit li
derii autoritari ai seriilor I și a 
IH-a din Divizia B. Echipa pre
gătită de Valentin Stănescu a ju
cat foarte bine, dovedindu-se net 
superioară în toate compartimen
tele. Scorul a fost deschis de Si- 
maciu, în min. 35. Au marcat a- 
poi, în ordine, Florian Dumitres
cu (min. 38), Toporan (min. 55 
și 78) și State (min. 85). pentru 
oaspeți a înscris Hațeganu (min. 
80). Au jucat următoarele for
mații : Petrolul : Mirzea — Dumi
trescu, Sotir, Butufei, Constantin 
II — Fl. Dumitrescu, N. Florian, 
Angelescu — Pantea, Simaciu, 
Pisău. Olimpia : Pusztai — Mure- 
șan. smarandache. Matei, Bocșa 
— Marcu. Helvei, Kaizer — Popa, 
Hațeganu, Bathori IL Au mai ju
cat : Georgescu, State, Ene, Topo
ran și Negoiță — la Petrolul. 
Ress, Filip. Goia, Verteș și Be- 
rețki la Olimpia. <L Tănăsescu — 
coresp.).

au folosit formația de bază, mai 
puțin Atodiresei. (Gh. Manafu — 
coresp.).

UNIREA ALBA IULIA — F. C. 
argeș 0—2 (0—0). peste 4 000 de 
spectatori au urmărit o partidă 
atractivă. Argeșenii, mult mai ex
perimentați, au cîștigat prin go
lurile marcate de Radu II (min. 
49) și Radu in (min. 82). (I. Fili- 
pescu — coresp.).

— VIITO- 
2—1 (0—0). 
o rezisten- 
Tg. Mureș,

A.S.A. TG. MURES 
RUL GHEORGHIENI 
Divizionara C a opus 
ță dîrză echipei din 
pînă în min. 80 scorul fiind egal, 
1—1. Marcaseră : Fazekaș (min. 
53) și. respectiv. Purice (min. 64). 
Cu zece minuie înainte de fina*, 
Boloni, intrat în repriza secundă, 
a înscris al doilea gol al mureșe
nilor. (C. Albu — coresp.)

C.SJH. DROBETA TR. SEVE
RIN — F.C.M. REȘIȚA •—1 (•—1). 
Joc frumos. desfășurat intr-un 
ritm susținut S-au ratat multe 
ocazii. Singurul gol a lost mar
cat de Gabel (min. 44). Rețițenii

C.S. TIRGOVIȘTE — CARPAȚI 
SINAIA 5—1 (4—0). Jocul, cu mul
te faze spectaculoase, a fost ur
mărit de aproximativ 3 000 de 
spectatori. în vervă deosebită s-a 
dovedit a fi atacantul central al 
liderului seriei a n-a a Diviziei 
B, Sava, care a înscris In acest 
meci patru goluri (min. 35, 39. 40 
și 45). Al 5-lea gol pentru tîrgo- 
vișteni a fost marcat de Tănase, 
în min. 88. Pentru Carpați Sinaia, 
liderul seriei a ni-a 
a înscris Istrate. in 
Avanu — coresp.).

a Diviziei C, 
min 75. (M.

DIVIZIA c
AUTOBUZUL BUCUREȘTI Șl CARPAȚI SINAIA,

3

CiȘTIGÂTOARELE DERBYURILOR DIN ETAPA A 21-a
în etapa a 21-a a Diviziei C, 

disputată duminică, au avut loc 
citeva jocuri de mare atracție, 
care aveau o importanță deose
bită pentru partea superioară a 
clasamentelor. în seria bucu- 
reșteană (a V-a), de pildă, r-a 
jucat derbyul dintre Unirea Tri
color și Âutobuzul. Pe terenul 
din comuna Bragadiru — unde 
iși susține meciurile pe teren... 
propriu Unirea Tricolor — am 
asistat la o intilnire destul de 
disputată. în care echipa oaspe
te, Autobuzul, a fost net superi
oară, ciștigînd la scor (3—0) si 
ratînd alte citeva ocazii clare. 
Autobuzul, care conduce acum 
destul de detașat, cu 4 puncte, 
este o echipă robustă. Are 
cițiva jucători cu o bună pre
gătire tehnică, cum sint Grigo-, 
re, Sullănoiu, Munteanu și 
Zdrăilă. Partida, din punct de 
vedere al sportivității, n-a pus 
probleme arbitrului Romeo 
Stîncan, care a dat două carto
nașe galbene jucătorilor de la 
Unirea Tricolor pentru faulturi 
de joc.

în derbyul seriei a Ill-a. Car- 
pați Sinaia a dispus la limită 
de Chimia Buzău (2—1) prin 
golurile înscrise de Dogaru. 
Pentru buzoieni a marcat Ca- 
loianu. După cum ne-a relatat 
corespondentul din localitate,

meciul a fost frumos, ambele 
formații prestind un fotbal de 
calitate. Cel mai bun om de pe 
teren a fost mijlocașul sinăian 
Cezar Popa. Meciul a fost ur
mărit de peste 3000 de specta
tori și foarte bine condus 
către arbitrul bucureștean 
Ionițâ II.

Un joc foarte important 
desfășurat la Orșova, intre 
mația locală Dierna și Pandurii 
Tg- Jiu această din urmă e- 
chipâ. antrenată de Titus Ozon, 
fiind Drincipala adversară a li
derului. C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin. Formația din Tg. Jiu a 
cîștigat cu 1—0. printr-un gol 
înscris in min. 81 din lovitură 
liberă de la 25 de metri. După 
cum ne spunea observatorul fe
deral. delegat la acest meci, jo
cul s-a desfășurat intr-o spor
tivitate perfectă, la care au 
contribuit atit cele două echipe 
cit și spectatorii, victoria reve
nind pe merit oaspeților care, 
în general, au jucat mai bine.

Duminică are loc meciul... 
cheie al seriei a VII-a. la Tg. 
Jiu. unde Pandurii vor primi re
plica primei clasate, C.S.M. 
Drobeta Tr.-Severin. Cele două 
echipe sint departajate de un 
punct în clasament : 1. C.S.M. 
Drobeta 33 p (46—9), 2. Pandurii 
32 p (38—11). T. R,

de 
C,

s-a 
for-

BISTRIȚAJIUL — GLORIA .
2—1 (2—0). In această partidă a- 
mlcală. Jiul, fără jucătorii convo
cați in lotul B și cel de tineret, 
a dispus de echipa bistrlțeană cu 
2—1 (2—0), prin golurile marcate
de Toma și Sălăjan, în prima re
priză. pentru oaspeți a înscris 
Em. Dumitru. (S. Băloi—coresp.).

ACȚIUNI ALE JUNIORILOR
♦ Și in vara acestui an, fe

derația de fotbal va organiza 
o suită de acțiuni pentru depis
tarea și instruirea centralizată 
a unor foarte tineri jucători. 
Astfel, Simeria și Bistrița vor 
găzdui taberele la care vor fi 
convocați juniorii născuți in 
anii 1959—1960 și 1961—1962. Pri- 
ma tabără este programată in
tre 9 iulie și 5 august, iar cea 
dc-a doua intre 4 și 31 iulie, 
în perioada 2—6 iulie se va des
fășura o nouă ediție a „Cupei 
F.R.F.", competiție care are 
drept scop depistarea celor mai 
talentați juniori din fiecare ju
deț. De altfel, la întrecere vor 
participa selecționate de județ.

• Turneul final al Campiona
tului republican de juniori se 
va desfășura pe două grupe, 
intre 1 și 6 iunie. Vor partici
pa câștigătoarele celor opt serii 
ale campionatului.

«• Selecționata de juniori a 
țării noastre va susține la 5 
mai o nouă întîlnire amicala 
internațională. De astă data 
parteneră de întrecere îi va fi 
reprezentativa de juniori a Bul
gariei. După toate probabilită
țile, meciul se va disputa pe 
stadionul din Brăila.



Ieri, în Divizia A de handbal

SASE VICTORII ÎN DEPLASARE! 5
Ieri s-au desfășurat întîlnirile etapei a XXVII-a, intermediară, 

<lin cadrul Diviziei A de handbal. Iată o succintă trecere in revistă 
a jocurilor din această rundă ;

FEMININ

a timi- 
probabil 

alert al partidei, 
— datorită iocu- 
practicat de Ma
in repriza a doua

PROGRESUL — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 11—11 
<4—7). Pină în min. 41 lucru
rile erau clare. Campioana tării 
domina net. chiar mai net de- 
cit o arăta tabela de marcaj : 
11—7 De aici încolo spre sur
prinderea numeroșilor specta
tori prezenți în tribuna arenei 
din str. dr. Staicovici. cursul jo
cului s-a schimbat- Pe fondul 
unei ușoare ..sufocări" 
șorencelor. cauzată —

- — de ritmul 
dar mai ales 
lui excelent 
riana Mihoc.
(4 goluri), gazdele sînt cele ca
re forțează. Natasa Vezelici n-o 
poate bloca pe impetuoasa ex
tremă a Progresului, iar Lidia 
Stan se lasă și ea ..păcălită" în 
..•serie. Si astfel, cînd mai 
20 de secunde de ioc se 
duce egalarea. nesperată 
chiar de cei mai înfocați 
tinători ai bucureștencelor 
versitatea face un ultim efort și 
obține o aruncare de la 7 m. 
Darinca Marcov trage slab. Ga
briela Velicu apără și arbitrii 
fluieră ...sfirșitul meciului- Au 
marcat : Mihoc 5. Butan 4. Io- 
nescu 1 și Ciobanu 1 — pen
tru Progresul. Cojocaru 5 (ex
celentă în această partidă). Ior- 
dachc 3. Marcov 2 si Popa 1 — 
pentru Universitatea Timișoara. 
Foarte bun arbitrajul 
cuplul craiovean VI.
— I. Mihăilescu. 

UNIVERSITATEA 
REȘT1 
CLUJ-NAPOCA 10—11 (3—4).
Din păcate pentru jucătoarele 
pregătite de antrenorul M Cre- 
tu. infrîngerile — chiar pe te
ren propriu — nu mai consti
tuie o surpriză. Ieri pe ..Drept", 
clujencele au cîștigat meritat- 
Elevele lui T. Rusu au condus 
cu 9—6 (min. 41) și 10—7 (min. 
43). controlînd în permanență 
jocul și lăsînd imoresia că ar 
putea mai mult Au marcat : 
Furcoi 4. Dobirceanu 2. Andro- 
nache 2. Caramalâu 1 și Pre- 
descu 1 — pentru Universita
tea București. Iacob 4. Damian 
3. Perța 2, Topan 1 si Mihălțan 
1 — pentru Universitatea Cluj- 
Napoca.

CONFECȚIA — CONSTRUC
TORUL TIMIȘOARA 13—11 
<7—6). Meci de slabă factură. în 
care bucureștencele au depus 
eforturi mari pentru a depăși o 
formație, dar cu un lot redus, 
alcătuit în majoritate din ju
cătoare lipsite de experiență. 
Principalele realizatoare : Ne- 
purșel 5 și Serediuc 3 — Con
fecția. respectiv. Cojocăriță 4 și 
Popa 2-

TEXTILA BUHUȘI — RAPID 
BUCUREȘTI 8—9 (5—5). Joc ex
trem de echilibrat, în care am
bele formații au luptat, din răs
puteri pentru a obține victoria. 
Tabela de marcaj a consemnat 
egalitatea de 6 ori. iar succe
sul rapidistelor se datorează în 
primul rînd evoluției excelente 
a Anei Stănișel. cea mai bună 
jucătoare din echipa antrenoru-

_ in 
erau 
pro
niei 
sus- 

Uni-

prestat de
Cojocaru

BUCU-
UNIVERSITATEA

10—11

DIN TARILE SOCIALISTE

în acea dimineață însorită de 
iarnă. Rodopii ne-au in timpi nat 
cu larma a zeci de copii, băieți 
și fete, care urcau ca și noi 
spre Pamporovo. frumoasa sta
țiune balneo-climaterică din a- 
cest lanț muntos. Am mers un 
timp împreună. Apoi copiii s-au 
hotărît să nu mai urce — de 
fapt ținta lor era Snejanka, lo
cul predilect pentru coborîrile 
cu schiurile și săniuțele. S-au 
oprit aproape de pantele line 
ale unui pitoresc orășel montan 
întilnit pe traseu, la Smolian...

— Nu vreți să rămincți cu 
noi ?

Invitația ne-a adresat-o tînă
rul profesor care îi însoțea pe 
copii. Socotind, însă, că poate 
ne-a cerut prea mult, tinărul 
profesor s-a corectat repede :

— Numai dacă nu cumva o- 
biectivul dvs. rămîne Pampo
rovo...

Indecizia noastră l-a făcut să 
intervină din nou :

— Sigur, la Pamporovo e alt
ceva. Stațiunea iți oferă aproa
pe tot ce iți dorești, ca schior, 
ca turist. Pentru cine vrea, in
să. să schieze, de pildă, solici- 
tindu-se mai mult pe sine...

Balcaniada de tir

ECHIPA ROMÂNIEI- UN EXCELENT RECORD

lui Fr. Spier, ca de altfel și cea 
mai bună iucătoare de pe te
ren Principalele realizatoare : 
Stănișel 6 — Rapid, respectiv, 
Munteanu 5 (I* VIERU — co- 
resp )

VOINȚA ODORHEI — MU
REȘUL TG. MUREȘ 10—19 
(7—11). Joc frumos, cîștigat pe 
merit de mureșence. Voința, 
după ce a condus cu 4—2 în 
min. 7, a fost egalată în min. 
9 (4—4) și de aici înainte echi
pa oaspete a dominat pînă în 
final. Principalele realizatoare : 
Mikloș 4 și Istok 3 — Voința, 
respectiv, Șoș 3. Dorgo 3 și 
Dudaș 3. (A. PIALOGA — co- 
resp.)

„U“ IAȘI — I.E.F.S. 8—12 
(3—5). Principalele realizatoare: 
Carban 5 și Dîscă 2 — „U“, res
pectiv Boși și Lăcustă cîte 3 (D. 
DIACONESCU-coresp.).

1. „U“ TIMIȘ.
2. I.E.F S. 

„U“ Buc. 
Confecția 
Rapid 
Progresul 
„U“ Cluj-N. 23

27 21 3 3 411-295 45
27 20 2 5 363-298 42
27 17 3 7 418-351 37
27 17 2 8 366-339 36
27 14 5 8 372-336 33
27 12 6 9 348-315 30

372-40027 3 14

3.
4.
5.
6.
7. 10
8. Mureșul 27 9 3 15 385-408 21
9. Const. Tmș. 27 8 4 15 331-367 20

10. *U“ iași 27 8 1 18 361-400 17
11. Voința Od. 27 3 5 19 296-400 11
12. Textila Buh. 27 3 3 21 289-402 9

MASCULIN

C.S.U. GALAȚI — ȘTIINȚA 
BACAU 21—23 (10—12). Partidă 
de nivel mediocru, cîștigată pe 
merit de oaspeți, după ce gaz
dele conduseseră in min. 38 cu 
15—13 ! Principalii realizatori : 
Văduva 7 și Boșturea 4 pentru 
C.S.U., respectiv Deacu 11 și 
Boroș 4. (T. SIRIOPOL — co- 
resp.).

STEAUA — C.S.M. BORZEȘTI 
31—24 (17—9). Ciștigătorii Cupei 
Campionilor Europeni și-au fă
cut reintrarea in campionat cu 
o primă repriză foarte bună, 
în care au condus cu 10—2, 
12—3. 14—5 și 17—8. După pau
ză, elevii lui Cornel Oțelea au 
slăbit puțin alura, permi- 
țind adversarilor lor să mai re
ducă ceva din handicap, dar 
rezultatul final a consemnat, 
totuși, o victorie comodă a 
campionilor. Principalii realiza
tori : Drăgăniță 7, Kicsid 5, 
Voina 4 și Tudosie 4 — Steaua, 
respectiv, Gr. Berbecaru 8 și 
Arsene 6.

POLI TIMIȘOARA — GLO
RIA ARAD 19—19 (9—10 !).
Principalii realizatori : Cristian 
6 și Țimpu 5 — Poli, respectiv 
Schragner 7 și Burger 4.

RELONUL SAVINEȘTI — 
DINAMO BRAȘOV 16—20 (8— 
8). Principalii realizatori : Za- 
haria 6 și D. Samson 4 — Relo- 
nul, respectiv Schmidt 6 (N.
MARCU-coresP).

1. STEAUA 25 25 0 0 601-420 50
2. Din. Buc. 25 20 2 3 507-371 42
3. Din. Bv. 26 15 2 8 495-445 32
4. H.C. Min. 25 14 1 10 514-485 29
5. Șt. Bacău 25 11 4 10 410-416 26
6 Poli. Tmș. 26 11 3 12 455-458 25
7. Gloria Ar. 27 10 2 15 478-544 22
8. „U« Cluj-N. 26 8 3 15 442-497 19
9. Relon. Săv. 26 8 2 16 457-502 18

10 CSM Borz. 26 7 2 17 466-521 16
11. CSU Gl. 27 7 1 19 413-519 15
12. „U“ Buc. 24 5 5 14 320-380 15

LA PISTOL VITEZA: 2372 p!
ATENA, 28 (prin telefon). în 

programul celei de a treia zi 
a Balcaniadei de tir a survenit 
o modificare : organizatorii au 
decis, de comun acord cu de
legațiile participante, desfășu
rarea ambelor manșe (în loc 
de una), ale probei de pistol 
viteză. Dată fiind valoarea ri
dicată a țintașilor români la a- 
ceastă probă, din nou delegația 
noastră s-a aflat în centrul a- 
tenției. Intr-adevăr, după re
marcabilul 565 p de la pistol 
liber, realizat în ziua prece
dentă de către Liviu Stan, vi- 
teziștii noștri au oferit nu nu
mai un spectacol de tir de 
înaltă ținută, care a captat a- 
tenția tuturor celor prezenți, ci 
și un nou record balcanic al 
probei, în întrecerea colectivă : 
2 372 p — rezultatul constituie 
și un nou record național (ve
chiul record : 2 371 p. Sofia,
1976), fiind superior, totodată, 
recordului mondial oficial — 
2 370 p —, stabilit tot de echipa 
națională a României, în 1975, 
cu prilejul Campionatelor eu
ropene de la Madrid... Așadar, 
un succes de prestigiu al pisto
larilor români Corneliu Ion, 
Dan Iuga, Virgil Atanasiu și 
Alexandru Gered, componenții

echipei României, campioană 
balcanică.

înalta clasă a pistolarilor 
noștri a ieșit in evidență și cu 
prilejul întrecerii individuale. 
La sfirșitul celor două manșe, 
C. Ion și D. Iuga acumulaseră 
același punctaj, foarte bun : 
596 p. Așa că cei doi specia
liști s-au angajat într-un ba
raj aprig, soldat la rindul său, 
tot cu cifre ridicate.: Ion a cîș
tigat la numai un punct, după 
150 ds focuri : 146—145 ! ! A- 
rareori s-au putut înregistra a- 
semenea cifre într-un baraj, 
știut fiind faptul 
menea întrecere se 
într-o atmosferă de 
siune... Pe treapta 
podiumului balcanic a urcat tot 
un țintaș român. Virgil Atana
siu, decanul de vîrstă și maes
trul recunoscut al viteziștilor 
români. - - -
592 p.

O dată 
de pistol 
rilor balcanice ciștigate de tră
gătorii români la actuala ediție 
a competiției se ridică la 8. 
Sperăm ca acest fapt să consti
tuie un imbold pentru trăgă
toarele care vor intra vineri în

focul întrecerii de pușcă stan
dard 3 X 20 f.

că o ase- 
desfășoară 
mare ten- 
a treia a

Rezultatul acestuia

cu disputarea probei 
viteză, numărul titlu-

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
VIENA. 28 (prin telefon).
Meciul de miercuri al repre

zentativei României, cu echipa 
R.F. Germania (3—6) hotâritor 
pentru rămînerea în grupa A, 
a produs multe discuții din cau
za arbitrajului care este con
siderat eronat, in măsura vicie
rii rezultatului. Dealtfel, în ca
drul ședinței Directoratului 
L.I.H.G., conducerea delegației 
române a prezentat un protest 
arătînd că greșelile arbitrilor 
au influențat grav rezultatul. 
Poziția delegației române a fost 
susținută de reprezentanții fe
derațiilor din Austria. Canada, 
Cehoslovacia, Finlanda, S.U.A. 
și Suedia. După dezbateri, Di
rectoratul L.I.H.G. a recunoscut 
că meciul a fost arbitrat slab 
și că unele erori au dezavan-

tajat echipa României și a ho- 
tărit, convocarea, în cursul zilei 
de azi (n.r. ieri), a unei șe-

Rezultate : Canada — Finlan
da 5—1 (2—0, o—1, 3—0) meci 
desfășurat miercuri seara ; 
Suedia — S.U.A. 9—o (4—0). 
3—0. 2—0), rezultatul întîlniril 
dintre Cehoslovacia șl Uniunea 
Sovietică nu ne-a narvenit 
pînă la închiderea ediției.

Clasamentul : 1. Suedia 10 p, 
2. U.R.S.S. 8 p (un meci mai 
puțin jucat), 3. Cehoslovacia 
7 p (un meci mai puțin ju
cat), 4. Canada 5 p, 5. S.U.A. 
3 p, fi. R.F. Germania 3 p. 
7. Finlanda 2 p, 8. Româ
nia 0 p.

Meciul gimnaștîlor juniori
Bulgaria

La Sofia s-a desfășurat dubla 
întîlnire de gimnastică dintre e- 
chipele de juniori și junioare ale 
României și Bulgariei.

Meciul feminin s-a încheiat cu 
scorul de 184,30—180,60 puncte în 
favoarea gimnastelor românce, 
care au ocupat primele două 
locuri la individual compus prin 
Dana Crăciun — 37,55 puncte și 
Mariiena Vlădărău — 37,45 punc
te.

La juniori, gazdele au cîștigat 
cu scorul de 263,40—257,10 puncte, 
în clasamentul individual, pe pri
mul loc s-a situat Liubomir Fi_ 
lipov (Bulgaria), cu 53,40 puncte.

Programul ultimelor etape 
ale turului I : vineri : Finlan
da — România și Canada — 
R.F. Germania ; sîmbătă : 
Suedia — Cehoslovacia și 
U.R.S.S. — S.U.A. ; dumini
că : canada — România și 
Finlanda — R.F. Germania ; 
luni : S.U.A. — Cehoslovacia 
și Suedia — U.R.S.S. Incepînd 
de marți se va juca turul al 
n-lea, în cadrul a două gru
pe (locurile 1—4 Și 5—8).

dințe tehnice cu arbitrii pentru 
a se evita pe viitor asemenea 
încălcări ale regulamentului.

De ce n-am mai urcat la Pamporovo • ■ ■

REZULTATE TEHNICE: pis
tol viteză, seniori : 1. Corne
liu Ion 596 p, 2. Dan Iuga 596 
p, 3. Virgil Atanasiu 592 p..„ 
6. Alexandru Gered 588 p : e- 
chipe : 1. România 2 372 p (nou 
record balcanic și national). 2. 
Bulgaria 2 339, 3. Grecia 2 293 p.

Pînă la ora convorbirii tele
fonice, cu Atena, nu au fost 
calculate rezultatele finale ale 
probei de pușcă liberă 3 X 40 t. 
în orice caz. pe primul loc. la 
individual, s-a clasat iugosla
vul Sipec, cu 1 154 p.

F'otbal
meridiane

SELECȚIONATA R. F. Ger
mania a susținut miercuri sea
ra, la Koln, un meci amical cu 
reprezentativa Irlandei de Nord, 
de care a dispus cu 5—0 (0—0), 
prin golurile marcate de Dieter 
Muller, Bonhof. Flohe și Fis
cher (2). Reamintim că mîine, 
la Belgrad, echipa Iugoslaviei 
întilnește, tot în joc amical, se
lecționata vest-germană.

CELEBRUL antrenor vest- 
german de fotbal Sepp Her
berger a decedat la Mannheim, 
in urma unei crize cardiace. 
Herberger era în vîrstă de 80 
de ani. In cursul carierei sale. 
Sepp Herberger a pregătit e- 
chipa națională timp de 28 de 
ani.

IN MECI, amical, la Glasgow, 
Scoția — Suedia 3—1 (1—0). 
Au marcat : Hartford. Dalglish 
și Craig, respectiv Wendt.

SEMIFINALELE Cupei Asiei: 
Iran —' Japonia 2—1 
Irak — Bahrein 3—0.

PARTIDA dintre 
Ungariei și U.R.S.S., 
Dentru preliminariile C.M (gr. 
9). va avea loc mîine seara pe 
„Nep-stadion" din Budapesta.

U.E.F.A. a stabilit arbitrii fi
nalelor cupelor europene. La 25 
mai, la Roma (C.C.E.) : F. C. 
Liverpool — Borussia Monchen- 
gladbach (arb. R. Wuriz — 
Franța) ; la 11 mai. la Amster
dam, în loc de Bruxelles (Cupa 
cupelor) : S. C. Anderlecht — 
Hamburger S. V. (P. Partridge 
— Anglia) ; la 4 mai, la Tori
no (tur) și la 18 mai. la Bil
bao (retur. Cupa U.E.F.A.) : 
Juventus Torino — Athletic Bil
bao (C. Corver — Olanda și E. 
Lienemayr — Austria).

FINALA cupei Angliei și-o 
vor disputa F.C. Liverpool și 
Manchester United. In rejuca- 
rea semifinalei : Liverpool — 
Everton 3—0 !

(i—i) ;

echipcle 
contind

TELEX • TELEX • TELEX

Și copiii, ați văzut, vor să fie 
ei, să alerge pe pirtii și pe ză
padă, fără

Nu știm 
determinat 
ția Poate 
sa impresia că alergăm cu tot 
dinadinsul după un loc cit 
comod... Iar la Pamporovo 
team urca și mai tirziu, 
tre seară

Am avut astfel ocazia să 
mărim, aproape o zi întreagă, 
felul cum un colectiv de elevi 
din Plovdiv, copii intre 9 și 
12 ani, iși petrec ultima zi din- 
tr-o săptămînă. Indiferent dc 
anotimp, copiii din Plovdiv și 
din alte așezări 
în vecinătatea 
dopi urcă la munte, fac miș
care, practică sportul.

Amănuntele ni le-a oferit cu 
toată larghețea tînărul profesor 
Boris Spiridonov. O observație 
care nu ne-a scăpat atenției : 
specialitatea sa era biologia și 
nu educația fizică. Fusese, cum 
ne-a convins, de altfel, un 
mare amator de schi. în școală, 
la Plovdiv și mai tîrziu la Uni
versitate, la Sofia, se inițiase 
în patinaj și jocuri sportive.

ajutoare mecanice. 
nici acum ce ne-a 
să acceptăm invita- 
teama de a nu lă

care 
din-

mai

mâi 
pu- 
că-

ur-

de

urbane situate 
minărilor Ro-

Iar după numirea sa ca profe
sor la un gimnaziu din Plov
div se aflase printre primii 
au dat viață unei inițiative 
tre cele mai frumoase :

— Datorită fluxului tot
mare de elevi pe drumul spor
tului, colegii noștri de speciali
tate nu mai au nici o zi pen
tru ei. De aceea, in consiliul 
profesoral am luat in discuție a- 
cest aspect. Am hotărit ca toți 
aceia care au contingențe cu 
sportul să-i dubleze pe profe
sorii de educație fizică. Se în
țelege, nu la orele de clasă, la 
lecții, ci la activitățile sportive 
extrașcolare.

S-a apelat înainte de toate la 
profesorii-diriginți. Apoi, lingă 
aceștia au apărut alți și alți 
profesori Acum catedra de e- 
ducație fizică Însumează, în
tr-un sens larg, aproape 25 de 
cadre didactice. O oră sau două 
ore pe zi profesorii de... nespe- 
cialitate iși identifică activita
tea cu aceea a colegilor lor de 
sport, se află în mijlocul ele
vilor, li organizează, îi diri
jează în competiții, îi însoțesc 
în excursii.

Tiberiu STAMA

ciclism • Etapa 
competiției pentru amatori, 
se desfășoară in Italia, a ___
cîștigată de englezul Steve La
wrence, care a parcurs 170 km in 

4 h 17:30,0 In clasamentul gene
ral conduce Norbert Durpisch 
(R. D. Germană), urmat la 12 se
cunde de Lawrence.

înot • In cadrul concursului forubskî 
de la Tokio, campionul 
John Naber (S.U.A.) a 
proba de 100 m spate cu

PENTATLON a După ______
rea a 4 probe, în concursul de la 
Erevan, conduce sovieticul Dimi
tri Șușkov cu 1 144 p proba de 
natație a revenit lui Vladimir 
Galavitin (U.R.S.S.) cu 
secundat de Peter Lazar 
ria) — 1 212 p

ȘAH® Cu două runde 
de terminarea turneului __...........
de la Bydgoszcz se menține lide
ră în clasament Grazyna sma- 
cinska (Polonia) cu 7 p, urmată 
de Emilia Chiș (România) — 
6‘A p și Ana Jurcinska (Polonia)
— 6 p. In runda a 9-a : Emilia 
Chis — Radzewska 1—0 : Jurcin
ska — Smacinska remiză ; Jago- 
dinska — Kasprczyk 1—0, Tompa
— Vokralcva 1—0. Pytel — Alek
sandrova 1—0 ® După patru par
tide în meciul candidatelor la titlul 
mondial, care se dispută la Tbilisi, 
între Nana Alexandria și Maia 
Ciburdanidze. scorul este egal : 
2—2. în partida a treia, victoria 
a revenit Nanei Alexandria, iar 
partida a patra s_a încheiat re
miză. La Soci a început și me
ciul dintre Valentina Kozlovskaia 
și Elena Fatallbekova. Prima par
tidă a fost cîștigată la mutarea 
27 de Fatalibekova. care condu
ce cu 1—0. a Turneul de la Buda-

a doua a 
care 
fost

olimpic 
cîștigat 

57,54. 
disputa-

1 236 o, 
(Unga-

înainte 
feminin

pesta s-a încheiat cu victoria 
maestrei sovietice Ahșarumova, 
care a totalizat 8 p din 12 po
sibile Pe locurile următoare : 
ivanka. Verdczi, Grosz (toate Un
garia) — cîte 7 p. Elisabeta Po- 
lihroniade (România). Kas si 
Krizsan (ambele Ungaria). Radz_- 
kowska (Polonia) — cîte 6 p. 
”---- (Ungaria). Markovict
(Iugoslavia), Worch (R. D. Ger
mană) — cîte 5V2 p. In ultima 
rundă, Polihroniade a remizat cu 
Krizsan.

TENIS • Tn clasamentul gene
ral al „Circuitului WCT“ pe pri
mul ioc s-a situat Dick Stockton
— 520
— 500
p Uie 
Fibak. 
Drysdale 
Panatta 
zutti 
320 p. Tom Okker — 310 o. Vijav 
Amritraj, Tony Roche, John A- 
lexander — cite 300 p și Ross 
Case — 240 p Primii 8 clasați 
s-au calificat pentru turneul fi
nal al competiției, care se va des
fășura între 16 și 15 mai la Dal
las (Texas). « în optimi de f _ 
nală. la Las Vegas, Connors l-a 
eliminat cu 6—4. 6—2 .pe Gullik- 
son. iar Ramirez a dispus cu 
6—7, 7—6. 6—3 de Teacher
(S.U.A.). Alte rezultate : Fillol — 
Lutz 7—6. 6—1 : Hewitt — Ed-"
mondson 6—4, 6—1 : Smith — 
Drysdale 6—7, 7—5, 6—0. • Re
zultate din turul 3 al turneului 
de la Munchen : Menon — Pin-

p, urmat de Eddie Dibbs 
p, Jimmy Connors — 460 
Năstase — 440 p. Woitek 

Viras Gerulaitis. Clff 
- cite 420 p. Adriano 
400 p. Corrado Baraz- 

330 p. Harold Solomon —

ner 6—3. 1—6, 6—1 ; Crealy —
Fassbender 4—6. 6—3 7—5 : Moli-
na — Bertolucci 6—2. 7—5 : Karv
— Zednik 6—2. 4—6 6—4 ; Pili ci
— Barazzuttj 6—-4. 6--0.
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