
Entuziastă participare de „Ziua tineretului", in Capitală Moment din finalele „Crosului tineretului", categoria 15—16 ani, 
fete

0 MARE SARBATOARE SPORTIVA

al part:dului, 
NICOLAE 

a cărui viață 
viața 

din 
lupta

în întreaga tară. Ziua ti
neretului a însemnat un pri
lej de a sărbători prin vers, 
cînt. dans, bucuria muncii, 
fericirea de a aparține unei 
generații căreia i s-au asi
gurat toate condițiile nece
sare afirmării sale plenare, 
în cluburi, case de cultură, 
cămine culturale, pe stadioa
ne, au avut loc ample ma
nifestări cultural-artistice, 
competiții sportive.

înlr-o emoționantă atmos
feră de profund entuziasm, 
tînăra generație a patriei 
noastre și-a exprimat, și cu 
acest prilej, dragostea și a- 
tașamentul față de secreta
rul general 
tovarășul 
CEAUȘESCU,
se leagă indisolubil de 
organizației de tineret 
patria noastră, de 
P.C.R. pentru eliberare so
cială și națională, pentru 
făurirea socialismului și 
munismului 
României.

în cadrul 
tinerești ce 
Capitată și 
mii de tineri au adoptat, în- 
tr-o atmosferă de vie însu
flețire, textul unei telegra
me adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

La festivitatea de la Com- 
nlexul expozițional „Piața 
Scînteii" au participat to
varășii : Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. Ion Tra
ian Ștefănescu, prim-secre- 
tar al CC. al U.T.C., mi
nistru pentru, problemele ti
neretului, Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
general It. Marin Dragnea, 
președinte al Consiliului Na
țional pentru Educație Fi
zică și Sport, Ion Sasu, pre
ședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., alți activiști de 
partid, U.T.C. și U.A.S.C.R.

co
pe pămîntul

manifestărilor 
au avut loc în 
în tară mii și

Primele ample întreceri
„DAC IAD El"din cadrul

EDIȚIA DE VARA A „CUPEI TINERETULUI
de ZIUA TINERETULUI. In Capl-

~ ' „DA-Primăvară sportivă, ieri,
ta-lă, s-a desfășurat prima mare întrecere din cadrul

CIADEI", competiție polisportivă de mare amploare, cu ca
racter național, și „Cupa tineretului" ; finala pe țară a 

„Crosului tineretului". A fost, de fapt, o adevărată sărbătoare a 
sportului nostru.

I-am aplaudat, ieri, pe cei mai talentați dintre cei peste 3 000 000 
de tineri care au fost prezenți la startul etapelor de masă ale 
tradiționalelor alergări de cros. Ca și pe finaliștii „Crosului In. 
dependenței", marea competiție care a apropiat de frumusețea și 
virtuțile sportului mai bine de 1 200 000 de pionieri. Am fost 

prezenți la festivalul sporturilor tehnico-aplicative, la „Crosul ve
teranilor", la pasionantele concursuri de ciclism și motociclism — 
toate cuprinse in bogatul program sportiv omagial, desfășurat in 
București.

Cicliștii participanți la competiția dotată cu „Cupa a 55-a ani
versare a U.T.C." in plină alergare

FINALELE „CROSULUI TINERETULUI
C.C. al U.T.C.,
C.N.E.F.S., Mi- 

învăță-

Organizată de 
în colaborare cu 
nisterul Educației și 
mîntului, U.G.S.R. și U.N.C.A.P.,. 
finala „Crosului tineretului", 
acum la a X-a ediție, a avut 
drept deschidere un alt mo
ment de vîrf în activitatea 
sportivă de masă din țara noas
tră și anume întrecerile finale 
din cadrul „Crosului Indepen
denței", întrecere atletică care 
a reunit la start sute de mii 
de pionieri și pioniere din toa
te județele și din municipiul 
București.

La frumoasa acțiune sportivă 
organizată ieri în Capitala au 
participat aproape 1 500 de ti
neri și tinere, în afara finaliș- 
tilor la cele două mari competi
ții mai sus amintite, fiind pre- 
zenți și reprezentanți de frun
te ai unor cluburi și asociații 
sportive din Capitală și din 
țară, care și-au etalat măiestria 
și și-au disputat întîietatea în 
cadrul unor întreceri dotate cu 
„Cupa 
U.T.C.".

care s-a desfășurat în Capitală, 
au fost pionierii. în rîndul con- 
curenților am întilnit nu numai 
copii cu vădite afinități pentru 
alergările de cros, ci și foarte 
multi elevi fruntași la învăță
tură. O notă deosebită pentru

(Continuare în pag. 2—3)

a 55-a aniversare a

★
care au luat startul înPrimii

acest veritabil festival sportiv

Tiberiu STAMA
Modesto FERRARINI

Fotografii de S. BAKCSY

La citeva secunde după startul în întrecerea motocicliștilor
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în vederea meciului de duminica, cu echipa Iugoslaviei

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
ȘI-A RELUAT PREGĂTIRILE

Lotul reprezentativ de fotbal 
s-a reunit pentru ultima și cea 
mai dificilă acțiune a sezonului 
de primăvară, meciul de la

La sfirșitul săptămînii, pe arena Progresul

„PREMIERA"
@ Se întrec două foste 

finaliste ale competiției ® 
Debut bucureștean pentru 
Jan Kodes # Ilie Năstase 
— procentaj record în cele 
106 meciuri I 9 ler'> antre
namente...

ROMANIA CEHOSLOVACIA
ÎN „CUPA DAVIS

Se apropie cu pași repezi 
evenimentul principal de tenis 
al acestei primăveri bucurește- 
ne. Mai șînt doar trei zile pînă 
la meciul România — Ceho
slovacia. primul „derby" al ce
lei de-a 66-a ediții a „Cupei 
Davis". O partidă de maxim in
teres, care este, în fapt, o ade
vărată „premieră". Pentru pri
ma oară, în lunga serie de par
ticipări la tradiționala întrecere 
a rachetelor începută pentru noi 
în anul 1922, vom avea în față 
pe tenismanii acestei țări prie
tene. Au fost de atîtea ori oas
peți ai terenurilor noastre și 
ne-au fost primitoare gazde, dar 
cu prilejul unor alte competiții, 
nu în acea supremă. Niciodată 
pînă acum — repetăm — argin
tată „Salatieră" n-a pus față în 
față reprezentativele celor două 
țări. Deși amîndouă s-au aflat 
adesea în etapele de vîrf ale 
competiției mondiale.

“n 1969, echipa României fă
cea marele pas spre consacrare, 
obținînd prima sa calificare în 
Challenge-round. Era și prima 
echipă din răsăritul Europei,

Jucătorii cehoslovaci (de la stingă) Jiri Granat, Tomas Smid, an
trenorul Paul Korda și Jiri Hrebec, înaintea primului antrena-

- - - - Foto : I. MIHĂICA
(2—3) în fața campionilor ame
ricani. Cehoslovacia ne imită 
abia în 1975, atunci cînd Jan 
Kodes și Jiri Hrebec aduc țării 
lor prima calificare în finală. 
Pierdută și ea cu 3—2, în me
ciul susținut, în capitala Sue
diei, cu team-ul victorios al lui 
Bjorn Borg.

ment pe zgura de la Progresul 
care obținea această prestigioasă 
performanță. Ceea ce nu fusese 
la îndemîna tenismanilor ceho
slovaci (prezenți în două finale 
inter-zone, în 1947—48, dar de 
fiecare dată învinși de austra
lieni) reușeau excelenții noștri 
echipieri Ion Tiriac și Ilie Năs- 
tase. Performanță repetată în 
1971 și 1972, cînd — de două 
ori — echipa română a fost pe 
punctul de a cuceri mult dorita 
victorie, cedînd doar la limită

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

Zagreb, de duminică, în com
pania echipei Iugoslaviei, parti
dă contînd pentru preliminariile 
C.M.

Duminică seara, la sediul 
F.R.F. s-a prezentat mai întîi 
grupul bucureștenilor : Dumitru, 
Cheran, Sameș, Iordănescu, Lu- 
cescu, D. Georgescu, Vigu, Săt- 
măreanu II, Zamfir. Anghelini. 
în cursul nopții de duminică 
spre luni și în primele ore ale 
dimineții de luni s-au prezentat 
și ceilalți jucători convocați 
pentru jocul de duminică : 
Cristian, Windt, Mehedințu, 
Ștcfănescu, Biiloni, Romilă, Bă
lăci și Crișan, adică cei care au 
evoluat în etapa de campionat 
în orașe din provincie,

în orele care au urmat reu
nirii, cel mai preocupat om ,a 
fost medicul lotului, dr. Dumi
tru Tomescu care aplică 
tratament 
eventuală 
mitra și 
jucători 
prezintă și el semne de între
bare. El are o puternică con-

un 
adecvat pentru o 

recuperare a lui Du
se îngrijește de alți 
accidentați. Cheran

tuzie în urma loviturii primite 
de la Manea, și tot în 
cursul zilei de astăzi, în funcție 
de starea piciorului său, se vor 
putea da relații în privința uti
lizării fundașului dinamovist în 
partida de la Zagreb. în fine, 
D. Georgescu, care suferă și 
el de o contuzie, se află de 
asemenea sub îngrijiri, sperîn- 
du-se în recuperarea sa.

Programul dimineții de luni 
a cuprins, în afara obișnuitelor 
acțiuni de recuperare (masaj, 
baie de aburi etc.), o ședință 
de pregătire, cu accentul pe 
factorul fizic. In cursul după- 
amiezii, componenții lotului au 
urmărit filmul meciului Iugo
slavia — R.F. Germania, dis
putat sîmbătă la Belgrad. Pe 
parcursul proiectării peliculei. 
Ștefan Covaci a făcut numeroa
se observații. Se știe că vice
președintele F.R.F. și antreno
rul echipelor naționale a urmă
rit întîlnirea de sîmbătă, care 
a reprezentat ultima repetiție

(Continuare în pag. 2—3)

ASTAZI START ÎN „CUPA DINAMO“
LA CICLISM

Astăzi se dă startul în tradi
ționala competiție ciclistă pe 
etape „Cupa Dinamo", întrecere 
organizată de clubul sportiv 
Dinamo și A. S. Loto-Prono- 
sport. Timp de trei zile, astăzi, 
miercuri și joi, cei mai buni 
fondiști din țara noastră, în 
frunte cu membrii loturilor na
ționale, se vor întrece pe șose
lele din jurul Capitalei. Cursa 
reprezintă — de această dată 

.— și un ultim prilej de verifi
care și selecție a echipei Româ
niei participantă la cea de a 
XXX-a ediție a „Cursei Păcii" 
(Varșovia — Berlin — Praga, 
8—21 mai).

Lotul alergătorilor participant! 
la „Cupa Dinamo" (rutieri de 
la cluburile din Capitală și din 
provincie) se va reuni astăzi la 
ora 10 pe stadionul din șos. 
Ștefan cel Mare, unde are loc 
festivitatea de deschidere. A- 
poi, caravana se va îndrepta 
spre șoseaua București — Plo
iești. Startul tehnic se va da 
de la km 13 în jurul orei 10,30, 
alergătorii urmînd să parcurgă 
aproximativ 130 km și să so
sească tot la km 13 pe DN 1. 
La „Cupa Dinamo" se alcătu
iesc clasamente individuale și 
pe echipe.



FINALELE „CROSULUI TINERETULUI în campionatul de șah pe echipe STEÂni/

I I.T.B. Șl UNIVERSITATEA S-AU DETAȘAT „CUPA

Vn instantaneu din întrecerea finaliștilor la categoria peste 19 ani

(Urmare din pag. 1)

pionierii care au reprezentat 
Județul Dîmbovița, toți avind 
in „palmaresul" lor, în acest an, 
numai note de 9 și 10. In ace
lași context trebuie consemnată 
și prezența la finale a altor 
pionieri merituoși ca de pildă 
Rădică Darie de la Liceul din 
Măcin, Elena Berea, comandan- 
tă de unitate la Școala genera
lă din comuna Stăjerei, județul 
Gorj sau George Marinescu de 
la Liceul nr. 1 din Brașov, care 
a avut satisfacția să termine pe 
primul loc în proba de 800 m 
rezervată concurentilor de cate
goria 11—12 ani. Dealtfel, ca o 
notă deosebită trebuie să remar
căm faptul că nu numai George 
Marinescu ci și ceilalți spor
tivi din județul Brașov au avut 
« comportare frumoasă, dovada 
cea mai bună fiind situarea lor 
pe locul I în clasamentul stabi
lit pe județe.

★
în jurul orei 10 au luat star

tul și concurenții finaliști la 
„Crosul tineretului", deschis tu
turor categoriilor de tineri (e- 
levi, studenți, muncitori, mili
tari, tineri cooperatori). Sintem 
plăcut impresionați de disci
plina finaliștilor, de buna lor 
pregătire. în aproape toate pro
bele, disputa este strînsă, în
vingătorii greu de anticipat. în- 
tr-adevăr o notă comună fina
lelor. cunoașterea cîștigătorilor 
abia pe ultimii metri ai trase
elor! Retine atenția și faptul 
că o parte dintre finaliști, de 
bună seamă mari iubitori ai 
atletismului, au mai fost pre- 
zenti și la startul altor ediții 
ale acestei populare competiții 
sportive de masă. ~ 
Păușescu de pildă, 
citor lăeătuș la 
chimic din Făgăraș 
printre concurenții_ _________
tim act al competiției și în alte 
trei ediții: 1974, 1975, 1976. Ex
periența acumulată în acești

Constantin 
tînâr mun- 
Combinatul 

s-a numărat 
Ia acest ul-

Festival al sporturilor tehnico-aplicative

CURAJ ȘI
O adevărată demonstrație de 

măiestrie și curaj au prezentat 
sportivii parașutiști participanți 
la finala pe țară a concursului 
organizat de C.C. al U.T.C., în 
colaborare cu federația de spe
cialitate, la turnul de parașutism 
din parcul „23 August". Peste 
80 de tineri în uniforme albas
tre au ținut să omagieze Ziua 
tineretului și apropiata sărbă
toare a Independenței cu rezul
tate cît mai bune. Pentru a 
sublinia popularitatea și valoa
rea competiției este suficient 
să amintim că numai în muni
cipiul București la etapele pre
mergătoare au participat peste 
100 de tineri, s-au efectuat 
peste 2 000 de lansări.

După efectuarea a cite două 
salturi de precizie, s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
clasamentul individual (primii 
trei) : fete — Ana Marin (Te
leorman), Mariana Balint (Să
laj) și Angela Moise (Covasna) ; 
băieți — Gh. Anton (Suceava), 
A- Pruteanu (Iași) și Gh. Radu 
(Brașov). Clasament pe echipe : 
Covasna (Angela Moise și St. 
Seneași), Brașov (Mihaela Du- 
lama și Gh. Radu), Bihor (Teo
dora Kovasi și Octavian Coca).

Viorel TONOEANU

în poligonul Tunari și pe un 
traseu de cîțiva kilometri prin 
pădurea Bănoasa s-au desfășu
rat, timp de două zile, întrece
rile etapei finale a concursului 
aplicativ „Pentru apărarea pa
triei", organizat de C.C. al 
U.T.C. în cinstea Zilei tineretu
lui. Cei 480 de tineri partici
panți au avut de făcut față 
unor dificile încercări.

Dacă proba de tir, cu care a 
început programul întrecerilor, 

ani și bineînțeles dirzenia care 
îl caracterizează i-au adus de 
data aceasta o deplină satis
facție : locul I la ediția jubi
liară a „Crosului tineretului". 
Două tinere din județul Brăila. 
Sica Bunea și Olga Foca, co
lege de școală la „generală" 25 
din municipiul de reședință, au 
fost totodată protagonistele pro
bei de 1000 m la categoria 
17—19 ani. Pe rînd, au condus 
fiecare. Și, cu un finiș foarte 
spectaculos, la intrarea în tur
nanta din vecinătatea punctului 
de sosire, Sica Bunea s-a des
prins în cîștigătoare, cealaltă 
ocupînd locul II. Mai puțin cu
noscut în finalele unor compe
tiții, fie ele chiar și de masă, 
județul Botoșani ne-a oferit de 
data aceasta prilejul de a a- 
plauda cîteva sportive cu o ex
celentă pregătire fizică, care au 
și fost printre premiate : Maria 
Botăsineanu, elevă la Liceul pe
dagogic din Botoșani și mei 
ales Mioara Avasilichioae, ele
vă la Liceul agro-industrial din 
cam. Broscăuți.

încheiem aceste cîteva sub
linieri, consemnînd — ca și in 
alte ocazii — comportarea me
ritorie a reprezentanților muni
cipiului București, modele de 
pregătire și de ținută sportivă

ÎNSEMNĂRI...
• Un moment inedit în contex

tul celor două finale de cros : 
întrecerea atleților veterani. Re
întâlnire cu Tărtăreanu șl Baboe, 
oameni acum trecuțl bine de o ju
mătate de secol de viață. Am 
citit pe fețele lor regretul de a 
nu putea lua startul așa cum e- 
rau pregătiți sufletește. Medicii, 
grijulii cu sportivii, indiferent de 
virstă, le-au recomandat să ur
mărească întrecerea în calitate de 
spectatori. Șl, pentru a doua oară 
consecutiv, Ferdinand Moscovici, 
apreciatul antrenor de atletism 
din Baia Mare, a trăit bucuria 
de a trece primul linia de sosire, 
înaintea altor pasionați alergă
tori de ieri șl de azi, ca Ba-

MĂIESTRIE...
n-a cerut decît iscusință, tra
seul aplicativ a fost menit să 
pună în evidență pregătirea 
multilaterală a tineretului : tre
cerea unei piste cu obstacole, 
aruncarea grenadei la țintă, o- 
rientarea după busolă, transport 
de „răniți", rezolvarea unei si
tuații tactice, probleme de cir
culație. Și totul contra-crono- 
metru ! I-am urmărit pe tnaseu. 
Rezolvarea cu succes a situa
țiilor date, spiritul de echipă 
dovedeau un temeinic antrena
ment.

Primii clasați ; ciclul 1 fete 
— București, Vaslui, Maramu
reș ; băieți — București, Iași, 
Gorj. Ciclul II, fete — Timiș, 
Gorj, București ; băieți — Cluj, 
Olt, București. 

Una din probele concursului „Pentru apararoa patriei 
cu obstacole

din cadrul „Crosului tineretului" 

în toate probele, fapt care le-a 
și asigurat locul I in multe 
probe și același loc în clasa
mentul general.

I

Bu- 
Bâ-

REZULTATE TEHNICE
„CROSUL TINERETULUI”

Fete, 15-16 uni (800 m) : Sica 
nea, Școala generală 25 Brăila ; 
ieți, 15—16 ani (1 500 m) : Ion Groza, 
Liceul industrial 2 Cugir, jud. Alba ; 
Fete, 17-19 ani (1 000 m) : Cecilia 
Bucur, Liceul agro-industrial. comuna 
Nucet, jud. Dîmbovița ; Băieți, 17—19 
ani (2 000 m) : Marin Stancu, Liceul 
industrial 5 București ; Fete, peste 19 
ani (1 000 m) : Cornelia Mititelu, 
studentă I.E.F.S. București ; Băieți 
peste 19 ani : Constantin Păușescu, 
lăcătuș mecanic la Combinatul chi
mic Făgăraș, jud. Brașov.

„CROSUL INDEPENDENȚEI”

I
I
I
I

Fete, 11—12 ani (600 m) : Alice
Fapp, județul Alba ; Băieți, 11—12 ani 
(800 m) : George Marinescu, județul 
Brașov ; Fete. 13—14 ani (800 m) : 
Mariana Nemeș, județul Brașov ; Bă
ieți, 13-14 ani (1 000 m) : Gabriel 
Georgescu, județul Buzău.

CLASAMENTE GENERALE 
PE JUDEȚE

„CROSUL TINERETULUI” : 1. Muni
cipiul București, 2. Județul Brăila, 3. 
Județul Botoșani.

„CROSUL INDEPENDENȚEI" : 1. Ju
dețul Brașov, 2. Județul Buzău. 3. Ju
dețul Neamț.

s-au orientat foarte 
o probă de mare 

cum este aceea de 
circuit închis cu

baraica, Nicolae D. Nicolae, ing. 
Ion Pricop, Paul Lazăr, Traian 
Petcu și mulți alții, peste 50.

a O cursă deosebit de specta
culoasă au prilejuit-o cîțiva din- 

-bre cicliștii noștri de frunte. Or
ganizatorii ~ .....
bine alegînd 
atractivitate 
alergare in _____
sprinturi la cîte două ture. Am 
asistat la 7 sprinturi, fiecare — 
spre frumusețea întrecerii — a- 
vlnd aproape alt cîștigător. In fi
nal, Nicolae Gavrilă, de la clu
bul Steaua, a reușit să adiționeze 
cele mai multe puncte și să cîș- 
tige merituos „Cupa a 55-a ani
versare a U.T.C.urmat, îndea
proape de Ilie Valentin de la Di
namo și Lucian Roșac de la Vo
ința București. Peste 100 de ru
tieri, în tricouri multicolore, au 
ținut să fie prezenți la startul a- 
cestei competiții festive.
• Nu cu puține emoții, miile 

de spectatori aflați pe marginea 
aleilor complexului expozițional 
din Piața Scinteii, au urmărit și 
disputa motocicliștilor, speciali
zați în curse de viteză pe șosea. 
Temeritatea concurenților, modul 
cum știu să-și stăpînească mași
nile, echilibrul întrecerilor, iată 
cîteva elemente care au demon
strat frumusețea unor asemenea 
întreceri. Cîștigătorul a fost Du
mitru Vasilescu de la C.S.M.B. — 
I.I.R.U.C. (concurentul cu nr. 7), 
urmat de Ion Lăzărescu, de la 
Energia Cîmpina, și Ionel Pascotă, 
de la Progresul Timișoara.
• „Trec detașamentele cîntînd“ 

a constituit o repriză reușită a 
complexului program sportiv des
fășurat de „Ziua Tineretului**. A 
fost o sinteză a activității pe care 
o desfășoară detașamentele de ti
neri în salopete albastre din mu
nicipiul București. într-o perfec
tă aliniere, în pas voios și în a- 
cordurile fanfarei, reprezentanții 
celor 8 sectoare ale Capitalei, au 
pășit prin fața tribunei centrale, 
iqttonînd diferite cîntece patrioti
ce. (S. M.)

MANGALIA, 2 (prin telefon), 
în sala de festivități a Hotelu
lui sanatorial din localitate a 
început turneul final al cam
pionatului național de șah pe 
echipe mixte, în cadrul căruia 
se vor atribui, după cum se 
știe, patru titluri : absolut (cla
samentul se face prin adiționa
rea punctelor de meci), mascu
lin, feminin și de juniori (cla
samentul, prin adiționarea punc
telor de partidă).

Tragerea la sorți a dat urmă
toarea ordine a echipelor pe 
tabela de concurs : 1. Medicina 
Iași, 2. Electromotor Timișoara,
3. Medicina Timișoara, 4. Petro
lul Ploiești, 5. C.S.M. CIuj-Na- 
poca, 6. Politehnica București, 
7. Locomotiva București, 8. Cri- 
șul Oradea, 9. Universitatea 
București, 10. I.T. București.

în runda inaugurală, cele trei 
favorite au înregistrat victorii

GRIGORE MARIN Șl SILVIA
au cîștîgat „cupa poznania" l

I 
I
I
I

La cea de a V-a ediție a tur
neului internațional de popice, 
„Cupa Poznania", care s-a dis
putat în orașul Poznan (Polo
nia), sportivii români Grigore 
Marin si Silvia Raiciu au avut 
o comportare foarte bună, cîști- 
gînd locurile întîi la individual 
și la perechi mixte. Cei doi re
prezentanți ai țării noastre — 
G. Marin (Olimpia București)

LA POLI OPUȘI...
| Marginalii la a 28-a etapa a Divinei A de Handbal
I

I Campionatele de handbal, Divi
zia A, au intrat In ultima „linie 
dreaptă" șl, firește, lupta s-a 
înăsprit. Există în acest an și 
un motiv în plus pentru ca dispu
tele să devină și mal fierbinți : 
conform unei decizii a federa
ției, în afara ultimelor două cla
sate, care vor retrograda, alte 
două formații — cele de pe locu
rile 9 și 10 — vor participa la 
un baraj cu cîștigătoarele celor 
două serii ale -
o treime din 
relor se află 
centă. De aici, 

victorii

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

Diviziei B. Așadar, 
numărul diviziona- 
în zona incandes- 

meciurl cu sus
pense, victorii neașteptate, suc
cese obținute in extremis, la ca
pătul unor partide de mare în- 
crîncenare.

Totul este în regulă atîta timp 
cît jucătorii se mențin în limi
tele „jocului bărbătesc", adică nu 
trec de litera regulamentului și a 
sportivității. Așa cum a fost, de 
pildă, duminică la Arad. In a- 
fara faptului că Steaua, campi
oana țării, a fost primită sărbă
torește, aplaudată de public și de 
handbaliștil formației gazdă pen
tru splendida victorie din finala 
celei de a XVI-a ediții a „Cupei 
campionilor europeni" (gest in
tr-adevăr sportiv), pentru care 
autorii iul merită — și ei — a- 
plaudați, jocul — deosebit de dis
putat — a fost un exemplu de 
corectitudine și de fair-play. Și 
nu s-ar putea spune că Gloria 
Arad stă pe... roze. Situată pe 
locul 7 in clasament, la numai 
trei puncte de „zona fierbinte", 
ar fi avut nevoie ca de aer de 
punctele victoriei, ar fi putut să 
se „bată" pentru ele pînă dincolo 
de limitele regulamentului, să 
facă uz de acele miraculoase „a- 
vantaje" ale jocului pe teren pro
priu. Dacă n-a făcut-o, explicația 
se poate găsi în faptul că antre
norul Roland Wegemann a impri
mat jucătorilor săi o conduită 
ireproșabilă.

La polul opus s-a aflat meciul 
disputat, tot în cadrul etapei a 
28-a, duminie® pe „Drept". Uni-

I
santiago Învingător• ••I

Pornind din start într-o alură 
deosebit de rapidă, Santiago — 
ameliorlndu-șl sensibil recordul 
carierei — a dominat cu auto
ritate alergarea principală a reu
niunii de duminică, „Premiul 
Păcii". Surprinși de un asemenea 
tempo, numai Heliodor și Artizan 
— ambii atingînd și ei valori su
perioare — au fost singurii capa
bili să Qnună învingătorului o 
rezistență mai serioasă. în timp 
ce restul concurențllor — cu toate 
eforturile depuse — au fost ne- 
voiți să facă figurație.

Dintre ceilalți cai antrenați de 
Dumitru Toduță a mai câștigat 
și Sipica — prezentată în net 
progres — iar Friu s-a plasat al 
doilea.

Dar ca performer al zilei s-a 
Impus excelentul Andrei Brailov- 
sclîi, al cărui elevi au cucerit 
trei victorii — prin Nisipu, Ri- 
pan și Tufăria — șl de trei ori 
locul al doilea, prin Verseta, 
Heliodor șl Sitar. Este o reușită 
de prim rang, chiar dacă avem 
în vedere că el o înd.eplta«.ște 
destul de rar.» 

la scor : I.T.B. — Medicina Iași 
8'/2—l‘/j, Medicina Timișoara — 
Crișul 8’/z—V/i, Universitatea — 
Electromotor 7—3. în runda a 
2-a, Universitatea a obținut, la 
limită, o prețioasă victorie în 
fața campioanei de anul trecut, 
Medicina Timișoara : 5*/2—i'/i, 
iar I.T.B. a învins Politehnica 
cu 6—4. Cu un surprinzător re
zultat de egalitate s-a încheiat, 
în runda a 3-a. meciul celor 
două „Medicine" : 5—5 ! I.T.B. 
conduce cu VA—l'A (1) în întîl- 
nirea cu Electromotor, iar Uni
versitatea a întrecut Petrolul 
cu 6—4. După 3 runde, I.T.B. 
și UNIVERSITATEA s-au des
prins în fruntea clasamentului 
cu cîte 9 puncte fiecare, ur
mate de Locomotiva 4 (un meci 
neterminat la scorul de 4—5 cu 
Politehnica). Medicina Timișoa
ra și C.S.M. 4, Politehnica 3 
(1) etc.

L/
Fără 9. 
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și Silvia Raiciu (Laromet Bucu
rești) — au jucat cu multă pre
cizie, învingînd detașat. Iată 
clasamentele — individual băr
bați : 1. G. Marin (România) 
1721 p d (in două manșe), 2. H. 
Hagenbart (R.D.G.) 1681 p d, 3. 
L. Zsurczok (Polonia) 1638 p d. 
Femei : 1. Silvia Raiciu (Româ
nia) 850 p d (în două manșe),
2. Barbara Kaminska (Polonia)

versitatea București 
Săvineștl au stabilit

și Relonul 
______.__ ________ un nedorit 
record : 40 de minute de elimi
nare 1 Șl dacă cei doi „cavaleri 
ai fluierului" ar fi fost mai dras
tici poate că am fi asistat la 
handbal in... șase sau poate chiar 
„în cinci". Și culmea, cel care au 
dat tonul și l-au și susținut au 
fost oaspeții, ei cumulind 27 de 
minute eliminare din cele 40 (au 
jucat, deci, aproape o repriză 
fără un om). Exemplul lui Gruia, 
component al Relonului, n-a fost 
urmat de colegii de echilpă. 
Bătălia, căci realmente a fost 
vorba de o bătălie, s-a sfîrșit cu 
victoria oaspeților. Dar ce satis
facție pot avea ei în aceste con
diții ? Poate că se vor întreba și 
membrii Biroului federal dacă nu 
trebuie luată în discuție compor
tarea acestei echipe care combină 
rugbyul, luptele și boxul încer- 
cind să dea impresia că joacă 
handbal !... Sigur, rămînerea în 
Divizia A este un obiectiv ono
rant, dar numai atîta timp cît el 
este susținut prin mijloace regu
lamentare, cit echipa în cauză 
joacă realmente handbal. Altfel...

828 p d 
(I Lonia) 
mixte : 
gore M 
Schulki 
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CĂI ĂRIF PE BAZA HIPICA dinGhencea a avut loc 
duminica un concurs de obstacole do
tat cu „Cupa Steaua", competiție pre
mergătoare deschiderii sezonului ofi
cial, la care au Luat parte 50 de 
sportivi, juniori și fete, de la clubu
rile bucureștene Olimpia și Steaua. 
Programul a cuprins patru probe și 
o demonstrație de voltlje. S-au re
marcat Ioana David, Cristian Grigore, 
Viorel Raba (Olimpia), Lucia Bama, 
Mariana Moisei, Monica Ringheanu,

11, ordine 14, 
cursa II — 
36,2, Cravata, 

17, ordine 29; 
(Gh. Grigore)

rezultate TEHNICE : cursa 
I — Nisipu (A. Brailovschl) 34,9, 
Incaș, Ela, simplu 
ordine triplă 311 ; 
Lapis (G. Avram) 
simplu 3,60, event 
cursa III — Rafon 
33,2, Venseta. Tugaru, simplu 6, 
event 13, ordine 10, ordine triplă 
97 ; cursa IV — Ripan (A. Brai
lovschl) 30,3, Vlahița, simplu 12, 
event 200, ordine 34 ; cursa V — 
Hurdusa (S. Onache) 32,4, Frîu, 
Campaner, simplu 6,70. event 95, 
ordine 73, ordine triplă 344 ; 
cursa VI — Tufăria (I. Georges
cu) 30,6, Diascop, simplu 2,90, 
event 46, ordine 4, triplu câștigă
tor 490 : cursa VII — Santiago 
(D. Toduță) 25,6, Heliodor, Arti
zan, simplu 5, event 14, ordine 
28, ordine triplă 303 ; cursa VIU
— Sipica (D. Toduță) 27,4. Hilton, 
simplu 4, event 16, ordine 19, 
triplu cîștâgător 103 ; cursa IX
— Salatâera (Tr. Dinu) 29,1, Si
tar, simplu 2,80, event 21, ordine 
9. Pariul austriac, ridicat la su
ma de lei 32 182, a fost cîștîgat 
de 3 tichete cu 6 cai, revenind 
fiecăruia cîte 5 363 lei. Report — 
16 033 led.

Niddy DUMITRESCU
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SUCCESUL NU VINE DE LA SINE
Duminică, la Tg. Mureș, spec

tatorii, conducătorii și antrenorii 
echipei locale erau mai supărați 
ca oricînd pentru punctul pierdut 
în fata Corvinului. De altfel, ju
cătorilor locali parcă nu le venea 
să creadă că tabela de marcaj a- 
răta scorul de 2—2 ! Acest egal 
era atît de apăsător de parcă e- 
chipa ar fi pierdut. Și pe bună 
dreptate, pentru că nu e nici o 
bravură să. termini la egalitate — 
și încă pe propriul teren — cu o 
echipă care 46 de minute a evo
luat în 10 oameni.

„Aici este marea greșeală a e- 
chipei, ne spunea antrenorul Ti- 
beriu Bone. Cînd au văzut că 
formația oaspete a rămas fără 
Radu Nunweiller, conducătorul ei 
de joc, băieții mei au crezut că 
victoria nu mai e o problemă, că 
succesul poate fi dobîndit chiar 
Ia un scor categoric. Greșit mod 
de a vedea lucrurile. Le-am atras 
atenția Ia pauză că în această si
tuație echipa în inferioritate nu
merică se mobilizează, luptă din 
răsputeri. Din păcate, pentru noi, 
așa s-a și întîmplat, jucă
torii noștri mulțumindu-se doar 
cu o dominare teritorială 
fără efect**. Intr-adevăr, așa au 
stat lucrurile, dar este nepermis 
pentru experiența lui Ispir, Un- 
chiaș, Naghi, Fazekaș, Boloni sau 
Ilajnal să acționeze așa cum au 
făcut-o ei în repriza secundă. 
Corvinul a dominat prin Ange- 
lescu și Economu mijlocul tere
nului, apărătorii s-au dublat în 
permanență, iar I. Gabriel a avut 
intervenții excelente. Cei de la 
A.S.A. n-au sesizat pericolul că
2—1 este un avantaj minim nici 
cînd Economu a șutat fn tJără, 
continulnd să joace la întimplare. 
A.S.A. a încercat să refacă te
renul după 2—2, dar era prea 
tîrziu. Și astfel, echipa din Tg. 
Mureș a făcut al treilea meci e- 
gal consecutiv pe teren propriu 
în acest retur.

Constantin ALEXE

MARCAJ-DA, DURITĂȚI — NU!
In situația în care se afla, ve

cină cu disperarea, era normal 
ca, duminică, pe „Republicii", e- 
chipa Rapid să ia măsuri spe
ciale prin care să contracareze 
superioritatea partenerei de între
cere, Dinamo, exprimată, de alt
fel, și de pozițiile celor două for
mații în clasament. Și a luat, în- 
tr-adevăr, aceste măsuri, armîn- 
du-se tactic împotriva plusului de 
tehnicitate deținut de dinamoviști. 
Cu excepția lui Pîrvu, libero-ul 
cu sarcini specifice, cu precădere 
de marcaj în zonă, toți ceilalți 
rapidiști și-au luat în primire ad
versarii direcți, păzindu-i — mai 
sever sau mai larg — în funcție 
de locul de desfășurare a duelu
rilor pentru minge, mai apropiat 
sau mai îndepărtat de buturile a- 
părate de Ioniță.

A deranjat și, deci, a devenit 
criticabil modul în care au înțe
les rapidiștii să aplice marcajul, 
intervențiile neregulamentare — 
ale lui Teleșpan, Adr. Dumitru, 
Petcu, Manea și Rontea — „la 
om“, nu la minge — depășind 
larg pe cele permise. In min. 1, 
Cojocaru l-a „culcat" pe Custov 
și aceasta avea să însemne doar 
prima verigă dintr-un lanț al du
rităților comise și de o parte și 
de alta, întrucît — provocați 
în serie, din startul partidei — 
s-au găsit, apoi, destui jucători 
și din tabăra dinamovistă care 
să răspundă... în văzul „tribune
lor" : Custov l-a pălmuit pe 
Rontea și n-a primit decît un 
cartonaș galben, iar I. Moldovan
l-a  lovit, brutal, cu piciorul pe 
Petcu și arbitrul C. Dinulescu, 
aflat lîngă ei, s-a făcut că nu 
vede sau a făcut distincția între

LE DOUA 
unii aprilie 
,,23 August" 
ternaționalâ 
ezentativele 
5ria a reve- 
li cu 26-18 
- 1. Corne* 
reza Nencu 
-yrwlc (V)

Taser (V) 
49,16 p, 3.
juniori au 

.-a (39,82 p) 
p). 
cultate din 
Masculin : 

il Sdvinești 
4 lași 2-3.
Șimleul S. 
C.S.U. Pi- 

I. Tg. Mu- 
1—1, Voința 
‘—3, Dacia 
3-0.

«

I
I
I
I

I

MECI INTERNAȚIONAL LA 
DROBETA-TR. SEVERIN

Ieri după-amiază, pe stadionul 
Municipal din Drobeta-Tr. Seve
rin, In prezența a peste 20 000 de 
spectatori, s-a desfășurat un bo
gat șl frumos program culturai- 
sportiv. în cadrul acestui pro
gram s-a disputat și meciul in
ternațional de fotbal dintre selec
ționatele sindicale ale județului 
Mehedinți și regiunii Timoc-Zal- 
cear (R.S.F. Iugoslavia), încheiat 
cu scorul de 1—1 (0—1). Cele 
două goluri au fost înscrise de 
Ivanovici (min. 44) pentru echipa 
oaspete, respectiv Pupăză (min 
55).
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ACTUALITĂȚI
• CLASAMENTUL INTER’ 

BUCUREȘTEAN. După disputarea 
partidei Rapid — Dinamo, clasa
mentul înterbucureștean are ur
mătoarea configurație :

URSULUI 
1977 
(A)

MAI 
lânia

1. DINAMO 6 2 2 2 12— 9 6
2. Rapid 5 2 2 1 8— 7 6
3. Progresul 5 2 2 1 7— 9 6
4. Sportul stud. 5 1 2 2 6— 4 4
5. Steaua 5 1 2 2 6—10 4I

I
S. Brăila 
Petrolul 
>nul săv. 
•ea Alex. 

. agulroșu 
Sighet

I
I

• ECHIPA CAMPIONATULUI. 
Alcătuită pe baza adiționării no
telor obținute de jucători, echipa 
campionatului Diviziei A, după 23 
de etape, se prezintă astfel : Io
niță (162) — Cheran (153), Anto
nescu (164), Ștefănescu (165), 
Vigu (164) — Angelescu (164),
Mulțescu (160), Boloni (157) —
Lucescu (133), Radu II (146), I. 
Florea (159). 

provocare și ripostă. In acest fel, 
meciul a fost stricat, spectacolul 
compromis. Și cu ce implicații : 
cu trimiterea pe tușă a celor doi 
internaționali, Cheran și Dudu 
Georgescu, în dreptul cărora, 
pentru meciul de la Zagreb, stă 
acum un mare semn de întreba
re. Situație regretabilă, pe care 
C. Dinulescu ar fi putut s-o 
curme de la început, printr-un 
„fluier" energic, impunător, așa 
cum, de altfel, ne obișnuise în 
trecutele sale prestații.

Adrian Dumitru respinge balonwl, cu capul, inlăturind pericolul 
de la poarta lui Ioniță (Fază din meciul Rapid — Dinamo 1—0) 

Foto : V. BAGEAC
Fotbalul valoros, cum ni-I do

rim, cam de multă vreme, și în 
campionatul nostru, nu poate face 
casă bună cu duritățile. Arbitrii 
noștri trebuie să înțeleagă, odată 
pentru totdeauna, acest adevăr, 
rolul lor Ia progresul jocului cu 
balonul rotund — PRIN APLI
CAREA INTRANSIGENTA A LI
TEREI REGULAMENTULUI — 
fiind determinant.

G. hHCOLAESCU

MINUTUL CONFESIUNILOR
Minutul 91 al partidei Politeh

nica Iași — Politehnica Timișoa
ra, minutul confesiunilor în am
bele tabere. Mai întîi, în aceea a 
oaspeților, în fața vestiarului lor, 
unde antrenorul Petrică Rădules- 
cu, vădit marcat de insuccesul 
timișorenilor, spunea : „Avem 
motive să fim supărați pe Catona 
pentru ambele goluri primite. La 
al doilea, greșeala lui s-a coro
borat cu neatenția fundașilor 
centrali și chiar a mijlocașului 
Vișan, aflat alături de Simionaș, 
care n-a intimpinat nici cea mai 
mică opoziție", cu siguranță că șl 
Catona regretă mult lipsa lui de 
decizie (de ce n-o fi fost înlo
cuit, deoarece după golul iul Dă-

SERIA I

Cristalul Dorohoi — C.S Boto
șani 2—1 (2—0), Laminorul Ro
man — Cimentul Blcaz 2—0 (1—0), 
Dorna vatra Dornei — I.T.A. Pia
tra Neamț 3—0 (2—0), Progresul 
Fălticeni — Bradul Roznov o—l 
(0—0), Avântul TC.M.M. Frasin — 
Metalul Rădăuți 2—0 (0—0), A.S.A. 
Cimpulung — Danubiana Roman
3— 0 (Danubiana fiind suspendată), 
Metalul Botoșani — Cetatea Tg. 
Neamț 5—o (4—0), Foresta Moldo- 
vița — Foresta Fălticeni 0—3 
(0—1)

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 22-a : 1. LAMINO
RUL ROMAN 34 p (34—15), 2. C.S. 
Botoșani 32 p (58—15). 3. Avântul 
Frasin 26 p (40—26), 4. Metalul 
Botoșani 26 p (28—19)... pe ulti
mele : 15. Bradul Roznov 16 p 
(16—32), 16. Foresta Moldovița
10 p (16—57).

SERIA A n-A

Constructorul Iași — Viitorul 
Vaslui 0—1 (0—1), Constructorul
Vaslui — Petrolul Momești 0—2 
(0—2), Petrolistul Dărmăneștl — 
TEPRO lași 1—0 (0—0), Hușana
Huși — Letea Bacău 1—1 (0—1), 
Chimia Mărășești — Minerul Co- 
măneștl 0—2 (0—0), Partizanul
Bacău — Textila Buhuși 2—0 
(2—0), Nicollna Iași — Rulmentul 
Bârtad 2—1 (1—0), Energia Gh. 
Gheorghlu-Dej — Oituz Tg. Ocna
4— 0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VIITO
RUL VASLUI 35 p (45—14), 2. Chi
mia Mărășești 33 p (42—18), 3.
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 30 p 
(38—16)... pe ultimele : 15 Textila 
Buhuși 11 p (15—39), 16. Hușana 
Huși 11 p (20—51).

SERIA A m-A

Avintul Mîneclu — Carpați Si
naia 0—0, Caraimanul Bușteni — 
Poiana Cîmpina 2—1 (1—1), An
cora Galați — Petrolistul Boldești
2— 0 (2—0), Victoria Florești —
Chimia Brazi 2—0 (1—0). I.R A.
Cîmpina — Metalosport Galați
3— o — neprezentare, Foresta Gu-
geștl — Luceafărul Focșani 2—0 
(0—0), Petrolul Teleajen Ploiești 
— Recolta Săhătenl 5—1 (3—0),
Dinamo Focșani — Chimia Buzău 
3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. I.R.A.
CÎMPINA 32 p <46—15), 2. Carpați 
Sinaia 31 p (50—18), 3. Petrolul 
Teleajen 30 p (33—22)... pe ultime
le : 15. Recolta Săhătenl 11 p 
(12—55), 16. Metalosport Galați 7 p 
(8—62)

nilă s-a dovedit nesigur ?) care, 
în final, a fixat un rezultat de 
natură să nemulțumească pe „alb- 
vloleți". Evoluția timișorenilor la 
Iași a fost bună, ei s-au mișcat 
dezinvolt la mijlocul terenului, 
speculind la maximum vizibila 
scădere de randament a terțetului 
Romilă — Șerbănică — Simionaș. 
Oricum, echipa oaspete are motive 

să regrete că n-a plecat de la 
Iași cu un punct, deși ar trebui 
reținut și faptul că ea acuză 
lipsa unui „vîrf de atac" viguros 
și penetrant.

In cealaltă tabără, antrenorul 
Iile Oană declara : „Cit de dificil 
a fost acest Joc, cite emoții ne-au 
provocat oaspeții ! Ei ne-au fost 
superiori Ia multe capitole, dar, 
rețineți, in meciul cu Craiova noi 
am jucat de două ori mai bine 
declt adversarul și, totuși, am 
pierdut. Acesta este fotbalul, cu 
compensațiile iui..."

In afara rezultatului, experi
mentatul antrenor avea și un alt 
motiv de mulțumire. în această 
luptă pentru evitarea retrogradă
rii, Ilie Oană a titularizat doi 
foarte tineri jucători : pe porta
rul Bucu, excelent duminică in 
două situații foarte grele, și pe 
Cernescu, o extremă stingă de
bordantă și cu multă decizie 
in joc. Pe banca de rezerve a 
ieșenilor se mai afla un talent : 
Florian, un junior care ne-a fost 
astfel recomandat : „Și despre el 
o să mai auziți". 11 credem pe 
Oană. Ne-a demonstrat cu ani în 
urmă și la Petrolul Ploiești că 
nu este un „antrenor-pasager" în 
Divizia A.

Stelian TRANDAFIRESCU

ETAPA A 22-a ÎN DIVIZIA C
SERIA A IV-A

S.C. Tulcea — Dunărea Tulcea 
1—9 (1—0), Marina Mangalia —
Unirea Tricolor Brăila 1—1 (0—1) 
— s-a jucat la Medgidia, Ș. N. 
Constanța — Electrica Constanța 
1—0 (0—0), Dunărea Cernavodă — 
Unirea Eforie 0—1 (0—1), Victoria 
Țăndărel — Progresul Brăila 1—9 
(0—0), Dacia Unirea Brăila — Mi
nerul Măcin 0—0, Cimentul Med
gidia — I.M.U Medgidia 1—1 
(1—1), Gloria Poarta Albă — Au
tobuzul Făurei 0—4.

Pe primele locuri : 1. S.C. TUL
CEA 33 p (42—13), 2 Progresul
Brăila 31 p (38—18), 3. Unirea Tri
color Brăila 30 p (37—17)... pe ul
timele : 14. Autobuzul Făurei 15 p 
(26—35). 15. Minerul Măcin 15 p 
(15—37), 16 Gloria Poarta Albă 
8 p (16—52).

SERIA A V-A

Autobuzul București — Flacăra 
roșie București 1—1 (0—1) I T.M. 
București — Automatica București
1— 0 (0—0), Șoimii TAROM Bucu
rești — Olimpia Giurgiu 1—0 
(0—0), Electronica București — 
Uhi?ea Tricolor București 0—1 
(0—0), I.CS.I.M. București — 
Sirena București 1—0 (1—0), I.O.R. 
București — Abatorul București
4—0 (0—0), Avintul Urzlceni — A- 
zotul Slobozia 1—1 (0—1), Viito
rul Chirnogi — Automecanica 
București 0—0.

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 34 p (54—8), 
2. Unirea Tricolor București 31 p 
(41—24), 3. Automecanica Bucu
rești 30 p (32—15)... pe ultimele : 
14 I.O.R. București 17 p (22—30),
15. Viitorul Chirnogi 17 p (10-40),
16. Olimpia Giurgiu 8 p (15—57).

SERIA A VI-A

Metalul Mija — Muscelul Cim
pulung 1—1 (0—0), Răsăritul Cara
cal — Cimentul Fieni 0—0, Cons
tructorul Pitești — Cetatea Tr. 
Măgurele 3—2 (2—1), Progresul
Corabia — Petrolul Tirgovlște
2— 1 (1—1), Progresul Pucioasa — 
Recolta Stoicănești 2—0 (1—0). Vi
itorul Sooraicești— ROVA Roși
ori de Vede 2—0 (0—9), Petrolul Vi
dele — Dacia Pitești 1—0 (1—0), 
Oțelul Tîrgoviște — . Chimia Gă- 
ești 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CIMPULUNG 32 p (50—18), 
2. Metalul Mija 30 p (39—22), 3.
Petrolul Tîrgoviște 29 p (35—21)... 
pe ultimele : 14. progresul Pucioa
sa 16 p (26—39), 15. Recolta Stoi-

Astăzi, pe stadionul Republicii

PROGRESUL - STEAUA,

IN CADRUL

„CUPEI INDEPENDENTEI"
După cum am mai anunțat, 

astăzi, pe stadionul Republicii, 
cu începere de la ora 17, se va 
disputa meciul dintre divizio
narele A bucureștene Progresul 
și Steaua. Acest meci contează 
ca semifinală a „Cupei Indepen
denței", competiție organizată 
de Consiliul municipal Bucu
rești pentru educație fizică și 
sport.

învingătoarea dintre Progresul 
și Steaua va întîlni apoi, joi 
5 mai, pe același stadion, în fi
nala „Cupei Independenței", e- 
chipa Sticla, revelația competi
ției, care — după cum se știe 
— a eliminat, în cealaltă semi
finală, disputată săptămîna tre
cută, pe divizionara A Rapid.

în deschidere la partida de 
astăzi, dintre Progresul și Stea
ua, se va disputa (la ora 15) 
semifinala competiției similare 
pentru echipele de juniori. Ra
pid — Sportul studențesc.

LOTUL ȘI-A RELUAT
(Urmare din pag. 1)

a selecționatei iugoslave înain
tea meciului cu echipa noastră.

Componenții lotului se con
centrează cu toate forțele pen
tru partida de duminică. „Acum, 
totul pentru jocul cu echipa 
Iugoslaviei, ne spunea Lucescu. 
In zilele acestea de pregătire 
sînt convins că vom realiza și 
unitatea sufletească și cea de joc 
atît de necesare greului examen 
care ne așteaptă'*. Sameș, care 
e complet refăcut de pe urma ac
cidentării din întîlnirea cu echi
pa Spaniei, ne spunea: „Mă 
simt foarte bine. Am făcut o 
serie de antrenamente care 
mi-au arătat că sînt complet 
refăcut. Sînt sigur că vom rea-

c&neștl 16 p (19—44), 16. Oțelul 
Tîrgoviște 13 p (26—45)

SERIA A VII-A

Pandurii Tg. Jiu — C.S.M. Dro
beta Tr. Severin 1—0 (0—0), Mi
nerul Motru — Minerul Rovlnari 
1—2 (0—2), Unirea Drobeta Tr.
Severin — Lotrul Brezoi 0—2 
(0—1), Chimistul Rm. Vilcea — 
Constructorul Craiova 2—o (1—0), 
Unirea Drăgășani — Laminorul 
Slatina 5—0 (4—0), Progresul Băi- 
leștl — Metalurgistul sadu 1—o 
(0—o), C.F.R. Craiova — Dlema 
Orșova 3—0 (1—0), I.O.B. Balș — 
Dunărea Calafat 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 34 p (39—11), 2.
C.S.M. Drobeta Tr Severin 33 P 
(46—10), 3. Minerul Motru 27 p 
(40—19).. pe ultimele : 15. Cons
tructorul Craiova 16 p (24—36). 16. 
Laminorul Slatina 16 p (26—50).

SERIA A VHI-A

Gloria Arad — Minerul Moldova 
Nouă 1—1 (0—0), Unirea Sinnico- 
lau Mare — Metalul Oțelu Roșu 
1—o (0—0), Ceramica Jimbolia — 
Minerul Anina 1—0 (0—0), Cons
tructorul Arad — Unirea Tomna
tic 2—1 (0—1), Nera Bozovicl — 
Strungul Arad 2—3 (0—2), Banatul 
Timișoara — Gloria Reșița 1—1 
(1—0), Laminorul Nădrag — Elec
tromotor Timișoara 1—0 (0—0),
Vulturii Textila Lugoj — Metalul 
Bocșa 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOLDOVA NOUA 30 P (44—20), 
2. Minerul Anina 28 p (32—14), 3. 
Laminorul Nădrag 24 p (39—35)... 
pe ultimele : 15. Nera Bozovicl 
19 p (37—54), 16. Banatul Timișoa
ra 15 p (28—42).

SERIA A IX-A

Voința Oradea — Victoria Cărei 
3_0 (1—0), Oașul Negrești — Re
colta Salon ta 1—0 (1—0), CUPROM 
Baia Mare — Minerul Bihor 1—1 
(0—1), Someșul Satu Mare — Mi
nerul Suncuiuș 8—0 (4—0). Oțelul 
Bihor — înfrățirea Oradea 1—0 
(1—0), Bihoreana Marghita — Mi
nerul Baia Sprle 2—o (2—0). vo
ința Cărei — Victoria zalău 4—0 
(1—0), Gloria Șimleu Silvanlei — 
Minerul Băița 3—0 (3—0)

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 34 p (47—11), 2. înfră
țirea Oradea 32 p (44—17), 3. Vo
ința Oradea 26 p (35—19), 4. Mi
nerul Băița 26 p (44—32).. pe ul
timele : 15. Oașul Negrești 17 p 
(22—40), 16. Victoria Zalău 12 p 
(24—56).

S-A REUNIT; 
ȘI LOTUL 

DE TINERET
Ieri dimineață s-a reunit Ia 

București, la Centrul „23 Au
gust", lotul de tineret (21 de 
ani) in vederea partidei de du
minică, de la Craiova, cu selec
ționata similară a Iugoslaviei, 
joc conlind pentru competiția 
europeană deschisă echipelor 
de tineret. Antrenorii Octavian 
Popescu și Constantin Deliu au 
la dispoziție următorii jucători: 
Lung, Bucu, Moraru (portari), 
Tilihoi, Stancu, Zahiu, Bărbu- 
lescu. Barna, Pîrvu (fundași), 
Șerbănică, Șoșu. Irimescu, Au
gustin (mijlocași), Teleșpan, 
Vrinccanu, Văetuș, O. Ionescu, 
Nedelcu II, jCirțu (atacanți). La 
M. Răducanu — încă nerefăcut 
de pe urma operației de menise 
— și Dănilă, reaccidentat în e- 
tapa de duminică, s-a renunțat, 
în locul lor au fost chemați O. 
Ionescu, Nedelcu II, Cirțu.

în cursul zilei de ieri, lotul 
a efectuat un antrenament. 
Pentru astăzi e prevăzută o 
nouă ședință de pregătire, ur- 
mînd ca miercuri dimineața în
tregul lot să se deplaseze la 
Craiova, unde va continua an
trenamentele. Jocul de dumini
că, de pe stadionul „Central", 
va începe la ora 11 și va fi 
condus de o brigadă de arbitri 
din Turcia. Reamintim că, din 
grupa selecționatei noastre, mai 
face parte, în afara echipei Iu
goslaviei, și aceea a Spaniei. In 
această grupă s-au disputat 
pînă acum meciurile : Iugosla
via — Spania 4—1 și Spania —• 
România 3—0.

PREGĂTIRILE
liza un joc bun Ia Zagreb. Vom 
lupta pină Ia epuizare, spre a 
fructifica, in continuare, bunul 
Start dc la București".

Programul de astăzi al lotului 
cuprinde un dublu antrenament 
— dimineața și după-amiaza —, 
în care sînt incluse elementele 
pregătirii fizice și de tehnică 
și tactică. Pentru mîine se 
preconizează un joc la două 
porți cu un adversar care ur
mează a fi stabilit astăzi.

Plecarea spre Zagreb este - 
fixată pentru vineri după-amia
ză, cu avionul, urmînd ca sâm
bătă să se efectueze un antre
nament pe stadionul „Maksi- 
mir“ (70 000 locuri), care va 
găzdui partida dintre reprezen
tativele Iugoslaviei și României.

SERIA A X-A
Soda Ocna Mureș — Minerul 

Rochia 5—1 (2—0) 1, Foresta Bis
trița — Minerul Băiuț 3—0 (1—0), 
Cimentul Turda — Tehnofrlg Cluj- 
Napoca 2—1 (1—1), Metalul Aiud
— Minerul Baia Borșa 3—0 — e- 
chlpa Minerul fiind suspendată. 
Metalul Sighișoara — Unirea Dej
1— 2 (0—0), C.IL. Gherla — Avin
tul Reghin 0—2 (0—0), Mureșul 
Luduș — Lăpușul Tg. Lăpuș 2—0 
(1—9), Derma ta Cluj-Napoca — 
Bradul Vișeu 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. AVINTUL 
REGHIN 29 p (27—20), 2. Minerul 
Rodna 28 P (47—26), 3. Metalul 
Aiud 28 p (43—26) .. pe ultimele :
15. cimentul Turda 15 p (25—32),
16. Dermata Cluj-Napoca 11 P 
(19—50).

SERIA A XI-A
I.C.I.M. Brașov — Minerul Bă

lan 7—1 (4—0), Chimia Or. Victo
ria — Minerul Baraolt 2—0 (1—0), 
Viitorul Gheorghienl — Carpați 
Brașov 2—1 (0—0), Torpedo Zăr- 
nești — Utilajul Făgăraș 2—1 
(0—0), progresul Odorheiu Secu
iesc — precizia săcele 3—0 (1—0), 
Unirea Sf. Gheorghe — Forestie
rul Tg. Secuiesc 2—2 (1—2), C.S.U. 
Brașov — Mureșul Toplița 8—1 
(6—0), Metrom Brașov nu a jucat.

In meci restanță (etapa a 20-a) : 
Chimia Victoria — Torpedo 0—0

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M.
BRAȘOV 30 p (44—13), 2. Viitorul 
Ghearghienl 27 p (27—15), 3. Pro
gresul odorhei 26 p (27—15)... pe 
ultimele : 14. Mureșul Toplița 15 p 
(18—41), 16. Unirea Sf. Gheorghe 
14 p (17—23)

SERIA A XII-A
Gaz metan Mediaș — Inter Si

biu 2—0 (1—0), Știința Petroșani
— Laminorul Teliuc 2—1 (2—1),
Metalul Copșa Mică — Construc
torul Alba Iulia 1—0 (0—0) — s-a 
jucat Ja Mediaș, F.I.L Orăștie — 
C.F.R. Simeria 2—0 (0—0). C I.L.
Blaj — Textila Cisnădie 0—0, 
I.P.A. Sibiu — Minerul Ghelar 1—0 
(1—0), Unirea Alba Iulia — 
IM.1.X. Agnita 4—0 (3—0). Textila 
Sebeș — Automecanica Mediaș
2— 4 (0—1) — s-a jucat la Blaj.

Pe primele locuri : 1. GAZ ME
TAN MEDIAȘ 33 p (35—10), 2. Ști
ința Petroșani 31 p (45—21), 3.
LP.A Sibiu 27 p (29—23)... pe ul
timele : 15. Constructorul Alba 
Iulia 15 p (20—26), 16. Textila Se
beș 7 p (17—63).

Rezuîtatele nc-au fost transmtse 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



RUGBYUL ROMÂNESC-PE UN DRUM ASCENDENT Campionatul mondial de hochei

Cucerirea titlului continental, moment de referinfâ
Pe drumul tot mai sigur al 

rugbyului românesc spre consa
crare, sezonul 1976'1977 va ră- 
mîne un moment de referință. 
Echipa noastră reprezentativă 
a avut remarcabile prestații, 
susținând 7 partide și cîștigînd 
tot atâtea (dintre care 5 în C.E.). 
Această ediție a campionatului 
european a prilejuit XV-hii 
tricolor un veritabil triumf, 
care, în limbajul sec al cifre
lor, înseamnă un punctaveraj 
de excepție (233—32), reușit la 
capătul meciurilor cu Polonia 
(38—8, la Nowv Dwor), Franța 
(15—12, la București), Maro» 
(89—0, la București), Spania 
(22—12 la Barcelona) și Italia 
(69—0, la București). De Ia un 
joc la altul echipa noastră a 
devenit tot mai sigură. Am 
spune că.. începutul l-a marcat 
repriza a doua a partidei cu 
Polonia, cînd s-a văzut că îna
intarea dirijată de Dărăban a 
căpătat o forță de șoc deose
bită, cu care-și macină, pur 
și simplu, adversara. De aceasta 
s-a convins, dealtfel, și marea 
echipă a Franței, in acel meci 
de la 14 noiembrie 1976. Rives, 
Skrela, Bastiat, Paparemborde, 
Cholley — jucători celebri — au 
câștigat multe baloane în prima 
jumătate a întâlnirii. Dar efor
tul la care i-a obligat mai pu
țin faimoșii M. Icnescu, Pintea, 
Ortelecan, Dinu, Băcioiu și cei
lalți a făcut ca grămada fran
ceză să fie sufocată după pauză, 
să piardă mai toate duelurile, 
echipa României reușind ceea 
ce n-a mai reușit nimeni, în 
ultimii ani : trei încercări în
scrise Franței !

S-a vorbit după 
la 14 noiembrie de 
pregătire fizică a__ _
noștri. Și afirmațiile de atunci 
și-au aflat acoperire in evolu
țiile următoare ale tricolorilor. 
Pentru că, intr-adevăr, cu un

meciul de 
excelenta 

rugbyștilar

fond uman foarte dotat s-a lu
crat enorm. Multele ceasuri de 
transpirație la antrenamente au 
condus la conturarea persona
lității echipei României, adepta 
„jocului total", a rugbyuluî în 
forță dar și inteligent. Deose
bitul „șoc al grămezii" — des
pre care am mai amintit —, 
spontaneitatea treisferturilor, 
subtilitățile tehnice ale majori
tății tricolorilor, arsenalul tactic 
bogat (și care cuprinde încă 
multe— secrete), puterea de 
mobilizare în momente grele — 
iată o înșiruire de calități dem
ne de O mare echipă. Și se 
pare că această MARE ECHIPĂ 
există în realitate 1 Galezul 
Meîrien Joseph — despre care 
se spune că este cei mai bun 
arbitru din lume la ora actuală 
—. francezul Gerard Murillo, 
antrenorul formației Spaniei, 
englezul Roger Duinttcnton, ar
bitrul meciului de acum două 
zile, Mario Martone, președin
tele federației de rugby din 
Italia — și înșiruirea ar putea 
fi mult mai lungă — au vorbit 
la superlativ despre rugbyștii 
noștri.

Meritul antrenorilor emeriți 
Valeriu Irimescu și Petre Cos- 
mănescu este incontestabil. Cînd 
au pornit la drum, acum cîțiva 
ani, cu idei noi, mulți s-au 
îndoit de reușita acestora. Dar 
iată că rezultatele au întrecut 
toate așteptările, laurii de cam
pioni ai Europei încununînd e- 
forturile unei echipe în care 
maturitatea lui Nica. Dinu. Da
raban, Băcioiu, Pintea s-a îm
pletit perfect cu dorința de 
afirmare a mai tinerilor Bucos, 
Ianusevîci. Motrescu, Constan
tin, Varga. Alexandru. Paras- 
chiv, Suciu, Achim, Stoica, Du
mitru, Ortelecan, Munteanu si 
a foarte tinerilor Bucan, M. 
Ionescu, Murariu, Mușat. în 
cele 5 partide din cadrul corn-

petiției continentale organizate 
de F.I.R.A., Bueos, Nica, Varga, 
Alexandru. Murariu, Daraban, 
Pintea, Dinu — scheletul echi
pei — au fost prezenți minut 
cu minut. 53 de minute mai 
puțin a evoluat Motrescu, ceea 
ce nu I-a împiedicat să înscrie 
un număr record de încercări 
(9. dîntr-un total de 39). La ca
pitolul acesta, al eficacității 
rugbyștilor noștri, domină Bucos 
(43 de puncte), într-un clasa
ment care cuprinde nu mai 
puțin de 16 marcatori ! Numă
rul acestora vorbește de la 
sine...

Iată, deci, că rugbyul româ
nesc a atins un nivel înalt pe 
care-1 va măsura la 4 iunie, la 
Paris, pe stadionul „Parc des 
Princes", cînd se vor- întîlni 
campioana Europei, România, 
și câștigătoarea „Turneului ce
lor 5 națiuni", puternica repre
zentativă a Franței...

Geo RAEȚCHI

astăzi Încep turneele finale
VIENA, 2 (prin telefon). Cu 

meciurile desfășurate luni s-a 
încheiat prima parte a campio
natului mondial de hochei pe 
gheață, urmînd ca de mîine 
(or. astăzi) întrecerea să 
continue in cadrul a două tur
nee : echipele clasate pe locurile 
1—4 își vor disputa, în conti
nuare, titlurile de campioană 
mondială și europeană, în timp 
ce formațiile clasate pe locuri
le 5—8 vot- lupta pentru evita
rea retrogradării. Dar, așa 
se prezintă lucrurile, se 
că, de fapt, de pe acum, 
două probleme în discuție 
oarecum rezolvate. Tînăra
prezentați vă a Uniunii Sovieti
ce are cele mai mari șanse să 
reintre in posesia titlurilor puse 
în joc, prestația sa la actuala 
ediție a C.M. fiind cu totul re
marcabilă. în schimb, for
mația țării noastre — la prima 
sa participare în grupa A —

are, Ia această oră, situația cea 
mai grea în lupta pentru rămî- 
nerea în primul eșalon valoric 
al hocheiului. Potențialul jucă
torilor noștri a crescut, in pofi
da eșecurilor, deoarece ei au 
început sâ se acomodeze cu ri
gorile grupei A, de valoare in
comparabilă cu grupa B.
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MARE SCANDAL ÎN BOXUL

Continuă C.M. (gr. A), ta Viena 
Turneu, la Atlanta 
lugoplastika — Set. Europei, la Split §
Finala Cupei U.E.F.A. (tur) : Juventus Torino — 
Athletic Bilbao
Turneul final W.C.T. (dubiu) la Kansas City 
,,Memorialul Jean Dane*, la Paris
In preliminariile C.M. (gr. 8) : iugoslavia —
România, la Zagreb 
„Marele Premiu al Spanie," (I. I), la Jarama 
Concursuri Internationale, la Bolzana (f) ți Mila
no (m)
A 30-a ediție a „Cursei Păcii”

PROFESIONIST AMERICAN
NEW YORK (Agerpres). — 

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, în boxul profesionist 
american a izbucnit un mare 
scandal la sfîrșitul săptămânii 
trecute cînd semifinalele cam
pionatelor S.U.A. au fost anu
late și transmisia lor la tele
viziune suprimată în ultimul 
moment ca urmare a acuzațiilor 
grave aduse Revistei „Ring 
Magazine", managerului Don 
King și Comisiei de box a sta
tului New York, organizatorii 
turneului. Este vorba de me
ciuri aranjate, prezentare de 
palmarese și clasamente false 
și alte escrocherii obișnuite în

lumea boxului profesionist. 
Astfel, unul dintre boxerii se- 
mifinaliști ai campionatelor 
S.U.A. era trecut în palmares 
cu două victorii obținute în 
Mexic, deși ulterior s-a aflat 
că pugilistul respectiv nu bo
xase niciodată în Mexic. Un 
alt boxer a recunoscut că un 
impresar l-a promis, în schim
bul unei sume de bani, să-1 
claseze printre primii zece pu- 
giliști americani, deși el era a- 
proape un debutant, iar Scott 
Ledoux, un boxer de categoria 
grea din Baltimore, a declarat 
că totul în acest turneu era a- 
ranjat dinainte.

cunt 
pare 
cele 
sint 
re-

Rezultate : Finlanda — R.F. 
Germanie 4-1 (2—0, 1-0, 1-1) 
med desfășurat duminică sea
ra : Cehoslovacia — S.U.A. 
6—3 (1—2, 3—1. 2—0), rezulta
tul partidei Suedia — U.R.S.S. 
nu ne-a parvenit pînă la în
chiderea ediției.

Clasamentul

BASCHETBALISTE If ROMANCE PE LOCUL 2 U HALLE
BERLIN. 2 (Agerpres). —Re

prezentativa feminină de bas
chet a României s-a clasat pe 
locul 2 în turneul internațional 
disputat la Halle (R.D. Germa
nă). Baschetbalistele românce au 
obținut 3 victorii: 61—49 (34—22) 
cu prima echipă a R.D. Germane, 
91—68 (32—37) cu formația Po
loniei și 92—56 (37—29) cu se
lecționata secundă a R.D. Ger
mane, pierzînd un singur joc, 
cu 79—85 (32—43), în fața Bul
gariei, cîștigătoarea competiției.

Alte rezultate : Bulgaria — Po
lonia 100—56 (43—27) ; Bulga
ria — R.D. Germană (A) 76—54 
(51—29) ț Polonia — R.D. Ger
mană (A) 78—67 (35—37).

Iată clasamentul_ final : 1.
Bulgaria ; 2. România ; 3. Po
lonia ; 4. R.D. Germană (A) ; 5. 
R.D. Germană (B). în clasa
mentul eoșgeterelor, pe primul 
loc s-a situat poloneza Gortat, 
cu 57 p înscrise, urmată de Ma
ria Simionescu (România) și 
Jaworska (Polonia) — cîte 52 p.

ROMANIA CEHOSLOVACIA ÎN
(Urmare din pag. 1)

Iată, așadar, cele două for
mații fruntașe ale tenisului eu
ropean, pentru prima oară puse 
să-și tranșeze frumoasa rivali
tate sportivă în întîlnire direc
tă. Meciul România — Ceho
slovacia, este unu) din sfertu
rile de finală ale grupei A eu
ropene. învingătorii întră in se
mifinală, unde calificată direct 
este echipa Angliei.

Fără îndoială, interesul pen
tru meciul care începe vineri, 
pe „centralul" de la Progresul, 
este majorat de prezența mul
tiplului campion cehoslovac Jan 
Kodes. Laureat la Wimbledon 
în 1973 și la Roland Garros în 
1970—71 (a doua oară după o 
dramatică finală cu Năstase), el 
rămîne una din marile perso
nalități ale tenisului contempo
ran. Noua sa confruntare cu 
Ilie Năstase, de data aceasta pe 
teren bucureștean, se anunță 
pasionantă. Mai ales acum, cînd 
primul nostru jucător merge 
spre a 109-a sa partidă în 
„Cupa Davis". Au trecut de o 
sută de starturi doar 12 tenis- 
mani, în întreaga lume : N. 
Pietrangeli (164). J. Brichant 
(121), M. Santana (119), I. Năs
tase (106), I. Țiriac (106), P. 
Washer (103). Von. Cramm, W. 
Bungert. U. Schmidt, E. Man
darine (toți 102). T. Ulrich (101), 
T. Koch (100). Doi români în 
eșalonul de onoare, iată încă

o performanță cu totul deose
bită. La care se cuvine adăugat 
că Ilie Năstase are cel mai ri
dicat procentaj dintre toți : 
76,41 !

Sub semnul acestor prestigioși 
indici de referință, așteptăm cu 
firească nerăbdare noua între
cere între campionii tenisului 
din cele două țări prietene.

★
Ieri Ia amiază a sosit de la 

Praga primul lot de jucători 
cehoslovaci, avînd în compo

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM * Maratonul de Ia 

Karl-Marx-Stadt (R.D. Germană) 
a fost cîștigat de finlandezul 
Pekka Păivărinta, cronometrat în 
2h 13:32,4. Pe locurile următoare: 
Arnhold 2h 14:26,8 ; Umbach 
2h 14:43,6 ; Eberding (toți R.D.G.) 
2h 15:07,8 și Kocourek (Ceho
slovacia) 2h 15:16,4 a La Phila
delphia, kenianul Wilson Waigwa 
a obținut cea mai bună perfor
manța mondială a sezonului în 
cursa de o milă, cu timpul de 
3:53,8. în ștafeta masculină de 
4x200 m, echipa Universității din 
Arizona a realizat un nou re
cord mondial cu 1:21,5. Alte re
zultate : 100 m — Steve Riddick 
10,31 ; înălțime — Dwight Stones 
2,25 m ; tnplusalt — Paul Jordan 
16,29 m • Scoțianul Don Richtiec 
a obținut cea mai bună perfor
manță mondială pe distanța de 
50 km. Pe p’sta stadionului din 
orașul Ewell, Richtier a parcurs 
distanța în 2h 51:38.0 (v. r. Joe 
Keating 2h 56:56,0).

BASCHET • Turneul masculin 
de la Liege a fost cîștigat de 
Belgia — 6 p. urmată de Franța, 
Olanda și R.F. Germania — cîte 
2 p. în ultima zi : R.F.G. — O- 
landa 85—71 (37—36) ; Belgia — 
Franța 85—83 (42—43).

BOX a Mexicanul Guty Espa- 
das și-a păstrat titlul de campion

mondial nrofesionist la cat. mus
că, învingînd la Ciudad de Me
xico, prin k.o. tehnic, în repriza 
a 13-a, pe Alfonso Lopez (Pa
nama).

CAlArie a Cea de-a 45-a edi
ție a concursului internațional 
de la Roma s-a încheiat cu pro
ba de obstacole dotată cu „Pre
miul învingătorilor". în care pe 
primul loc s-a situat irlandezul 
Eddie Macken („Kerry Gold"), 
cu timpul de 55,7. Pe locul se
cund : brazilianul Nelson Pessoa 
(„Boomerang") — 60,9.

CICLISM a în Turul Spaniei, 
etapa a 5-a (Benidorm—Valen
cia, 159 km) a fost ciștigată la 
sprint de belgianul Freddy Maer
tens cu timpul de 4h 06:50,0. în 
clasamentul general conduce 
Freddy Maertens, urmat la 30 
sec de spaniolul Miguel Maria 
Lașa

MOTO a „Marele Premiu al 
Cehoslovaciei" la motocros, probă 
contînd pentru C.M., clasa 250 
cmc, desfășurată la Holice (Ce
hoslovacia). a fost ciștigată de 
cehoslovacul Antonin Baborovski 
(„C.Z."), urmat de sovieticul Via-' 
dimir Kavinov („K.Lt.M.") și 
vest-germanul Hans Maisch 
(„Maico"). în clasamentul gene
ral al C.M., după 4 probe, con
duce Ghenadi Moiseev (U.R S.S.)

cu 6fi p, urmat de Harry Everts 
(Belgia) — 62 p și Vladimir Ka- 
vinov (U.R.S.S.) — 60 p.

NATAJIE a în turneul de polo 
pe apă de la Sofia : Olympiakos 
Atena — Mornar split 5—4 ; Ein
tracht Braunschweig — Ortizia 
(Italia) 6—5 ; Ț.S.K.A, Septem- 
vrisko Zname Sofia — Banka 
(Bulgaria) 7—4.

PENTATLON a După două 
probe, în localitatea vest-germa- 
nă Warendorf, conduce Lăszlo 
Horvath (Ungaria) cu 2 200 p, 
urmat de coechipierul său Bako
— 2 086 p și Kuhn (R.F.G.) —
2 006 p. Proba de scrimă a fost 
ciștigată de Horvath, cu 1130 p.

SCRIMA a Competiția mascu
lină de floretă de la Bonn a re
venit italianului Carlo Montano, 
care în turneul final a totalizat
3 victorii, urmat de Isakov 
(U.R.S.S.). Pietruska (Franța) și 
Wojciehowski (Polonia) — cîte 
3 v. Num a (Italia) — 2 v și No- 
gart (Franța) — 1 v. Primii patru 
clasați au susținut un baraj cîș
tigat de Montano

tenis a Turneul de la Las 
Vegas s-a încheiat cu victoria Iui 
Jimmy Connors. învingător cu 
6—4. 5—7, 6—2 în finală cu Râul 
Ramirez. La dublu : Lutz. Smith
— Hewitt. Ramirez 6—3, 3—6» 6—4.

t.
2.
1
4.
5.
7.

«40 0 64—11 12 
75 11 44-20 It 
« 5 0 t 34- 8 70 
7 4 1 2 31-25 9 
p. 6. S.U.A 3 p.

România 0 p.
«. 
p. 8,

azi : Romă- 
și R.F. Ger-

va susține, inEchipa noastră
continuare, următoarele meciuri: 
marți cu Finlanda, joi cu 
S.U.A. și sîmbătă cu R.F. Ger
mania. Mai multă concentrare 
în joc, mai multă dăruire, mai 
multă atenție in defensivă pot 
aduce hocheiștilor noștri rezul
tate mai strînse și eventual o 
victorie in grupa valorică se
cundă. >

Călin ANTONESCU }

„CUPA DAVIS“
nență pe Jiri Hrebec, Tomas 
Smid și Jiri Granat, însoțiți de 
antrenorul Paul Korda. La câ
teva ore după sosire, ei se și 
aflau pe terenurile parcului 
sportiv Progresul, pentru un 
prim antrenament. Jan Kodes 
a sosit în cursul serii, venind 
cu tm al doilea avion. Pentru 
astăzi este așteptat și căpitanul 
nejucător al echipei, Antonin 
Bolart. Mîine, o ultimă sosire, 
cea a arbitrului întâlnirii, aus
triacul Otto Heydrich.

Finala zonei americane

ECHIPA S.U.A. ELIMINATĂ!
BUENOS AIRES, 2 (Ager

pres). — Meciul de tenis dintre 
echipele Argentinei și S.U.A., 
finala zonei americane a „Cupei 
Davis", s-a încheiat Ia Buenos 
Aires cu scorul de 3—2 în fa
voarea gazdelor. In ultima par

tidă de simplu, Brian Gottfried 
(S.U.A.) l-a întrecut cu 7—5, 
7—3, 6—0 pe Ricardo Cano
(Argentina). în semifinala inter- 
zone, tenismanii argentinieni 
vor întîlni formația Australiei.’

CAMPIONATE IN EUROPA 1. Lev. Spartak
2. Ț.S.K.A.
3. Marek

25 14 7 4 46-29 35
25 13 7 5 40-23 33
25 13 7 5 39-24 33K. D. GERMANĂ (etapa 23). 

Dynamo Dresda continuă să 
conducă și se pare că va deveni 
campioană (încă 3 etape de ju
cat). Rezultate : Stahl Riesa — 
Dynamo Dresda 0—2 ; Lokomoti
ve Leipzig — Union Berlin 3—1; 
Wismut Aue — Sachsenring 
Zwickau 1—1 ; Hansa Rostock — 
Rot-Weiss Erfurt 2—8 ; Chemie 
Halle — Carl Zeiss Jena 1—1 ; 
F. c. Magdeburg — Vorwarts 
Frankfurt pe Oder 2—0 ; Dynamo 
Berlin — F. C. Karl-Marx-Stadt 
2—1. Primele clasate :
1. Dynamo Dresda 23 14 5 4 60-27 33

2. FC Magdeburg 23 13 4 6 43-27 30
3. FC Zeiss Jena 23 12 5 6 40-28 2»

CEHOSLOVACIA (etapa 26). 
Dukla Praga continuă să se de
tașeze în clasament, iar Inter 
Bratislava, învingătoare, a trecut 
pe locul 2. deoarece Slavia a fost 
învinsă I Cîteva rezultate : Bo
hemians — Dukla 1—1 ; Inter 
Bratislava — Lokomotiv Kosice 
4—2 ; Jednota Trencin — Zbro- 
jovka Brno 0—0 ; Spartak Trna- 
va — Skoda Plsen 1—1 ; V.S.S. 
Kosice — Slovan Bratislava 2—3 ; 
Union Teplice — Slavia Praga 
2—1 I
1. Dukla 26 15 6 5 53-27 36
2. inter. Br. 26 14 5 7 50-32 33
3. Slavia 25 12 a 5 44-23 32

BULGARIA (etapa 25). Akade- 
mik Sofia — Lokomotiv Plovdiv
1— 0 ; Beroe — Levski Spartak
2— 2 ; Akademik Sviștov — Botev 
Vrafa 1—0 ; Dunav Ruse — Sllven 
2—0 ; Pemik — Slavia 2—1 ; 
Trakla Plovdiv — Blagoevgrad
1— 2 ; Lokomotiv Sofia — Spartak 
Varna 1—1 ; Marek — Ț.S.K.A.
2— 1 I

ANGLIA (etapa 39). Numeroa
se echipe au partide restante. In 
clasament conduce F.c. Liver
pool, care mai este angrenată și 
în alte două finale : în C.C.E. și 
Sn Cupa Angliei ! In derbyul eta
pei. Liverpool a dispus cu 2—1 
de Ipswich, eare nu de mult 
se afla în fruntea clasamentului. 
O altă candidată, Manchester 
City a fost surclasată de Derby 
County (4—0). Alte rezultate : 
Newcastle — Arsenal 0—2 ! ; 
Manchester United — Queens 
Park Rangers 1—0.
1. FC Liverpool 37 22 8 7 59-30 53
2. Manches. City 38 19 12 7 52-32 50
3. Ipswich 39 21 7 11 64-33 49
4. Newcastle 38 17 13 8 61-42 47

SPANIA (etapa 31) : Atletico
Madrid — Santander 5—1 ; Espa- 
nol — Athletic Bilbao 4—0 ! ; 
Valencia — Sevilla 4—0 ; Real So- 
ciedad — C.F. Barcelona 0—0 ; 
Las Palmas — Real Madrid 4—2; 
Celta Vigo — Hercules 2—2.
1. Atlet. Madrid 31 18 7 6 57-29 43
2. CF Barcelona 31 16 8 7 62-31 49
3. Athl. Bilbao 31 14 7 10 48-40 35

OLANDA (etapa 32). Ajax este 
virtual campioană, cu două etape 
înainte de final. Citeva rezultate: 
Ajax — F C. Amsterdam 3—2 ; 
Feyenoord — N.A.C. Brsda 1—1; 
P.S.V. Eindhoven — Graafschap 
3—0
1. Ajax
2. A.Z. ’67
3. Feyenoord

32 23 5 4 64-24 51
32 18 8 6 72-25 44
32 16 12 4 64-31 44

• In meci amical, la Copen
haga (echipe de tineret) : Dane
marca — Potonia 6—2 (3—2) î
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