
IN CADRUL„DACIADEI", 
NUMEROASE COMPETIȚII 

SPORTIVE DE MASĂ
Importantele evenimente ale începutului de mai — Ziua solidari

tății internaționale a celor ce muncesc, aniversarea a 55 de ani de 
la crearea U.T.C. și a 20 de ani de la crearea U.A.S.C.R., Centenarul 
Independenței de stat a României — au prilejuit și prilejuiesc or
ganizarea în toată țara a unor manifestații sportive omagiale, în 

cadrul „Daciadei" cu participarea a mii și raji de tineri și virstnici. 
Din numeroasele relatări pe marginea competițiilor care s-au des
fășurat zilele trecute, am selectat cîteva.

PITEȘTI. în pitorescul parc 
Trivale a avut loc un cros do
tat cu „Cupa Independenței", 
la care au luat startul peste 
2 000 de concurenți. Cu acest 
prilej s-au remarcat reprezen
tanții Școlii generale 12, Liceu
lui M.I.U., precum și cei de la 
întreprinderea Dacia Pitești, 
care au obținut primul loc în 
clasamentul general. (Ilie Fe- 
țeanu — coresp.).

BRAȘOV. Pe stadionul Trac
torul din localitate s-a desfășu
rat luni o mare serbare cultu- 
ral-sportivâ care a angrenat 
aproape 10 000 de , tineri elevi. 
După defilarea tuturor partici- 
panților, programul manifestă
rilor. urmărite cu interes de un 
numeros public, a cuprins de
monstrații de gimnastică, judo, 
lupte, box, handbal. atletism, 
sporturi aplicative (aeromodele 
captive, karting), fotbal etc. 
Această serbare cultural-spor- 
tivă încununează manifestările 
organizate de Comitetul jude
țean U.T.C., Inspectoratul șco
lar județean și C.J.E.F.S. Bra
șov. atît în reședința județului, 
cît și in diferite puncte de a- 
grement sau in alte localități 
ca Făgăraș, Codlea, Predeal. 
(M. Bâră).

IAȘI. Pe bazele sportive 
municipale și in zonele de a- 
grement ale județului Iași s-au 
desfășurat numeroase compe
tiții dedicate zilei de 1 Mai și 
sărbătorii Centenarului Inde
pendenței. Astfel, la Combina
tul de fibre sintetice s-au în
trecut 13 echipe la minifotbal 
și 14 Ia volei. Tot aici au avut 
loc competiții de tenis de cîmp 
(78 participant), popice și șah 
<200 participant). Circa 1000 
de tineri de la asociațiile C.F.R., 
Voința și Trustul local de con
strucții au participat la con
cursuri de atletism, tenis de 
cîmp, tir. popice, șah și fotbal. 
La baza de agrement Ciric, 
pentru zecile de mii de turiști 
s-au organizat concursuri popu

lare de canotaj pe bărci, volei, 
popice, iar sportivii de perfor
manță al clubului Nicotină au 
făcut demonstrații de haltere, 
lupte libere, popice. Manifestări 
similare au avut loc la zonele 
de agrement de la Moțca, lingă 
Pașcani, și Repedea, lingă Iași. 
(Al, Nour, eoresp.).

TIMIȘOASA. O frumoasă 
manifestare «jxirtivă a avut loc 
pe străzile municipiului. După 
defilarea celor 6 000 de elevi, 
a urmat un mare cros, cu pri
lejul căruia s-ou remarcat pio
nierii Corneli® Mehedinți (Școa
la generală 11), V. Derbedro- 
sian (Șc. generală 29), precum 
și uteciștii Mariana Antone 
(Liceul economic) și V. Cioca 
(Liceul economic). Totodată, 
au avut loc întreceri de ciclism, 
karting, minifotbal. handbal și 
baschet. (S. Martin, coresp.).

SATU MARE. în cadrul „Cu
pei a 55-a aniversare a U.T.C.", 
în localitate s-a desfășurat eta
pa județeană la volei și hand
bal. învingătoare au ieșit echi
pele Casei de copii școlari S. 
Mare (volei fete). Liceului Ne
grești (volei băieți) și Recolta 
Sanislău (handbal fete și bă
ieți). Tot . la Satu Mare este 
programată în zilele de 5—7 
mai „Cupa Independenței" Ia 
box. Participă reprezentanți 
din mai multe județe. La Baza 
de agrement Someșul, judocani 
și boxeri de la asociațiile spor
tive sătmărene Unio și Voința 
au susținut atractive demon
strații. (A. Biro).

TÎRGOVIȘTE. în cinstea zi
lei de 1 Mai si a Centenarului 
Independenței, în localitățile 
Tîrgoviște. Moreni, Titu. Pu
cioasa, Găești, Fieni și în co
munele județului Dîmbovița au 
avut Ioc ample competiții la 
atletism, tenis, popice, orienta
re sportivă, fotbal, precum și 
numeroase duminici cultural- 
sportive. (M. Avanu, coresp.).
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România — Cehoslovacia în „Cupa Davis“

ANTRENAMENTE ȘI... PRONOSTICURI 
ÎNAINTEA STARTULUI DE VINERI

Vechi prieteni și de atitea ori adversari pe terenurile de tenis 
Ilie Năstase și Jan Kodes, primele rachete ale celor dauă 
reprezentative Foto : V. BAGEAC

Ore fierbinți, la propriu și la 
figurat, pe zgura terenurilor de 
tenis din parcul sportiv Pro
gresul. Cu minuțiozitate, cu 
mult calm, cu muncă de la pri
mele ore ale dimineții și pînă 
tîrziu după-amiază. jucătorii 
celp« două echipe se pregătesc 
peetru una dintre cele mai di
ficile și mai echilibrate con- 
fjuatări pe care au susținut-o 
vreodată în „Cupa Davis". O 

scurtă cronică — ale cărei de
talii au fost notate pe parcursul 
a două zile de antrenamente 
— va oferi, credem, amănunte 
nu lipsite de semnificații, pe 
care cititorul le așteaptă cu in
teres.

LUNI, ORA 153». Pe „cen
tralul" mic, sub arșița unui 
soare dogoritor, maestrul eme
rit al sportului Ion Tiriac în
cepe un „simplu" cu Dumitru 

Hărădău. Un set, două, trei, o 
scurtă pauză, de nici un mi
nut, folosită de Țiriac pentru 
a-și oferi cîțeva... sfaturi, apoi 
alte trei sau patru seturi. Abia 
după aproape trei ore de joc 
cei doi părăsesc 'terenul. ORA 
18. Sintem tot la Progresul.' Cu 
treizeci de minute în urmă Ilie 
Năstase a întrerupt antrena
mentul cu Traian Marcu, ple- 
cînd la aeroport pentru a-1 
întîmpina pe Jan Kodes. prie
tenul și adversarul său cel mai 
redutabil din această confrun
tare. ORA 18,30. De ne „cen
tralul" mare ies Jiri Hrebec și 
antrenorul echipei Cehoslova
ciei. Paul Korda. Au schimbat 
mingi timp de o jumătate de 
oră. Mai înainte avusese loc un 
dublu : Jiri Hrebec — Tomas 
Smid, de o parte a fileului, 
și Paul Korda — Jiri Grănat, 
de cealaltă parte. Am urmărit, 
împreună cu „Cucu“ Schmidt și 
Gheorghe Viziru. jocul tenisma- 
nilor cehoslovaci. Hrebec. Gra- 
nat. Smid au. fără exagerare, 
lovituri de backhand excelen
te. „Puternica școală ceho
slovacă de tenis — ne spune 
Gogu Viziru, care, cu douăzeci 
de ani în urmă, se întilnea, tot 
la București. într-un meci ami
cal, cu Korda — se caracteri
zează. între altele, prin aduce-

lon GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Aspect din finala „Cupei 1 Mai" la oină, care a avut loc la 
Complexul sportiv studențesc Foto : S. BAKCSY

VASILE TEODOR, LOCUL II 
ÎN „TURUL MEDITERANEAN"

• întrecerea a fost clștigată de cunoscutul rutier polonez
Ryszard Szurkowski • Echipa României a ocupat, de asemenea, locul II

Anul acesta „Turul Meditera
nean" — competiție care se des
fășoară în Turcia — a avut o 
valoare sensibil crescută față de 
edițiile precedente. Aceasta da
torită faptului că la start s-au 
prezentat rutieri de valoare din 
Polonia, România, R. F. Germa
nia, Elveția, Ungaria. Cehoslova
cia, Turcia și Egipt. 55 de aler
gători și-au disputat, intre 26 
aprilie și 1 mai, întîietatea de-ji 
lungul a 6 etape (758 km), pe.

ruta Adana — Antalya. Dove
dind o bună pregătire, cicliștii 
români și-au disputat primele 
locuri împreună cu cei 10 ru
tieri polonezi, cu care au domi
nat competiția.

Primul loc îin clasamentul 
individual a revenit cunoscutu
lui ciclist polonez Ryszard 
Szurkowski. Vasile Teodor, cla
sat de trei ori pe locul II în 
etape, de două ori pe locul III 
și o dată pe locul VI a ocupat, 
în final, un deosebit de meri-

Fotbaliștii „tricolori" in plină pregătire

OBIECTIV IMEDIAT: OMOGENITATEA
• Dumitru așteaptă astăzi avizul medicului • Jocul echipei iugoslave studiat

tuos loc secund. O comportare 
remarcabilă a avut și Mircea 
Romașcanu (locul V în final), 
ca și Ion Cojocaru (locul IX). 
Rezultatele cicliștilor noștri șînt 
îmbucurătoare, deoarece aceas
ta este echipa care ne va re
prezenta în cea de a XXX-a

(Continuare In pag. 2—3) VASILE TEODOR

cu atenție • După amiază, meci-școală
Ieri dimineață, la Snagov, 

„tricolorii" au făcut im antre
nament complex, axat pe rezis
tență în regim de viteză. Teme 
speciale : lucru individualizat cu 
fundașii centrali și cu portarii. 
S-au integrat „în intensitate" 
toți jucătorii, minus Dumitru, 
Dudu Georgescu șî Cheran. 
Primul nu a făcut antrena
ment. . (El așteaptă verdictul 
medicului, după controlul de 
astăzi). Ceilalți doi au lucrat 
cu intensitate medie, incluzînd 
și o serie de exerciții medicale, 
în vederea asigurării recupe
rării. Sameș, Iordănescu și 
Zamfir sînt pe deplin refăcuți. 
Ei urmează antrenamentul com
plet.

Ih cursul dimineții de astăzi 
va avea loc o ședință teoretică 

adecvată momentului. După-a
miază, selecționabilii vor susține 
un joc-școală, în compania di
vizionarei C Autobuzul. „Tri
colorii", care au urmărit înre
gistrarea meciului Iugoslavia — 
R. F. Germania (1—2), au tras 
concluziile necesare. Mircea 
Lucescu era sub impresia „plu
sului de valoare manifestat de 
Popivoda și Oblak, cei doi fot
baliști iugoslavi care activează 
în campionatul vest-german". 
De asemenea, liderul selecții
lor „trioaiore” se referea la 
„calitățile tehnice demonstrate 
de apărătorii Bulian și Bog
dan".

O observație interesantă a 
antrenorului Constantin Cernă- 
ianu : „Echipa iugoslavă a ra
tat ocazii mari, care ar fi pu-

cu Autobuzul
tut modifica acest 1—2 — go
lul victoriei a fost înscris din 
penalty. In cadrul echipei noas
tre s-a instalat ideea sănătoa
să că jocul de la Zagreb poate 
fi rezolvat numai dacă vom 
pune gazdelor noastre și pro
bleme în atac. S-a remarcat, 
de altfel, că defensiva iugosla
vă are unele momente de slă
biciune, ceea ce a făcut ca nu 
prea frecventele contraatacuri 
vesi-germane să creeze mo
mente de mare surpriză".

Antrenorul principal Ștefan 
Covaci urmărește totul și 
nu pierde nici un moment, o- 
perînd în toate fazele antrena
mentului. Este vizibilă insisten-

(Continuare in pag. 2—3)

NOI INTÎLNIRI INTERNAȚIONALE 
PENTRU GIMNASTII NOȘTRI* 1

DUPĂ MECIUL de la Bar
celona, desfășurat sîmbătă-seară, 
și încheiat cu un net succes al 
gimnastelor noastre, joi-seară, 
la Madrid, va avea loc o nouă 
confruntare între selecționatele 
feminine ale României și Spa
niei. Din echipa noastră nu vor 
lipsi Nadia Comaneci, Teodora 
Ungureanu și Gabi Gheorghiu.

LA SFÎRȘITUL SAPTAMÎ- 
NII, la Budapesta, este pro
gramat „triunghiularul" mascu
lin dintre echipele reprezenta

tive ale Ungariei, României și 
Elveției. Echipa noastră pleacă 
astăzi spre capitala Ungariei. 
Vor face deplasarea Dan Grecu, 
Ion Checicheș, Sorin Cepoi, 
Nicolae Oprescu, Pavel Szabo, 
Aurei Georgescu. Radu Branea.

DOUĂ GIMNASTE ROMÂN
CE vor fi prezente la concursul 
internațional „Studenska Tribu
na",. care va avea loc la Burgas, 
în zilele de 7—8 mai. Este vorba 
de Coca Carmen și Firicel 
Laszlo.



ECHIPA NAȚIONALĂ DE BASCHET FEMININ VITEZIȘTII" ROMANI S-AU REm

ÎN DRUM SPRE PRINCIPALELE OBIECTIVE ÎN MOD DEOSEBIT LA BALCANIADA
într-un interval de 

săptămîni, reprezentativa 
nină de baschet a României a 
luat parte la trei turnee inter
naționale organizate în scopul 
verificării pregătirilor efectuate 
în vederea competițiilor de 
amploare din acest an și chiar 
din anii imediat următori. Să 
amintim clasamentele finale : 
în Ungaria, Ia Szombathcly : 
1. Ungaria. 2. Polonia, 3. Româ
nia, 4. R.D. Germană ; în Polo
nia, Ia Lodz : 1. Bulgaria, 2. 
România, 3. Ungaria, 4. Polonia 

Cehoslovacia. 6. Polonia 
în R.D. Germană, la Halle : 

România, 3. Po- 
Germană A, 5. 
B. Baschetbalis- 
au susținut 12 
care au cîștigat

cîteva 
ferm

turneul de la 
că formația 

fără unele 
de bază

A, 5. 
B ;
1. Bulgaria, 2. 
lonia, 4. R.D. 
R.D. Germană 
tele românce 
partide, dintre
8 și au pierdut 4 ; performan
țele cele mal bune le-au reali
zat la Lodz și la Halle, unde 
s-au clasat pe locul 
după ce au cedat, 
luptă, întîlnirile cu 
echipă a Bulgariei 
la Jocurile Olimpice 
natele europene), decisive pen
tru locul I în clasament.

Țelul acestor verificări 
determinat pe antrenori să 
losească un număr mare 
jucătoare — 17 — utilizate 
rînd în cele trei turnee, desfă
șurate la 
încheierea 
țional.

secund 
la mare 

redutabila 
(medaliată 
și campio-

i-a 
fo- 
de 
pe

puțină vreme după 
campionatului na-

în ansamblu, evoluția selec
ționatei române în turneele 
amintite (care, trebuie mențio
nat, au încheiat un capitol al 
pregătirilor planificate pînă în 
anul 1980) este promițătoare în 
perspectiva principalelor obiec
tive imediate și îndepărtate : 
Universiada — 1977, campiona
tul european — 1978, Jocurile 
Olimpice — 1980.

Referindu-ne la 
Halle, precizăm 
țării noastre, deși
dintre jucătoarele 
(Rodica Goian, Diana Mihalik, 
Doina Prăzaru), a făcut partide 
bune, printre acestea incluzînd-o 
chiar și pe aceea — pierdută — 
cu Bulgaria. în afara baschet
balistelor consacrate (deși nu 
au depășit 25 de ani), ca Maria 
Roșianu 
tehnice, 
maniera 
funcția 
naționale), Liliana Duțu (deși 
nu a evoluat tot timpul la va
loarea reală). Ana Aszalos (se 
impune tot mai mult în dispu
tele internaționale) și Ștefania 
Giurea (al cărei randament s-a 
limitat însă la aportul adus 
prin recuperări), în decursul 
turneului s-a remarcat Magda
lena Szekely (provenită de _ la 
Crișul Oradea, antrenor Traian 
Constantinescu). Robustă, rapi
dă, anticipînd intențiile adver
sarelor și deci foarte eficientă

(pe lîngă calitățile-i 
a impresionat prin 
în care își îndeplinește 
de căpitan al echipei

CAMPIONATELE ȘCOLARE Șl DE JUNIORI EA BASCHET
In Sala sporturilor din Con

stanța s-au desfășurat turneele 
finale ale diviziilor școlare și 
de juniori la baschet, la care 
au fost prezente cele mai bune 
echipe de băieți și fete, învin
gătoare în etapele anterioare.

întrecerile, de un bun nivel 
tehnic și spectacular, au fost 
dominate la băieți de elevii 
antrenorului George Chiraleu, 
de la Liceul 1 București, care 
au învins în toate meciurile și 
au cîștigat primul loc cu 6 
puncte. Pe locurile 2—4, Școala

8 1 I

sportivă Cluj-Napoca, Dinamo 
București și Școala sportivă 2 
București cu cite 4 puncte.

La fete s-au impus elevele 
prof; Gabriela Both, de la Școa
la sportivă din Satu Mare, care 
au cucerit primul loc cu 6 
puncte. Pe locurile următoare, 
Școala sportivă Ploiești (5) și 
Școala sportivă Oradea (4). Cei 
mai eficace : Magdalena Schus
ter (Șc. sp. Mediaș) 154 p și 
Florin Ermurache (Lie. 1 Buc) 
190 p.

Cornel POPA — coresp.

la intercepții, bună pasatoare 
și chiar realizatoare, Magdalena 
Szekely s-a afirmat la Halle 
ca o baschetbalistă cu mari 
perspective. O altă sportivă 
foarte tinără, Elena Filip (pro
dus al prof. Ștefania Dinescu 
de la Școala sportivă nr. 2 
București) a dat satisfacție, ju- 
cînd uneori — la numai 17 ani 
•— de la egal cu partenere 
experimentate. Tot la capitolul 
constatărilor pozitive includem 
disciplina desăvîrșită care ca
racterizează acum lotul repre
zentativ, lucru de un real spri
jin în activitatea colectivului 
de tehnicieni al selecționatei 
române format din I. Nicolau 
•— antrenor principal, N. Martin 
—antrenor secund, V. Cătăniciu 
— medic.

Desigur, în evoluția echipei 
țării noastre s-au reliefat și 
unele defecțiuni, pentru a că
ror eliminare sau măcar ate
nuare trebuind să se muncească 
cu mai multă hotărire. Ne refe
rim. de pildă, la foarte slaba 
eficacitate a pivoților, la incon
secvența echipei în respectarea 
disciplinei de joc în apărare, la 
cunoștințele tehnico-tactice su
mare în domeniul apărării in
dividuale la unele jucătoare, la 
insuficienta pregătire fizică (sub 
raportul rezistenței) etc. Dintre 
toate problemele amintite, apre
ciem că cea mai gravă și cu 
urmările cele mai devaforabile 
este aceea a pivoților, valabilă, 
în egală măsură, pentru basche
tul nostru feminin ca și pentru 
cel masculin. O problemă prea 
veche și prea importantă pen
tru a mai putea fi tratată „hi 
fugă" de federație, mai direct 
de colegiul central al antreno
rilor !...

Dumitru STANCULESCU

întoarcerea 
participante

delegației 
la cea de-a

La 
noastre 
11-a ediție a Balcaniadei de tir, 
am solicitat secretarului adjunct 
al F.R. Tir, Andrei Săvcscu, un 
scurt interviu asupra compor
tării sportivilor noștri la această 
competiție.

— Discuția trebuie deschisă 
cu o considerație generală : 
acolo unde antrenorii și sporti
vii colaborează armonios asupra 
scopurilor și mijloacelor celor 
mai adecvate de atingere a 
lor, și rezultatele din concursuri 
sînt bune.

— Ne dați și un exemplu ?
L. Stan—T. Coldea. 
p realizate la Ate- 
poate fi considerat 
pistolarii de preci-

— Cuplul 
Cu cele 566 
na, L. Stan 
unul dintre . 
zie consacrați ai Europei.

— Nu e hazardată o 
menea afirmație ?

— Trebuie, într-adevăr, să 
daug că totul depinde numai 
felul în care Liviu Stan 
înțelege să se pregătească 
continuare. Rezultatul lui 
este doar valoros în sine ; el a 
demonstrat că numai „muncind" 
fiecare foc n parte se poate 
realiza o cifră ridicată. Acest 
adevăr a d /en 6 o lege a tu
turor concursă, ilor de tir. Și 
dacă sportivii români au înre
gistrat și alte rezultate valoroa
se (ei au cucerit nouă titluri 
de campioni balcanici — n.r.), 
aceasta se datorează tot consi
derării fiecărui foc ca pe un... 
concurs de sine stătător 1

— Alte constatări poziti
ve ?

— Unii campioni balcanici 
români (M. Marin, echipa de 
juniori la 3 x 20 f, echipa de 
senioare la 60 fc) au demonstrat 
că o probă de tir trebuie exe-

Campionatul de șah pe echipe

CONTINUA CURSA I.T.B

ase-

a- 
de 
va 
în 
nu

UNIVERSITATEA

perioadă decutată în întreaga 
timp afectată de regulament și 
că ea nu se termină, nicide
cum, înainte cu o jumătate de 
oră, cum se întîmplă deseori. 
Cei care au folosit timpul nor
mal de tragere s-au situat pe 
primul plan al luptei pentru 
primul loc.

— Ce ne puteți spune des
pre „viteziști 7“

— Cu primele trei locuri Ia 
individual și locul I pe echipe, 
pistolarii noștri de viteză au 
oferit un adevărat recital ,tu
turor celor prezenți, și mai ales 
gazdelor, mari admiratori ai 
probei. Echipa a demonstrat că 
și fără un membru de bază 
(M. Stan — n.r.) poate stabili 
un nou record național și bal
canic, superior cu 2 puncte 
recordului mondial ! Fără îndo
ială, viteziștii români au știut 
să realizeze un lucru absolut 
esențial pentru a ciștiga un 
concurs de tir : o pregătire 
psihologică adecvată !

— Au fost, însă, și rezul
tate care nu au satisfăcut...

— în primul rînd acelea 
care nu s-au ridicat la valoa
rea realizată în perioada prece
dentă Balcaniadei. Iată citeva 
exemple : R. Nicolescu : 1 134 p 
la Balcaniadă, față de 1161 p

SELECȚIA
PENTRU C.E. DE

ii. 
C.

a.
b.
c.

EXCURSII I.T.H.R.
PE LUNA MAI 1977

DE O ZI DUMINICĂ

actuala ediție a 
național de șah 
va reduce la o

I d.
e. I

- CU TRENUL
BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL 
BUCUREȘTI - CONSTANTA - EFORIE SUD 
BUCUREȘTI - SLANIC PRAHOVA

- CU AUTOCARUL
BUCUREȘTI - POIANA BRASOV
BUCUREȘTI - CURTEA DE ARGEȘ
BUCUREȘTI - CHEIA - SACELE - BRAȘOV - 
PRAHOVEI
BUCUREȘTI - CĂLIMĂNESTI - VOINEASA 
BUCUREȘTI - CHEIA

VALEA

II
I

a.
b.

a.

b.
c.

d.
e.

DE O ZI Șl JUMĂTATE
- CU TRENUL

BUCUREȘTI - VALEA PRAHOVEI (cazare la cabane) 
BUCUREȘTI - CONSTANȚA - EFORIE SUD

- CU AUTOCARUL
BUCUREȘTI - VALEA PRAHOVEI (cazace vile și I 
Brașov-hoteluri)
BUCUREȘTI - CHEIA (cazare) - BRASOV
BUCUREȘTI - VALEA PRAHOVEI - BRASOV - BRAN - 
PITEȘTI
BUCUREȘTI - VALEA OLTULUI (Călimănești - Căciulata) 
BUCUREȘTI - MAMAIA - tur de litoral - MANGALIA

Poiana

Se pare că 
Campionatului 
pe echipe se 
cursă între I.T.B. (cu Gheor
ghiu, Ciocâltea, Ghițescu, Pav
lov, Botez, Margareta Mureșan, 
Margareta Teodorescu, Rodica 
Riecher in formație) și Univer
sitatea (Ghindă, Șubă, Stoica, 
Stanciu, Grunberg, ElÎ6abeta 
Polihroniade, Lia Bogdan, Eu
genia Ghindă), tradiționala lor 
rivală, Medicina Timișoara (Un- 
gureanu, Ilijin, Neamțu, Biries- 
cu, Gertrude Baumstark, Suza- 
na Makai, Ligia Jicman), pier- 
zind teren în urma unui start 
slab. Cu atît mai interesant se 
anunță derby-ul celor două for
mații bucureștene, din penulti
ma rundă, I.T.B. avînd — însă
— de trecut în prealabil peste 
un obstacol greu. Medicina Ti
mișoara.

în runda a 4-a fruntașele 
clasamentului au înregistrat 
victorii confortabile : I.T.B. — 
Locomotiva București 7—3, Uni
versitatea — C.S.M. Cluj-Napo
ca 8*/z—IV2, Medicina Timișoa
ra — Electromotor Timișoara 
7*/2—2V2. Un scor record a în
scris Politehnica București. _în- 
trecînd cu 9*/2—*/2 pe Crișul 
Oradea ! Meciul Medicina Iași
— Petrolul 
neîncheiat la 
în favoarea 
partide fiind 
a doua oară.

Iată și alte rezultate finale 
din rundele anterioare : Loco
motiva — Petrolul 7—3, Poli
tehnica — C.S.M. 6—4 (runda 
1), Petrolul — Crișul 8—2, Elec
tromotor — Medicina Iași 7—3, 

. Locomotiva — C.S.M. 5—5 (run
da a 2-a), I.T.B. — Electromo
tor 8‘/z—l'A, C.S.M. — Crișul 
7’/2—2*/2, Politehnica — Loco
motiva 5—5 (runda a 3-a).

în clasament, după 4 runde :
I.T.B. 12 p (30 puncte dc 

partidă), Universitatea 12 (27), 
Medicina Timișoara 7 (25’A),
Politehnica 7 (24‘A), Locomotiva 
5 (20), C.S.M. 4 (18) Petrolul 3 
(I8V2) — un joc mai puțin, E- 
lectromotor 3 (14), Medicina Iași 
1 (14) — un joc mai puțin, 
Crișul 0 (6V2).

ARAD, 3 (prin telefon). în 
sala de tenis de masă a C.S. 
Arad a avut Ioc concursul de 
selecție pentru loturile de ju
nioare I și II care urmează să 
intre în pregătire pentru cam
pionatele europene din iulie. 
Iată clasamentele : junioare I : 
1. Eva Ferenczi 10 p, 2. Maria 
Păun 8 p, 3. Faustina Bunduc 
8 p. 4. Marina Ghe 8 p, 
5. Gabriela Kadar 6 p, 6. Rodi- 
ca Gagu 5 p ; junioare II : 1. 
Florela Scărlătescu 11 p, 2. Cri- 
nela Sava 11 p, 3. Nela Stoinea 
10 p, 4. Lili Dosa 9 p, 5. Car
men Manole 8 p, 6. Mihaela

i

£

f

DE MAI MULTE ZILE
MAMAIA - MANGALIA

2.

3.

4.
5.

BUCUREȘTI - CONSTANȚA
NORD — 2'/2 zile, autocar
BUCUREȘTI - TULCEA-MALIUC 2 zile, autocar, 20-27 
mai
MOLDOVA DE MIJLOC - 3 zile, autocar, 15 mai; 29 
mai
NORDUL OLTENIEI — 3 zile, autocar, 20 mai și 3 iunie 
ORAȘE MEDIEVALE DIN TRANSILVANIA - 4 zile, autocar, 
26 mai și 9 iunie ;

6. Serii de 3 și 6 zile la CABANELE DIN BUCEGI (Poiana 
Secuilor, Gîrbova, Piatra Arsă, Diham).
• La cererea unor colective din întreprinderi și instituții 

se organizează excursii de orice durată in toate zonele tu
ristice ale țării.
• Pentru elevii claselor a VHI-a și a Xtt-a se organizează 

excursii de o zi și jumătate pentru sărbătorirea absolvirii 
cursurilor.
• Se vor organiza tururi de oraș și excursii in zona pre

orășenească (Snagov, Mogoțoaia, Pustnicul, Căldâruțani).
înscrieri și informații la filialele I.T.H.R. din Bd. N. 

Bălcescu nr. 35 - telefon 15.74.11 ; Bd. Republicii 
nr. 4 (etaj 1) — telefon 14.72.08 și nr. 68 — telefon 
14.08.00, Calea Griviței nr. 140 (la parterul hotelului 
Dunărea).

Ploiești a rămas 
scorul de 4’/2—3% 

primilor, două 
întrerupte pentru

„RALIUL INDEPENDENȚEI11
LA AUTOMOBILISM

Intre 5 și 8 mai se va desfă
șura „Raliul Independenței", 
competiție automobilistică in
ternațională, care va străbate 
teritoriul României și Bulgariei.

Plecarea are loc în ziua de 
5 mai, din fiecare reședință de 
județ, după care trei coloane 
din diferite direcții, se vor în
drepta spre Capitală.

Festiv, plecarea în raliu va 
avea loc din București, piața 
M. Kogălniceanu, în ziua de 7 
mai, ora 8,30, cu 50 de auto
turisme pe traseul Giurgiu, 
Ruse, Plevna. A doua zi, ca
ravana se va îndrepta spre alte 
locuri istorice care marchează 
momente ale luptei pentru in
dependență.

la „Cupa F 
f ; I. Codrc 
tigător al t 
de 384 1
la pușcă 10 
p, față de 
Primăverii" 
ție supăA-ă 
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la un înali 
rile europe
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JUNIOR
TENIS
Mihai 7 p
1 p. (M. C 

CLUJ-N 
fon). Con. 
juniorilor 
cheiat cu 
vilor antr 
caș Panet 
niori I : 1 
Crisan 4
4. D. Pali 
6. Z. Boh 
1 v ; junit 
4 v. 2. A 
Godini 3 ■
5. M. Crai
1 v. (P.

La Oradea, intre 6 -

EEOREIIȘIII IȘI VOR
De vineri și pînă duminică in

clusiv, municipiul Oradea va fi 
gazda a două întreceri de amploa
re din domeniul scrimei, vineri, 
vor avea loc asalturile din cadrul 
Diviziilor A și B la floretă băr
bați. apoi sîmbătă și duminică cei 
mai buni floretiști ai țării 
lua parte Ia campionatul 
nai individual, întrecere 
care nu vor lipsi pe lingă 
fanții la titlu, Petru Kuki,

vor 
națio- 
de la 
aspi- 

Mihai

„Cupa Dinamo-‘ la ciclism

N. SAVU (DINAMO) ÎNVINGĂTOR IN PRIMA ETAPĂ
Marți dimineață s-a dat star

tul în prima etapă a tradiționa
lei competiții cicliste „Cupa 
Dinamo". Desfășurată pe un 
traseu în premieră (foarte bun) : 
Șos. Ploiești — la km 36, la 
dreapta, prin Gruiu — Căldăru- 
șani — Fierbinți — Șos. Urzi- 
ceni (km. 40 pînă la km 17) — 
Otopeni, prin linia de centură- 
sosire, 110 km. întrecerea a în
trunit la start 60 de rutieri. 
Vremea însorită, cu un ușor 
vînt răcoritor, din lateral, a 
creat în rîndurile concurenților 
o foarte bună dispoziție de 
concurs.

Printre cei mai activi cicliști 
din această primă etapă a „Cu- 
pei“ notăm pe Butaru, Paras- 
ehiv, Lăutaru, Sîrbu etc. Cu 45 
km înainte de sosire reușesc 
să evadeze din pluton Savu,

VAS1LE TEODOR, LOCUL II
(Urmare din pag. 1)

ediție a „Cursei Păcii". Ele au 
căpătat un plus de semnifica
ție fiini» obținute în compania 
unor alergători de valoare re
cunoscută.

Iată clasamentele finale :
Individual : 1. R. Szurkowski 

(Polonia) 15h 50:47 ; 2. VASILE 
TEODOR la 6:08 ; 3. J. Walczak 
(Polonia) la 6:13 ; 4. S. Noitan 
(Polonia) la 6:28 ; 5. MIRCEA 
ROMAȘCANU Ia 6:28 ; 6. J.

DESEMN
Țiu, Tud( 
alți tragă 
Mătușan, 
Roșu etc.

întrecerii 
Armatei

I

Z7//

Sîrbu, Sofronie și Bobeîcă. Cei 
patru pedalează împreună, sus
ținut, o bună bucată de drum, 
pînă cînd Sîrbu, nemaiputînd 
rezista ritmului impus rămînc. 
Cu numai 8 km înainte de so
sire este nevoit să oprească și 
Sofronie, din cauza unei pene 
de cauciuc. Etapa este cîștigată 
de N. Savu, cu timpul de 2 h 
41:00 (medie orară 41 km ), ur
mat de A. Bobeică (Metalul 
Plopeni), același timp, R. Si- 
mion (Dinamo) 2 h 42:37, V. Ilie 
(Dinamo), St. Laibner (Dinamo), 
D. Bonciu (Dinamo), iar în 
urma acestora întregul pluton 
înregistrat cu timpul lui R. Si- 
mion.

Astăzi are loc etapa a doua, 
cu plecarea din Șos. Olteniței.

Gh. ȘTEFĂNESCU

IN î,TURUL MEDITERANEAN1*
Faltyn (Polonia) la 6:28 ;... 9. 
ION COJOCARII Ia 10:13 ;... 
12. ION NICA la 11:28;... 14.
EUGEN DULGHERU Ia 13:39 ; 
...18. COSTICA BONCIU la 
38:03.

Echipe: 1. Polonia 44h 31:16: 
2. ROMÂNIA la 8:58 ; 3. Tur
cia A la 31:50 ; 4. Polonia B 
la 34:45 ; 5. Turcia B la 1 h 
26:10 ; 6. Turcia C la Ih 50:09; 7. 
Turcia D la 4h 08:30 : 8. Ceho
slovacia la 4h 51:52 ; 9. R. F. 
Germania la 5h 24:55 ; 10. Egipt 
la 7h 04:42.
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MECIUL DE JUNIORI
CEHOSLOVACIA - ROMANIA,

IA POPICE
la 3x40 

(deși ciș- 
apic), față 
Andorra, 

inișan, 585 
la „Cupa 

situa- 
/ j?nult cu 
A^ăgătorii 

prezentat 
concursu-

de

găsiți a-1

fie trebuie 
psihologi

ci dorința 
;e oricum, 
condițiile 

3I11 i și de 
ca defec- 

yr și tră-

Loturile reprezentative 
juniori ale țării, aflate in plină 
pregătire pentru campionatele 
continentale de la 22—29 mai, 
la Zagreb, au jucat recent cu 
puternicele selecționate ale 
Cehoslovaciei : scor general 
2—2. La sfîrșitul acestei săptă
mâni, ele vor evolua în R.D. 
Germană, la Schopau, în com
pania formațiilor similare ale 
țării gazde.

în partidele din Cehoslovacia, 
de la Trebice, s-au jucat cite 
două meciuri : la fete, Ceho
slovacia — România 2541—2507 
p d, în jocul al doilea 2396—2488 

băieți Cehoslovacia — 
5282 — 5444 p d, în 
doilea 5270—5258 P d. 
noștri au obținut ur- 

rezultate în aceste

concursuri 
j pînă în 
c europe- 

la Bucu- 
mbrie, șu
ti ca per
și antre- 
la punct 

e impor-

!MP'?

p d. la 
România 
jocul al 
Juniorii 
mătoarele 
întîlniri : Maria Nichifor 413 — 
429, Olimpia Dragu 417 — 404, 
Elena Dragomir 387, Emilia 
Ebel 432 — 409, Elena Vasile 
426 — 40fi, Cornelia Nicolae 
432 — 418. respectiv, AI. Tudor 
877, Al. Naszodi 933 — 909, 
C. Marin 905 — 847, H. Ardac 
897 — 833, Gh. Scholtes 899 — 
912, I. Hosu 933 — 920. Din e- 
chipele Cehoslovaciei cele mai 
bune rezultate individuale 
le-au realizat Vankova 446 p d 
— în prima întîlnire dintre se
lecționatele feminine și Proko- 
sova 433, iar la masculin D. 
Lang 925 și J. Bartos 900.

LA ETAPA DIVIZIEI A
ÎN COMPLETAREA CRONICILORI

I
I OMOGENITATEA

(Urmare din pag. 1)
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ASA I
«a Mihai

prin tele- 
elecție a 

s-a în- 
»s al ele- 
erit Far- 
tele : Ju- 
5 v, 2. S. 
>rca 4 v, 
Țnițiu 2v, 
t. Neagoe 
, Mesaroș 
: v, 3. F. 
?ncu 2 v, 
. A. Adlcr 
coresp.).

Iată configurația clasamentelor
Înaintea etapei a xxix-a :

FEMININ
22 3 
21 2

3
2
5
6
3
3
4
1
5
3

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

„U« TIM.
I.E.F.S. 
,,U“ Buc. 
Confecția 
Rapid 
Progresul 
,.U« Cluj-N. 
Mureș. T.M. 
Constr. Tmș. 
„U« iași 
Voința Od. 
Textila Buh. 28

17
17
15
12
II
10
9
8
3
3

MASCULIN

3 423-302
5 385-306
8 425-363
9 376-351
8 384-346 

L0 356-328 
L4 387-412 
15 398-416 
15 348-377 
L9 373-415 
>0 306-417 
12 297-425

47
44
37
36
35
30
25
23
22
17
H

S

r-

IONII
arte mulți

Ermestin 
ie, Eugen

bc în sala

I

I
I
I
I

este progra-

1. STEAUA 26 26 0 0 629-441 52
2. Dinamo B. 26 20 2 4 518-383 42 I
3. Dinamo Bv. 26 16 2 8 512-458 34
4. H.C. Minaur 26 15 1 10 548-509 31 1
5. Știința Bc. 26 12 4 10 433-437 28
6. Poli Timiș. 27 11 3 13 468-475 25 I
7. Gloria Arâd 28 10 2 16 499-572 22
8. Relonui 27 9 2 16 475-517 20 1
9- »U“ Cj.-N. 28 8 3 17 476-534 19

10. CSM Bofz. 27 8 2 17 478-532 18 I
11. „U“ Buc. 26 6 5 15 349-411 1712. CSU Galați 28 7 1 20 437-553 15 1

Următoarea etapă este progra
mată să se desfășoare duminică. 
Partidele restanță Relonui Săvi- 
nești — Steaua, Dinamo Brașov — 
Dinamo București și CSM Borzești 
— știința Bacău se vor disputa 
mîine.

I

I
I

TE SPORTURILE I
B, rezul- 

rgistrete in 
iNIN, Seria 
;ia Călărași

Cgr-j^gnța 
'-7), Vultu- 
cău 8—16 
amonia Fă- 

(6-5), GIL 
iești 14—10 
îșoara — 
■3) I, Voin- 
storul Baia 
_ Gheorghe 
ara 
ia 
I"

PPlPirt: „CUPA INDEPENDEN- 
rMrlVț ȚEI-. Clubul sportiv o-
limpia din Capitală organizează azi 
(de la ora 11) și mîine (de ta ora 
9) un interesant concurs de popice, 
ta care și-au anunțat participarea nu
meroși sportivi din Brașov, Cluj-Napo- 
co, Ploiești, Sibiu, Tg. Mureș și din 
alte centre. întrecerile au loc pe a- 
rena cu 4 tancului.

I
I
I

12-10 
l : Lo- 
C rai ova 

onstanța — 
)—3), Meta- 
jrești 33-25 
- Oltul Sf.

a ll-a:
Reșița 
- Ni- 
Meta- 
Mureș

FEMINI. 
a țării 
- F.

REPREZENTATIVA
NA (senioare) 
plecat Ic Munster (R. 
pentru a participa la tur- 

campiona- 
avea toc în

erio
1SM 
Șcni 
4-7), 
9- 
ii Sibiu — 
-8). Cores-

Marin, I.
, V. Săsâ- 
J, A. Cris- 
, I. Turcu, 
Lazâr.
LENDARUL 
’ETIȚIONAL 
venit urmă-
’natele re- 
se- vor dis- 
igust Io Pi
tica ne

7 avea 
ireștî,
de veltere 
la 8 sep-

de 
loc 
iar

tllnîrea 
iis Ro- 
ovacia, 
» zilele 
u fost 
casele 

iii, sta- 
sedlul 
Conta

VOLEI
noastre a 
Germania) 
neul de calificare pentru 
tul european, care va 
toamnă în Finlanda. Echipa României 
va întîlni formațiile Israelului (6 mai), 
Belgiei (7 moi) și R.F.G. (8 mai).
• CAMPIONATUL NAȚIONAL de ju
niori II, care s-a desfășurat la Pi
tești, a luat sfîrșit cu victoria echipelor 
Școlii sportive 1 Constanța (antrenor 
Lucian Topciov) la feminin și Trico
lorul Lie. Mihai Viteazul Ploiești (an
trenor Mircea Dumitrescu) la mascu
lin. ®ALTE REZULTATE DIN DIVIZIA 
B : Medicina Timișoara — Farul Con
stanța 1—3, C.S. Rm. Vîlcea — I.T.B. 
3-0 (masculin), Penicilina II lași — 
Flacăra roșie București 2—3 (feminin).

I
I
I
I
I
I

LOTO

Marica, unul dintre cei mai activi jucători ai studenților bucu- 
reșteni in meciul cu F. C. Bihor, 
Lucaei.

șwtează ou toată opoziția lui 
Foto : Dragoș NEAGU

SA NU NEGLIJĂM TUȘIERIi!
A vorbi despre rolul impor

tant al tușierilor în realizarea 
unui arbitraj, înseamnă, practic, 
a apela la o axiomă. Tocmai 
în numele aportului arbitrilor 
de linie la asigurarea unui ca
lificativ bun al întregii brigăzi 
de cavaleri ai fluierului se fac 
și delegările. în ultimul timp, 
însă, două cazuri au ridicat ne
dorite semne de întrebare. Nu 
de ipult, la Timișoara, intr-un 
meci din Cupa balcanică inter - 
cluburi („Poli" — Altay Izmir), 
colegi de linie ai arbitrului de 
centru N. Platopoulos purtător 
al ecusonului F.I.F.A.,au fost 
desemnați doi... necunoscuți (S. 
Gomic și M. Poiană). Sigur, 
ideea promovărilor e lăudabilă, 
dar „saltul" ni s-a părut forțat, 
iar implicațiile au fost... logi
ce. Pentru că, dacă primul 
tușier amintit s-a achitat bine 
de misiunea încredințată, al 
doilea ne-a făcut să roșim prin 
greșelile sale în lanț. Credeam 
că a fost un simplu accident. 
Dar iată că duminică, am con
semnat încă un „caz“.

La Arad, în partida U.T.A. — 
F.C.M. Galați (intr-un meci pe 
care gazdele l-au considerat, 
riscant, dinainte jucat !) a fost 
desemnat să oficieze la centru 
un debutant : I. Urdea (Bucu
rești). Firesc era, ca, fiind vor
ba de un debut la centru, să 
se delege la linie doi colegi cu 
experiență, care să contribuie 
cit de cit Ia depășirea stării 
emotive a oricărui nou venit in 
„prima scenă". Numai că, du
minică, la Arad, dacă unul din
tre tușieri (C. Manușaride) și-a 
ajutat din plin colegul de la 
centru, sporindu-i încrederea, 
celălalt (G. Farcaș) l-a obligat 
pe „central" să devină, practic, 
și... arbitru de linie. G. Farcaș 
din Beclean, care se afla pen
tru prima dată la linie la un 
meci de Divizia A ! Erau, oare, 
indicate două debuturi intr-o

singură partidă ? în viitor, se 
va ține, probabil, cont și de 
starea psihică a debutantului, 
astfel, îneît, să nu mai înre
gistrăm situații ca cea de du
minică, de la Arad. (M. M. I.)

AYALA LA... PETROȘANI ?
Nu demult, F.R.F. a recoman

dat conducerilor de cluburi și 
asociații sportive divizionare ca, 
în cadrul măsurilor care trebuie 
luate în scopul îmbunătățirii, 
in ansamblu, a muncii pe plan 
educativ, să se acorde o mai 
mare atenție ținutei jucătorilor 
și în special, modului în care 
aceștia se prezintă din punct de 
vedere al podoabei lor capilare. 
Un timp, efectele unor eforturi 
în această privință s-au făcut 
simțite și dispariția, la un mo
ment dat, a „pletoșilor" din 
terenul de joc părea să fie un 
succes de durată al -decenței și 
al bunului gust. Treptat însă, 
în ultimul timp, moda cu plete 
a revenit pe stadion, și astăzi 
aproape că nu mai există echi
pă — indiferent de nivelul di
vizionar la care participă — 
fără să aibă 
dintre acelea 
valoarea lor 
terminată de 
rului. Printre 
se pare, și .
central al Jiului, a cărui înfăți
șare se identifică cu aceea a 
unui străvechi personaj din fil- —>. sg nu

de compara- 
oricum, mult 
mai aproape 
Petroșani, o 
publicului îl

citeva exemplare 
care mai cred că 
sportivă este de- 
dimensiunile pă- 

aceștia se înscrie, 
Ciupitu, fundașul ,

mele istorice. Asta ca 
apelăm la termeni 
ție mai duri, dar 
mai sugestivi și 
de realitate. La 
anumită parte a 
răsfață pe Ciupitu spunîndu-i... 
Ayala, după numele fotbalistu
lui argentinean, de la Atletico 
Madrid, adept al „pletelor pe 
umeri". în același timp, cei că
rora le revine în mod normal 
obligația de a-1 sfătui și chiar 
de a-i impune lui Ciupitu* o 
ținută sportivă în deplinul în
țeles al cuvîntului, se complac

ACTUALITĂȚI
INDEPENDENȚEI' 
PROGRESUL " 

PENALTY-URI).
pe stadionul 

Capitală, 
________ _ ____ semifinală a 
„Cupei Independenței", Steaua (cu 

mulți juniori în formație) și Pro
gresul (cu garnitura completă) 
s-au aflat la egalitate la capătul 
celor 90 minute de joc (marca- 
seră Năstase — min. 42, Ad. lo
nescu — min. 49, respectiv Iatan 
in min. 69 și 77 , acest jucător 
ratînd în min. 86 un penalty I). 
Șl de data aceasta s-a apelat la 
criteriul loviturilor de la 11 m, 
în urma cărora Steaua s-a cali
ficat in finala competiției, de 
joi, cu Sticla. Scor final 5—4 
pentru echipa campioană, care a

ÎN „CUPA 
STEAUA — 
(DUPĂ 
după-amiază, 
publicii din 
disputat a doua

5—4
Ieri 
Rc- 
s-a

transformat trei penalty-uri prin 
Năstase, Stoica și A. lonescu, 
față de cele două reușite de 
lorgulescu și Apostol, de la 
„bancari". (N. TOKACEK — co- 
resp.)

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Rezultatele tragerii se vor trans

mite și la radio in cursul serii.
REȚINEȚI : DUMINICA, 8 MAI

1977

Jucînd mai multe bilete 
vă măriți șansele deciștig

ClȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 27 APRILIE 1977

EXTRAGEREA I : Categoria 2 
3.90 variante a 12.190 lei ; 
12,15 a 3.913 lei ; eat. 4 : 
1.569 lei ; cat 5 : 123,45 a 
cat. 6 : 3.424,95 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 
Iei.

cat. 3 :
30,30 a 

385 lei ;

: 142.483

Catego-

Tragerea Fronoexpres de astăzi, 
4 mai 1977, se va transmite la te
leviziune la ora 17,30.

EXTRAGEREA a Il-a î
ria B : 8,15 variante a 6 933 lei ; 
cat. C : 30,20 a 1.871 lei ; cat. D : 
1.565.95 a 60 lei ; eat. E : 97,95 a 
200 lei ; cat. F : 2 171,50 a 40 Iei.

REPORT CATEGORIA A : 83.458 
lei.

într-o situație de totală faidl- 
ferență. De aceea, considerăm 
că este momentul ca F.R.F. să 
ia o hotărire in această privin
ță. Și nu numai in cazul lui 
Ciupitu, ci al tuturor acelora 
care mai sfidează incă decența 
pe terenurile de sport. (M. I.)

DOUĂ NEMULȚUMIRI...
Afirmam, în cronica meciu

lui Universitatea Craiova — 
F.C.M. Reșița, că partida tur 
dintre cele două echipe s-a ri
dicat la un foarte bun nivel ‘ 
tehnic. Atunci, la Reșița, s-a 
jucat deschis, pe... goluri, fa
zele alternînd cu rapiditate de 
la o poartă la alta. Meciul re
tur n-a mai avut, însă, aceeași 
„față". Pentru că una dintre 
echipe, Universitatea — mobi
lizată și de posibilitatea trece
rii pe primul loc al clasamen
tului — a mizat totul, firesc, 
pe cartea ofensivei, în timp ce 
partenera sa de întrecere n-a 
făcut nimic altceva decit să se 
apere cu întregul efectiv de ju
cători. Cu alte cuvinte, una din 
formații s-a străduit SA CON
STRUIASCĂ, iar cealaltă SA 
RUPĂ acțiunile ei ofensive. (A 
surprins această manieră la re- 
șițeni, o echipă care ne-a de
monstrat cu alte prilejuri uri 
bun potențial ofensiv în depla
sare). Așa stînd lucrurile, era 
normal ca spectacolul fotbalistic 
să sufere, să nu se ridice decit 
rareori peste limita acceptabi
lului.

O a doua nemulțumire a pro
vocat-o celor aproximativ 15 000 
de spectatori din tribunele 
stadionului Central ușurința cu 
care atacanții craioveni au ratat 
mari ocazii de gol. Crișan, Bă
lăci, Cirțu, MarcU s-au aflat — 
unii dintre ei și de cite două 
ori — singuri doar cu portarul 
Windt în față și n-au reușit să 
înscrie, execuțiile lor tehnice 
(dacă pot fi numite așa) fiind 
de-a dreptul penibile. Și, spre 
final, a fost suficientă o sin
gură inexactitate a apărării 
craiovene pentru ca oaspeții să 
plece acasă cu „un punct nespe
rat", așa cum afirma lucid Flo- 
rea, extrema stingă a echipei 
reșițene. (L. D.)

ța cu care tratează problemele 
marcajului și den marcajului. De 
asemenea, se simte o atenție 
deosebită pentru activizarea la 
maximum a jocului extremelor. 
Du du Georgescu este supus u- 
nui lucru „de presiune'*, pentru 
o cit mai eficace creștere de. 
formă, așteptată de toți com- 
ponenții lotului.

„Tricolorii", după peripețiile 
etapei de duminică, cînd multe 
din echipele „furnizoare" au în
cheiat meciurile cu rezultate 
deloc scontate — Dinamo, 
Universitatea Craiova, A.S.A. 
Tg. Mureș — par convinși de 
necesitatea unui lucru fără... 
taimauturi, pentru realizarea u- 
nei omogenități psihice și tac
tice care să pună în dificul
tate valoroasa echipă a Iugo
slaviei.

După meciul
Iugoslavia*—R.r. Germania

După meciul amical dintre 
echipele Iugoslaviei și R.F, 
Germania (1—2), disputat la 
Belgrad, antrenorul selecționatei 
iugoslave Ivan Toplak a decla
rat : „Sint satisfăcut de joc, 
dar nu și de rezultat. Noi am 
avut mai multe ocazii de gol 
decit partenerii noștri și un re
zultat de egalitate ar fi fost 
mai normal. în meciul cu for
mația României vom intă'ri e- 
chipa folosindu-i pe Geaici, 
Surjak și Katalinsfyi". Căpitanul 
echipei, Oblak, a spus : „Pentru 
jocul cu echipa României va 
trebui să revizuim formula de 
atac și sarcinile tactice ale echi
pei". Comentatorul sportiv al 
agenției ,?Taniug“ a scris, prin
tre altele : „Echipa noastră a 
jucat mai bine în repriza se
cundă. Ne-a surprins faptul că, 
deși am evoluat pe teren pro
priu, mult timp am avut mai 
mulți jucători in apărare decit 
in atac", ■

PREGĂTIRILE LOTULUI DE TINERET
După cum am anunțat în 

ziarul de ieri, lotul reprezenta
tiv de tineret al României și-a 
început pregătirile în vederea 
celui de-al doilea joc în cadrul 
campionatului european. Adver
sarul pe care îl va întîlni du
minică dimineața, la Craiova, 
este, de data aceasta, selecțio
nata de tineret a Iugoslaviei, 
care a învins în toamna trecu
tă, pe teren propriu, echipa si- 

. milară a Spaniei cu scorul de 
4—1. Ținînd seama de acest 
rezultat, ca și de valoarea de 
ansamblu a fotbalului iugoslav, 
antrenorii Octavian Popescu și 
Constantin Deliu au intențio
nat să cheme în vederea aces
tei acțiuni pe cei mai buni și 
mai în formă jucători 
de la noi. Din păcate, 
dintre cei vizați, unii într-ade- 
văr accidentați (Dănilă) sau ne- 
refăcuți după mai vechi trau-

tineri 
cîțiva

UN DERBY DE DIVIZIA C, LA Tg. JIU
Duminică a avut loc. la Tg. Jiu, 

derby-ul seriei a VH-a a Diviziei 
C, între ocupantele primelor două 
locuri în clasament : Pandurii și 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin. A 
fost o întrecere frumoasă, dîrză 
și sportivă, urmărită de un nu
măr record de spectatori — apro
ximativ 12 000. (Precizăm că în 
duLpă-amiaza aceleeași zile, la Pe
troșani, la meciul de Divizia A 
Jiul — F.C Argeș, unde evoluau, 
printre alții, internaționalii Do- 
brin, Deleanu, Mulțescu, Cristian, 
au asistat circa 4 000 de specta
tori). Victoria a revenit, după 
cum se știe, la limită (1—0), for
mației gazdă (antrenor Titus O- 
zon), mai omogenă în ansamblu, 
mai clară și mai insistentă în a- 
tac, mai dornică de a învinge. 
Oaspeții alcătuind, La rîndul lor, 
o echipă 
(antrenor 
în primul 
zut prea 
mize.

Dincolo 
țări și

tenace, bine echilibrată 
Iulică Popa) au pierdut, 
rînd, pentru că au cre- 
mult în șansa unei re-

de toate aceste consta- 
____ aprecieri, partida de la 
Tg. jiu a scos în prim-planul în
trecerii doi jucători. Amindoi sț 
vînd același stil de joc, același 
număr pe tricou (9) și chiar a- 
celași nume : Pițurcă. Unul (să-i 
zicem, ' ” " r'~~
durilor 
C.S.M.
pentru 
doi nu

Pițurcă I) în „ll“-le Pan- 
; celălalt, Pițurcă II, la 
Drobeta Tr. Severin. Și 
că similitudinea dintre cei 
s-a oprit aici, va trebui să

mai adăugăm și faptul, esențial 
pentru economia întâlnirii. că a- 
mindoi au înscris cite un gol. Mai 
întii, a marcat Pițurcă II, de la 
oaspeți, în prima repriză, în min 
28. un gol frumos, pe contraatac, 
care a amuțit tribunele. Dar go
lul — perfect valabil —- n-a fost 
validat, arbitrul I. Chilibar, de
parte de fază, acordind credit to
tal tușierului St. Pirvu care, de 
fapt, n-a semnalizat presupusa 
poziție de ofsaid în momentul 
transmiterii pasei spre Pițurcă II, 
nici măcar atunci cînd acesta a 
preluat balonul strecurindu-se în 
viteză printre cei doi fundași cen
trali adverși ; ci a început să a- 
gite steagul de abia cînd jucătorul 
oaspete se pregătea să șuteze la 
poartă. Adică atunci cînd a soco
tit că nu mai avea nimic de fă
cut, decit de... anulat golul. Ceea 
ce s-a și întimplat. Pițurcă I, din 
echipa gazdă, a marcat și el tin 
gol, pe drept cuvînt. „ca la car
te4* : cu capul, la vinclu, ri- 
dicînd „tribunele** în picioare. Era 
min. «2. Iar golul acesta a însem
nat victoria formației din Tg. Jiu- 
O victorie meritată, judecind după 
aspectul generai ai meciului. Deși, 
dacă respectăm adevărul (și tre
buie să-1 respectăm) este cazul 
să ne întrebăm : cum rămîne cu 
golul Iui Pițurcă II de la C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin ?

Mihai IONESCU

matisme (M. Sandu, M. Rădu- 
canu), alții neprezentîndu-se luni 
dimineață. La prima oră a con
vocării (Nedelcu II și Șoșu) au 
creat dificultăți conducerii teh
nice a lotului. Surprinde atitu
dinea clubului băcăuan, 
comunicat telefonic că 
este accidentat. Firesc 
fost ca această indisponibilitate 
de ultimă oră să fie constatată 
de medicul lotului, Florin 
Brăiilă, așa cum s-ă procedat 
și cu jucătorul Dănilă, 
la București si trimis, 
acasă.

Dar aceasta nu este 
problemă a antrenorilor

care a
Șo§u 
ar fi

prezent 
apoi,

singura 
t___  lotului.
Luni, programul nu s-a putut 
efectua în condiții optime dato
rită faptului că terenul de an
trenament de la complexul 
sportiv „23 August“... avea la
cătul pus, iar după ‘ ședința de 
pregătire mijloacele de refacere 
au lipsit deoarece 
a funcționat. Deși 
răspundere cunoșteau programul 
de pregătire a lotului.

în cursul zilei de ieri, selcc- 
ționabilii au efectuat două an
trenamente, in... deschidere a- 
vînd loc o analiză a jocului cu 
formația R. D. Germane, in 
care s-au discutat cu precă
dere aspectele negative din 
comportarea echipei în această 
întîlnire.

în cursul dimineții de astăzi, 
sediul pregătirilor se mută la 
Craiova, unde după-amiază gste 
prevăzut uri joc-școală in com
pania formației de juniori a 
clubului Universitatea. Iată 
componența lotului care se de
plasează la Craiova : Lung, 
Moraru, Bucu — portari ; Ti- 
lihoi, Slancu. Zahiu, Barna, 
Bărbulescu, Pirvu — fundași ; 
Augustin, Șerbănică, Șoșu (so
sit, totuși, in ultimă instanță la 
lot), Irimeseu - ~':1T ’ ’
Cîrțu, Teleșpan.
Văetuș, Vrinceanu și Nedelcu 
II (venit și el ieri) —’înain
tași.

sauna nu 
factorii de

mijlocași ;
O. lonescu.

Gheorghe NERTEA

• ASTA ZI, PE STADIONUL G1U* 
LEȘTI, cu începere de la ora 17. 
■va avea loc meciul amical de fot
bal dintre echipele Rapid și di
vizionara C Automecanica Bucu
rești.
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NOI SPORTURI IN PROGRAMUL 
JOCURILOR OLIMPICE?

MOSCOVA (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat revistei 
„Sport za Rubejom" (Sportul 
peste hotare), Arpad Csanadi, 
membru al Comitetului Execu
tiv al Comitetului internațional 
Olimpic, o declarat că „acele 
genuri de sport care nu sint 
olimpice (tenis, tenis de masă, 
rugby), dar sint larg răspîndile 
în lume și cer a fi recunoscute 
de către Comitetul Internațio
nal Olimpic, ar putea fi cu 
timpul incluse in programul 
olimpic". Referindu-se la ordi
nea includerii unor noi discipli
ne sportive în programul olim
pic, A. Csanadi a spus că pe 
viitor organizatorilor Jocurilor 
li se va propune includerea

TEHERAN CANDIDEAZĂ
PENTRU OLIMPIADA 1984
LAUSANNE (Agerpres). — 

După cum se anunță de la se
cretariatul C.Î.O., data limită 
pentru depunerea candidaturilor 
de organizare a Jocurilor Olim
pice din anul 1984 a fost fixa
tă pentru ziua de 31 octombrie

PROBLEME ALE TIRULUI MONDIAL
Ziarul maghiar de speciali

tate, „NepsporV’-Budapesta, a 
inițiat o anchetă internațională 
asupra unor probleme ale tirului 
mondial, la care au răspuns 
cîteva personalități de marcă, 
La una din întrebări, privind 
participarea femeilor, alături 
de bărbați. în marile competi
ții internaționale, S. Buttner, 
secretar general al Federației 
de tir din R. D. Germană, a 
răspuns ; „In țara noastră, 
sportivele s-au ridicat deseori, 
în concursurile de tir, la ni
velul rezultatelor realizate de 
bărbați, Marlies Kanthak a fost 
chiar inclusă în lotul olimpie 
de pușcă al R.D.G. pentru 
Montreal. Dacă reprezentanta 
noastră n-a reușit o perfor
manță la nivelul așteptărilor 
(locul 32, Ia pușcă liberă, 3 X 40 
f), in schimb tot o femeie, a- 
mericanca Margaret Murdock a 
cîștigat medalia de argint la 
aceeași probă”. O asemenea 
opinie, împărtășită și de alții 
sprijină punctul de vedere care 
cere introducerea probelor fe
minine în programul Jocurilor 
Olimpice.

In cadrul aceleiași anchete, 
care a cuprins și o întrebare 
privind rolul pregătirii, prin 
probele de aer comprimat, a 
celor cu glonț, I. Rainikov, an

ANTRENAMENTE Șl... PRONOSTICURI
(Urmare din pag. 1)

rea pînă aproape de perfec
țiune a loviturilor de pe partea 
stingă". înainte de a se' re
trage la Athenee Palace, hote
lul în care locuiesc oaspeții, 
antrenorul Paul Korda ne-a de
clarat : „Atît dv. cit și noi
putem cîștiga cu 3—2. Cu alte 
cuvinte, meciul este greu și e- 
chilibrat. Cuvîntul hotărîior 
si-1 va spune întîlnirea de du
blu". împărtășim antrenorului 
echipei Cehoslovaciei impresia 
bună pe care tînărul jucător 
Pavel Slozil a lăsat-o bucureș- 
tenilor, prin recenta sa parti
cipare la „internaționalele" 
României. „Preconizăm ca cei 
trei jucători care acum un an 
au cîștigat Cupa Galea, adică 
Granat, Smid și Slozil, să for
meze nucleul viitoarei noastre 
echipe de Cupa Davis" — ne 
spune interlocutorul.

MARȚI, ORA 8,57. Echipa 
Cehoslovaciei, fără Jan Kodes, 
sosește la Progresul. încep din 
nou pregătirile, cu antrenorul 
Korda, drept al patrulea. De 
astă dată, Hrebec face pereche 
eu Granat, ceea ce ne împie
dică să bănuim care va fi cu

suplimentară în program a două 
genuri de sport din numărul 
celor ce vor fi recunoscute de 
Comitetul Internațional Olimpic. 
După două-trei Olimpiade va 
deveni clar dacă ele pot rămîne 
în program.

în legătură cu activitatea pe 
care o conduce în cadrul Comi
siei programului olimpic, A. 
Csanadi a subliniat că un cri
teriu dintre cele mai impor
tante îl reprezintă analizarea 
multilaterală a genurilor olim
pice și neolimpice de sport și 
stabilirea normelor pentru sta
tutul acestora. Principalul cri
teriu este răspîndirea și popu
laritatea genurilor de sport.

1977. Pînă în prezent, un sin
gur oraș, Teheran, și-a anun
țat oficial candidatura la or
ganizarea J.O. de vară din 1984, 
în timp ce pentru J.O. de iar
nă nu s-a înregistrat nici o 
ofertă.

trenor principal al selecționatei 
de tir sovietice, a răspuns : 
„Categoric, pregătirea cu arme 
cu aer comprimat este indis
pensabilă, atît trăgătorilor de 
arme cu gloț consacrați cit și 
începătorilor”. In completare, 
lată și răspunsul lui W. 
Zakrzewski, secretar general al 
federației poloneze de specia
litate : „Armele cu aer comprî-

DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI F.I.F.A.

LEQU1PE
Intr-un interviu acordat re

cent ziarului parizian „L’EQUI- 
PE“, președintele F.I.F.A., Joao 
Havelange, referindu-se la evo
luția și perspectivele fotbalului 
a spus : „Jocul se modernizea
ză și se adaptează la condițiile 
timpurilor noastre. In același 
timp, tehnica se reînnoiește și 
se perfecționează. Cred că in 
1986, la C.M. din Columbia, fi
nalistele nu vor mai fi ace
leași care de mai bine de 40 
de ani domină fotbalul mondial. 
In ceea ce privește violența în 
fotbal, despre care se vorbește 
atît de mult, aș vrea să fao o 

plul preferat de antrenorul ce
hoslovac pentru întîlnirea de 
dublu. ORA 10,55. Ilie Năstase, 
punctual, sosește la teren și, 
înainte de a se echipa, se sa
lută cu Jan Kodes, venit și el 
cu cîteva minute mai înainte. 
Fotoreporterul .nostru îi prinde 
pe peliculă. „Căldură mare — 
ne spune căpitanul nejucător 
al echipei României, Constantin 
Năstase. Un antrenament de 
cîteva ore este obositor, dar 
cit se poate de binevenit pen
tru menținerea condiției fizice 
a jucătorilor noștri",

★
Mîîne, în saloanele hotelului 

„Intercontinental", va avea loc 
tragerea la sorți a partidelor 
din meciul România — Ceho
slovacia care va începe vineri 
pe arena centrală de la Progre
sul. O întrecere foarte echili
brată, așteptată cu mare interes 
de iubitorii tenisului din țara 
noastră. Mai cu seamă că în te
ren vor fi jucători din elita teni
sului, precum Ilie Năstase, Jan 
Kodes, Ion Tiriac, Jiri Hrebec. 
Să sperăm că reprezentanții 
noștri vor încheia victorioși a- 
cest dificil examen !

Campionatul mondial de hochei

LUPTA PENTRU TITLU, RELANSATĂ!...
VIENA, 3 (prin telefon). Pa

tru dintre formațiile care, de-a 
lungul anilor. au cîștigat de 
mai multe ori titlul de cam
pioană mondială. Suedia, Uniu
nea Sovietică, Cehoslovacia și 
Canada sînt angrenate, și la 
ediția din acest an, în disputa 
pentru întîietate. Pînă luni sea
ra, așa cum evoluaseră lucru
rile, se părea că reprezentativa 
Uniunii Sovietice — cu o echi
pă destul de tînără și funcțio
nând fără greșeală — avea să 
reintre în posesia titlului, mai 
ales după ce învinsese Canada 
cu 11—1 și Cehoslovacia (6—1). 
Luni seara, la Stadthalle. ne-a 
fost dat să asistăm însă la o 
adevărată „lovitură de teatru" : 
victoria Suediei la un scor pu
țin obișnuit. 5—1 (2—0, 1—0, 
2—1). în felul acesta. Suedia 
realizează același număr de 
puncte ca U.R.S.S. (12) și re
deschide lupta pentru titlul 
mondial, la care mai candidea
ză. cu mari șanse, și repre
zentativa Cehoslovaciei (11 p), 
actuala campioană a lumii. 
Canada, eu 9 p, în mod prac
tic, nu mai are sanse să re
devină campioană, dar. în orice 
caz, poate... arbitra disputa 
formațiilor europene.

★
Aseară, în întîlnirea cu Fin

landa, care a inaugurat turneul 
final pentru locurile 5—8, era 
de așteptat ca hocheistii noștri 
să aibă o evoluție mai bună

NepSport
mat sînt utile pentru pregătire 
la toate celelalte arme cu glonț. 
Se cizelează tehnica focului, se 
corectează poziția de tragere 
etc. Cred în utilitatea antrena
mentelor cu arme cu aer com
primat chiar și în timpul 
verii !”.

distincție intre violența de pe 
teren și cea din jurul terenu
lui. Prima nu mă neliniștește, 
a doua însă, creează o proble
mă complexă ce ține de clu
buri, de organizare, de arhitec
tura stadioanelor, de educație, 
de gradul nostru de civilizație".

Abordînd problema modifi
cării unor reguli de joc, J. Ha
velange a arătat : „Am urmărit 
cu mare atenție experimentele 
făcute și am studiat rapoartele 
prezentate de specialiști. Repu
nerea mingii în joc de la tușă 
cu piciorul a obținut 92 Ia sută 
din sufragii. Asupra minicor- 
nerului, experții sînt impărțiți, 
iar eliminarea temporară ridică 
obiecții majore din partea ar
bitrilor".

Despre viitoarea Cupă mon
dială (1978), președintele F.I.F.A. 
a afirmat : „Argentina dispune 
de condiții — stadioane, hote
luri, mijloace tehnice de trans
misii T.V. — care mi-au plă
cut, prezentîndu-se la fel de 
bine ca și țările care au orga
nizat, în anii trecuți, această 
competiție sportivă".

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Concursul de pen

tatlon (în noua -formulă) desfășu
rat în orașul Nikolaev s-a înche
iat cu victoria atletei sovietice 
Nadejda Tkacenko, cu 4 604 p 
(100 mg — 13,5 ; greutate — 14,85 
m ; înălțime — 1,75 m ; lungime 
— 6,41 m ; 800 m — 2:17,8) • La 
Westwood (California), sprinterul 
american Clancy Edwards a ter
minat învingător în două probe : 
100 m — 10,13 și 200 m — 20,29 
Alte rezultate : prăjină — Mike 
Tully 5,49 m ; 400 m — Tom An
drews 46,44 ; lungime — Larry 
Doubley — 7,92 m.

BOX • In cadrul turneului pen
tru juniori de la Schwerin 
(R.D.G.) doi tineri boxeri români 
s-au calificat în semifinale : Ion 
Antone (pană) și Neculai Corci 
(ușoară, categorie cîștigată de 
proaspătul campion ăl U.R S.S., 
Valerl Grlșkoveț).

CICLISM a Etapa a 6-a a Tu
rului Spaniei (Valencia — Teruel, 
17o km), a revenit la sprint bel
gianului Freddy Maertens în 4 h 
37,11. Maertens, care a cîștigat 5 
din cele 6 etape disputate. se 
menține lider în clasamentul ge
neral, fiind urmat la 40 s de spa
niolul Lașa. 

decît pînă în prezent, așa cum 
arătaseră în finalul primei părți 
a turneului. Ei au evoluat însă 
foarte slab, dezorientați, cu a- 
ceiași apărare și portari. sub

Rezultate : Finlanda — Ro
mânia 14—1 (3-0, 6-1, 5—0). 
Meciul S.U.A. — R.F. Germa
nia nu s-a încheiat pînă la 
închiderea ediției.

Programul finalelor : TUR
NEUL 1-4 : miercuri : Ce
hoslovacia — U.R.S.S., Suedia 
— Canada, vineri : Suedia — 
Cehoslovacia, U.R.S.S. — Ca
nada ; duminica : Canada — 
Cehoslovacia, U.R.S.S. — Sue
dia ; TURNEUL 5-8 : joi :
Finlanda — R.F. Germania, 
S.U.A. — România ; simbâtâ *. 
România — R. F. Germania, 
S.U.A. — Finlanda.

Reamintim câ rezultatele în
registrate în primul tur contea
ză și in turneele finale.

orice critică, și au suferit un 
eșec lamentabil. Scor final: 1—14 
(0—3, 1—6, 0—5). Golul forma
ției noastre l-a înscris Axinte.

în cadrul Congresului L.I.H.G. 
au fost stabilite locurile de des
fășurare ale C.M. 1978 : grupa A, 
la Fraga, grupa B, la Belgrad, 
giupa C, în Spania.

START ÎN FINALELE CUPELOR EUROPENE
Azi, la Torino: Juventus - Athletic Bilbao (Cupa U.E.F. A. - prima manșă)

Luna mai consemnează tradi
țional finalele marilor compe
tiții europene rezervate echipe
lor de club, care reunesc în 
cele 3 mari întreceri (C.C.E., 
Cupa cupelor, Cupa U.E.F.A.) 
formații puternice de pe con
tinent. Prima dintre aceste fi
nale are loc astăzi, la Torino, 
unde Juventus primește repli
ca formației spaniole Athletic 
Bilbao, în prima manșă a jocu
lui decisiv al Cupei U.E.F.A. 
Din capul locului se cuvine să 
facem o precizare : spre deose
bire de finalele C.C.E. și Cupei 
cupelor, finala Cupei U.E.F.A. 
se desfășoară în două manșe 
(tur-retur). Așadar, azi, are loc 
primul joc dintre „Juve" și 
Athletic, urmînd ca returul să 
se dispute la 18 mai, la Bilbao.

Dintre toate întrecerile ofi
ciale rezervate echipelor de 
club. Cupa U.E.F.A. reunește 
în fiecare an cel mai mare nu
măr de fonmații (G4), fiind con
siderată pe drept cuvînt o ade
vărată competiție de masă a 
soccerului european.

Iată drumul parcurs pînă în 
finală de cele două pretendente 
la prețiosul trofeu.

JUVENTUS a eliminat pe : 
Manchester City (0—1 ; 2—0) ; 
Manchester United — actuala 
finalistă a Cupei Angliei (0—1; 
3—0) ; Șahtior Donețk (3—0 ; 
0—1) ; F.C. Magdeburg — cla
sată pe locul 2 în campionatul 
R.D. Germane (3—1 ; 1—0) ; 
A.E.K. Atena — marea revela
ție a competiției (4—1 ; 1—0).

ATHLETIC BILBAO a scos 
din cursă pe : Ujpesti Dozsa 
— fruntașă în campionatul Un
gariei (0—1 ; 5—0) ; F.C. Basel

NATAȚIE • Turneul interna
țional de polo desfășurat la Hvar 
(Iugoslavia) a fost cîștigat de se
lecționata Iugoslaviei, urmată de 
echipele Ungariei și României. 
Ultimele două partide s-au înche
iat cu următoarele rezultate : Un
garia — România 7—6 (2—2, 4—3, 
o—o, 1—1) ; Iugoslavia — Ungaria 
3—3 (1—0, 1—1, 0—1, 1—1) • Tur
neul de polo disputat la Sofia a 
fost cîștigat de formația locală 
ȚSKA septemvrisko Zname, care 
în ultimul meci a terminat la e- 
galitate : 6—6 cu echipa iugosla
vă Mornar Split. într-un alt joc, 
Olympiakos Pireu a învins cu 9—1 
echipa italiană Ortizla. e Intllni- 
rea triunghiulară de natație des
fășurată la Coventry s-a încheiat 
cu victoria selecționatei Angliei
— 261 p, urmată de echipele O- 
landei 192 p și Franței — 157 p. 
Rezultate din ultima zi : 100 m 
spate — Harrison (Anglia) 1:01,24 ; 
100 m bras — Gay (Franța) 
1:08,60 ; 400 m mixt — sparkes 
(Anglia) 4:44,05 ; 100 m spate (f)
— Edelijn (Olanda) 1:06,31 ; 400 m 
liber (f) — Maas (Olanda) 4:23,13.

PENTATLON MODERN • Com
petiția internațională de la Wa
rendorf (R.F.G.) a continuat cu

CIA DI A 3-a CONFERINȚĂ 
SPORTIVĂ EUROPEANĂ 

IA COPENHAGA
Intre 11 și 15 mai va avea 

loc, la Copenhaga, cea de a 
3-a Conferință SDortivă euro
peană, forum continental care 
reunește, din doi în doi ani, 
reprezentanții organizațiilor și 
organismelor sportive naționale 
din Europa, în vederea dezba
terii și găsirii căilor celor mai 
propice de cooperare. Amintim 
că reuniunile precedente s-au 
desfășurat la Viena (1973) și 
Dresda (1975).

Pe ordinea de zi a Conferin
ței sportive europene de la Co
penhaga stau următoarele te
me : „Responsabilitatea socială 
a sportului", „Sportul in timpul 
liber și in familie" și „Pers
pective pentru cooperarea spor
tivă in Europa".

Lucrările Conferinței se vor 
ține în moderna clădire a Fe
derației sportive daneze (Dansk 
Idraets-Forbund). așezată la 10 
km "în apropierea capitalei da
neze. Și-au anunțat participa
rea, pînă acum, reprezentanții 
organizațiilor sportive din 27 de 
țări, printre care și România. 
Vor fi, de asemenea, prezenți 
delegați dn partea UNESCO, 
a CIEPS, a C.I.O. etc.

(1—1 ; 3—1) ; A.C. Milan (4—1 ; 
1—3) ; C.F. Barcelona — clasa
tă pe locul 2 în campionatul 
Spaniei (2—1 ; 2—2) ; R.W.D. 
Molenbeek (1—1 ; 0—0) — gra
ție golului marcat în deplasare.

în prezent, Juventus se află 
pe primul loc în campionatul 
Italiei, în timp ce Athletic 
Bilbao ocupă locul 3 în cel al 
Spaniei, fiind întrecută dumi
nică cu 4—0 la Barcelona de 
Espanol (probabil pentru a se 
menaja in vederea jocului final 
de azi). Cert este faptul că 
în ambele echipe figurează ju
cători de valoare, cunoscuți iu
bitorilor de fotbal din România. 
La „Juve" evoluează jucători de 
clasă. în frunte cu Zoff, Bette- 
ga, Boninsegna, Causio, Cuccu- 
reddu, Benetti — ca să amin
tim doar de cițiva, în timp ce 
la Athletic Bilbao joacă fostul 
portar titular al reprezentativei 
Spaniei Iribar, internaționalii 
Vilar, Irureta, Churruca, Rojo I 
și Rojo II, Goicoechea ș.a. Par
tida de azi, care reprezintă 
cea de-a 19-a ediție a finalelor 
Cupei U.E„F.A. (pînă în 1970 se 
chema Cupa orașelor tîrguri), 
va fi condusă de olandezul 
Charles Corver.

Vom mai menționa că pînă 
acum trofeul a revenit de 3 ori 
echipei C.F. Barcelona, de cîte 
două ori l-au cîștigat Valencia, 
Leeds United și F.C. Liverpool, 
o dată formațiile Zaragoza, A.S. 
Roma, Ferencvâros. Dinamo 
Zagreb, Arsenal, Tottenham, 
Newcastle, Feyenoord și Borus
sia Monchengladbach. Cui îi va 
reveni la cea de-a 19-a edi
ție ? (I. O.).

proba de înot cîștigată de sporti
vul polonez Zbigniew Pacelt, cu 
1 252 p. L-au urmat olandezul 
Henk Mulder — 1 244 p șl ameri
canul Niel Glenesk — 1236. In 
clasamentul general continuă să 
conducă Lâszlo Horvăth (Unga
ria) — 4 396 p, urmat de compa
triotul său Păi Bako — 4 212 p șl 
Boris Mosolov (U.R.S.S.) —
4 124 p.

SCRIMĂ • A luat sfîrșlt com
petiția internațională desfășurată 
în orașul polonez Gliwice. în 
toate cele patru probe, victoria a 
revenit sportivilor polonezi, prin 
Barbara Wasochanska (floretă fe
mei), Adam Robak (floretă băr
bați), Jozef Nowana (sabie) și 
Zbigniew Matwew (spadă).

ȘAH • După trei runde, în tur
neul de la Vrbas (Iugoslavia) 
conduce Uhlmann (RD.G.) cu 
2ih P, urmat de Smejkal (Ce
hoslovacia), Matulovlci șl Rajko- 
vicl (ambii Iugoslavia) — cîte 2 p. 
In runda a treia. Uhlmann l-a în
vins pe Andersson, Smejkal pe 
Sahovlcl, Matulovlci pe Barle, iar 
Gligorlci a cîștigat la Sax.
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