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LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL 
SE ANTRENEAZĂ INTENSIV

• Ieri, a susținut un
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joc-școală cu Autobuzul
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• Dumitru, indisponibil
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pentru partida de duminică
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• A fost convocat la lot,
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Integrindu-se acțiunilor cu 
larg caracter de masă prin care 
oamenii muncii din întreprin
deri și instituții, tineretul stu
dios, militarii, toți cetățenii 
patriei omagiază centenarul pro
clamării independenței de stat 
a României, manifestările spor
tive ce. se organizează în întrea
ga țară angrenează un mare 
număr de amatori ai practicării 
exercițiului fizic, precum și 
sportivi de performanță care 
dedică demonstrațiile și compe
tițiile lor acestui eveniment de 
importanță cardinală în existen
ța milenară a poporului român. 
Marii sărbători ii sint închinate 
pretutindeni întrecerile progra
mate in această perioadă in ca
drul celei mai cuprinzătoare 
competiții sportive naționale, 
„DACIADA".

• La Pașcani, concomitent 
cu amplele acțiuni cultural- 
artistice, au avut loc și entu
ziaste competiții desfășurate pe 
bazele sportive ale orașului, 
ponderea cea mai însemnată 
deținînd-o cele organizate la 
baza asociației Unirea, care a 
găzduit finalele. Numeroșii 
participanți s-au întrecut la 
șah, tenis de masă, popice și 
fotbal, remarcindu-se Gh. Cașa, 
P. Plcscan, I. Saga (șah), I. 
Ghica, Gh. Florea, C. Timofte 
(popice), M. Bramer și P. Sza- 
bot (tenis de masă). Peste 150 
de concurenți și-au disputat 
primele locuri în cadrul „Crosu
lui Independenței“, faza pe lo
calitate. (C. Enea, coresp.).

• în municipiul Călărași, la 
competițiile de handbal, tenis 
de cîmp. baschet și fotbal au 
luat parte numeroși iubitori ai

sportului din județul Ialomița. 
Totodată, au avut loc frumoase 
demonstrații de aeromodele cu 
participarea practicanților aces
tui sport din județele Brăila, 
Ilfov și Constanța. întrecerile 
au fost urmărite cu viu interes 
de un mare număr de specta
tori. (N. Conslantinescu. coresp.)

• Tineri din asociațiile spor
tive și din școlile orașului Bis
trița au luat parte ia nume
roase competiții prin care au 
adus un fierbinte omagiu săr
bătorii Centenarului Indepen
denței. Ei au susținut concursuri 
pe biciclete,' întreceri de gim
nastică. haltere, tenis de cîmp, 
minifotbal, lupte, aeromodele, 
karting. (I. Toma — coresp.)

• în comuna Chitila un pu
blic numeros a fost prezent la 
întrecerile omagiale organizate 
la popice și fotbal. Cupele puse 
în joc au revenit lui Constan
tin Robe (popice) și echipei a- 
sociației M.T.Tc. De asemenea, 
au fost acordate numeroase 
premii celor clasați pe primele 
locuri. (G. Rosner, coresp.)

• La Arad a fost organizată 
o interesantă gală pugilistlcă 
susținută de selecționatele A- 
radului și Timișului. Au cîștigat 
cu 18—10 boxerii localnici. Cel 
mai frumos spectacol l-au p- 
ferit St. Ștefana (A) și D, Ples- 
can (T), primul cîștigînd la 
puncte. (N. Străjan, coresp.)

• Pe baza Voința din Giur
giu s-a desfășurat o întrecere 
de box la care au participat 28 
de sportivi din Oltenița, Buftea,

(Continuare în vag. 2—3)

Iordănescu în plină acțiune la poarta echipei Autobuzul.
Moment al partidei-școală de ieri a lotului reprezentativ 

Foto : D. NEAGU
MIINE, ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA ÎN „CUPA DAVIS“

Lotul reprezentativ de 
fotbal — care se pregă
tește pentru meciul cu 
echipa Iugoslaviei — a 

susținut ieri după amiază un 
joc-școală în compania forma
ției divizionare C, Autobuzul. 
Partida a avut loc pe stadionul 
Steaua. S-au disputat două re
prize de cîte 45 de minute sub 
„arbitrajul" lui Ștefan Covaci, 
care a oprit adeseori jocul, fă- 
cînd observații pentru o cit 
mai cursivă desfășurare a fa
zelor, pentru un plasament cît 
mai exact în ambele momente 
ale jocului, apărare și atac. 
Partida-șeoală de ieri a înche
iat o primă parte a pregătiri
lor care s-au desfășurat cu in
tensitate la Snagov.

în prima repriză a jocului- 
școală a fost prezentată forma
ția : Cristian — Cheran, Sătmă- 
reanu II, Sameș, Vigu — Ro- 
milă, Boloni, Iordănescu — 
Lucescu, D. Georgescu, Zamfir, 
în această parte, componenții 
lotului au înscris cinci goluri 
prin D. Georgescu (2). Iordă
nescu (2) și Lucescu, primind 
unul, marcat de Mocanu. în a 
doua parte a întîlnirii, lotul a 
utilizat următoarea echipă : 
Windt — Anghelini, Sameș, 
Mehedințu, Vigu — Ștefănescu, 
Boloni, Iordănescu — Crișan, 
Bălăci, Zamfir (Troi). în aces
te 45 de minute au înscris 
Ștefănescu și Iordănescu. Cum 
se vede, au fost întrebuințați

toți cei 18 componenți actuali 
ai lotului. Dintre ei lipsește 
Dumitru, care nu s-a refăcut 
de pe urma accidentării din 
partida cu selecționata R. D. 
Germane și nu va putea parti
cipa la meciul de duminică de 
la Zagreb. Așa fiind, la lot a 
fost convocat — de pe lista de 
22 de jucători înaintată la 
F.I.F.A. — Troi.

în multe momente ale par
tidei, în care formația Autobu
zul a dat o bună replică, dove
dind o apreciabilă pregătire și 
omogenitate, selecționații au 
realizat acțiuni rapide și sur
prinzătoare. Mai cu seamă în a 
doua parte a „primului act“ ei 
au acționat cu dezinvoltură și 
frumoase reușite ca eficacita
te.

La terminarea întîlnirii, Du
mitru ne declara : „îmi pare 
foarte rău că nu pot juca du
minică. Dar sint convins că 
toți cei care vor intra în teren 
își vor face pe deplin datoria, 
că vom obține un rezultat bun. 
Principala noastră armă a fost 
și trebuie să fie omogenitatea. 
O omogenitate în care absolut 
toți băieții să joace înainte _ și 
inapoi, împotriva unei echipe 
care a resimțit adeseori forța 
omogenității noastre. Acum 
șase ani, la Novi Sad, intr-un

(Continuare in pag. 2—3)

Vineri și simbătă, la Snagov

CAMPIONATUL BALCANIC 
DE CAIAC-CANOE

Vineri și simbătă, pe apele 
lacului Snagov se desfășoară 
una din competițiile importante 
din calendarul internațional al 
caiaciștilor și can oiștilor noștri: 
Campionatul Balcanic. Participă, 
alături de fruntașii padelei și 
pagaei din țara noastră caia- 
ciști și canoiști din Bulgaria și 
Iugoslavia.

Spre' deosebire de întrecerile 
balcanice la o serie de alte 
sporturi care au în spate o bo
gată tradiție. Campionatul Bal
canic de caiac-canoe este o 
competiție tînără, care își va 
disputa la Snagov abia a doua 
ediție. Prima s-a desfășurat în

primăvara trecută la Belgrad 
și a fost dominată de repre
zentanții noștri, care au cîști
gat 10 din cele 11 probe în
scrise în program (au loc curse 
pe distanțele olimpice, de 500 
și 1000 m). Explicația acestui 
debut întîrziat o constituie fap
tul că în două din țările bal
canice, Grecia și Turcia caia
cul și canoea nu au avut o 
dezvoltare la nivelul țărilor ve
cine. Recent, ele au devenit 
însă membre ale federației in
ternaționale și nu va trece pro
babil multă vreme pînă cînd 
sportivii greci și turci vor 
concura la Campionatul Bal
canic.

TENISMANII NOȘTRI 
CONTINUĂ PREGĂTIRILE
Azi la ora 12 

programul
Cu fiecare oră care se 

apropie de primele schim
buri de mingi din în- 
tîlnirea de tenis Româ
nia — Cehoslovacia, con- 
tînd pentru a 66-a ediție 
a „Cupei Davis“, febra 
pregătirilor — în ambele 
tabere — se intensifică. 
Tenismanii români, con
duși de căpitanul nejucă
tor Constantin Năstase, 
se antrenează pentru 
acomodarea cu tempera
turile ridicate. Maeștrii e- 
meriți ai sportului^. Ion 
Tiriac și Ilie Năstase ur
mează un program rigu
ros de pregătire. Evoluția 
celor doi ași ai tenisului 
este așteptată cu mare 
interes. Dumitru Hărădău,

se va cunoaște9

întîlniriior
precum și mai tinărul 
său coechipier, Andrei 
Dirzu urmăresc — atît 
cît timpul le permite — 
antrenamentele jucători
lor oaspeți. Hărădău. mai 
ales, încearcă să stabi
lească ce „arme" urmea
ză să întrebuințeze atunci 
cînd va trebui să ofere 
o replică eficientă lovi
turilor lui Kodes și 
Hrebec.

Azi, în saloanele hote
lului „Intercontinental", 
în prezența arbitrului in
ternațional Otto Heydrich 
(Austria), va avea loc 
tragerea la sorți a parti
delor din cele trei zile 
de joc. Miine, startul !

]! In pagina a 4-a : •
;! SA NE CUNOAȘTEM ! 
<| OASPEȚII :

Ilie Năstase și Ion Ti
riac, pe oare-i vom ve
dea din nou alături, in 

apropiatul meci.

Cea mai bună caiacistă a țării, Maria Cozma, își va apăra titlul 
balcanic cucerit anul trecut

Așezat la începutul sezonu
lui, Campionatul Balcanic re
prezintă pentru caiaciștii și ca- 
noiștii noștri un bun prilej de 
verificare a pregătirii din 
timpul iernii și a celei pe apă

efectuată pînă acum, în com
pania unor adversari de va
loare : ''din echipa Iugoslaviei

(Continuare in pag. 2—3)

„CROSUL 
INDEPENDENȚEI" 

LA BLAJ
Din inițiativa federației d® 

atletism se va desfășura dumi
nică o importantă competiție de 
cros, cu caracter republican, 
„Cupa Independenței". întrece
rile vor avea loc pe Cimpia 
Libertății de la Blaj și vor fi 
organizate de C.J.E.F.S. Alba, 
în colaborare cu forul nostru 
atletic.

Concursul este deschis aler
gătorilor aflați la vîrsla junio
ratului (băieți și fete, catego
riile III. II și I). Vor lua parte 
sportivii care s-au clasat prin
tre fruntași, individual și pe 
echipe, la campionatele repu
blicane de cros din luna aprilie, 
de la Timișoara, precum și pri
mii zece sosiți la recentele curse 
din cadrul finalelor „Crosului 
Tineretului".

Competiția constituie un mo
ment foarte important în atle
tismul nostru prin posibilitatea 
pe care o oferă de a evidenția 
noi și noi talente pentru acti
vitatea sportivă do perfor
manță.



ILIE VALENTIN (Dinamo), CiȘTIGĂTORUL ETAPEI A ll-a, 
CONDUCE IN „CUPA DINAM0“ LA CICLISM

Ieri, în cea de a dona etapă 
a „Cupei Dinamo“, s-au aliniat 
la start și componenții lotului 
ce ne va reprezenta țara în 
cea de a 30-a ediție a „Cursei 
Păcii". Prezența în caravană a 
lui V. Teodor, M. Romașcanu 
și a celorlalți s-a făcut simțită 
printr-un pedalaj cu mult mai 
susținut decît în etapa din ajun. 
De astă dată, alergătorii au luat 
plecarea din dreptul km. 8 a 
șoselei București-Oltenița, au 
fugit prin Herăști-Greaca. pînă 
în șoseaua Giurgiului, cu di
recția Jilava. De aici au gonit 
pe linia de centură pînă în șo
seaua Alexandriei spre km. 7, 
punct unde s->au înregistrat so
sirile. Un traseu în premieră, 
puțin circulat, foarte sinuos, 
presărat de nenumărate urcu

șuri și coborîșuri, pe scurt, un 
traseu de nota 10. De altfel, 
pe porțiunea de șosea de la km. 
30, Oltenița și pînă la sosirea 
în București, plutonul multico
lor s-a fragmentat, s-a regru
pat, ca urmare a unor curse de 
urmărire de toată frumusețea, 
ca apoi să se rupă din nou. 
Spre sfîrșitul etapei, Romaș
canu a sprintat prelung, Cîrje 
i-a prins plasa, dar nu înainte 
de a lua după el și pe V. Ilie, 
Imbuzan și Butaru. Cîrje nu 
rezistă ritmului și rămîne. Bă
tălia la sprint este cîștigată de 
Ilie Valentin (Dinamo) care a 
fost cronometrat pe 133 km cu 
3hl4:43 (medie orară 41 km), 2.1. 
Butaru (Dinamo), 3. M. Romaș
canu (Dinamo), 4. E. Imbuzan 
(Voința București) — același

timp, 5. I. Cernea (Olimpia) 
3hl8:26. în clasamentul general 
conducerea a fost preluată de 
Ilie Valentin cu 5h57:15. Astăzi 
are loc etapa a IlI-a cu pleca
rea la ora 14,30 de la km. 7, 
șoseaua București — Alexan
dria.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Campionatul de șah pe echipe

UNIVERSITATEA ÎN FRUNTE
Obținînd a cincea victorie 

consecutivă (6'A—V2, trei parti
de întrerupte, în meciul cu 
Politehnica), UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI a trecut singură 
în fruntea clasamentului tur
neului final al Campionatului 
național de șah pe echipe, a- 
cumulind 15 puncte (33% de 
partidă).

Proiecte pe cale de împlinire

UN PUTERNIC CENTRU

în meciul derby al rundei a 
5-a, Medicina Timișoara — 
I.T.B,, scorul este egal după 
încheierea a 7 partide: 3%—3%. 
Ghițescu a cîștigat la Kertesz, 
iar Szmetan a pierdut la Zar- 
cula, celelalte cinci întîlnirj fi
ind remize : Ungureanu — 
Gheorghiu, Pavlov — Neamțu, 
Ilijin — Ciocâltea, Biriescu — 
Pușcașu, Carmen Butt — Dana 
Nuțu. în cele trei partide între
rupte, de la mesele feminine 
(Gertrude Baumstark 
gareta Mureșan, ~ 
cher — 
juniori,
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S-a dat startul în etapa a Il-a a „Cupei Dinamo"
Foto : V. BAGEAC

SPORTIVII OMAGiAZA CENTENARUL INDEPENDENJEI
(Urmare din pag. 1)

Urziceni, Vidra, Vărăști și din 
localitatea gazdă. „Cupa Inde
pendenței" a revenit reprezen
tanților asociației Voința Giur
giu. Pe aceeași bază a fost 
programată și o competiție de 
handbal. Trofeele au fost cu
cerite de echipele „Lie. I. Ma- 
iorescu" și „Constructorul" Giur
giu. (Tr. Barbălată, coresp.)

• Aproape 100 de eleve din 
București, Constanța, Brașov, 
Brăila și Galați au luat parte 
Ja o competiție de gimnastică 
ritmică modernă (cat. III și IV), 
desfășurată în sala Clubului 
sportiv școlar din Capitală. 
Competiția, dotată cu „Cupa 
școlarul", a fost dominată de 
reprezentantele școlilor sportive 
din Constanța și București. Iată 
primele clasate : categoria a 
IH-a, individual : 1. Magdale

na Apostol, 2. Stela Avram 
(ambele Șc. sp. 1 Constanța), 
3. Claudia Anghel (Lie. 1 Con
stanța) ; pe echipe, victoria a 
revenit gimnastelor de la Șc. 
sp. 1 Constanța ; categoria a 
IV-a, individual : 1—2. Tania 
Costache și Anca Gîngu (am
bele de la Șc. sp. 2 Buc.), 3. 
Cristina Tudor (CI. sp. școlar) ; 
pe echipe a cîștigat Șc. sp. 2 
București, urmată de CI. sp. 
școlar Buc. și Șc. sp. 1 Con
stanța.

• O frumoasă serbare spor
tivă dedicată evenimentului' de 
la 9 Mai a prilejuit celor peste 
1000 de tineri și tinere de la 
întreprinderea „23 August" să 
se întreacă la volei, handbal, 
atletism, fotbal și dirt-track în 
competiții inter-secții, desfășu
rate pe bazele complexului 
sportiv Metalul din Capita
lă. (N. Ștefan, coresp.).

RELATĂRI DE LA ‘ M. Chiriac, 
D. Moraiu-Slivna, I. Mîndrescu, I. 
Toth, M. Topolschi, C. Gruia, Gh. 
lordache, I. lonescu, Gh. Nâstase, 
V. Zbârcea și Gh. Briotâ.

• LA ROMAN, opt echipe de 
fotbal din județul Neamț, din 
campionatele diviziilor B și C și 
cel județean, și-au disputat întîie- 
tatea în „Cupa Independenței". 
Trofeul a revenit divizionarei B 
Relonul Sâvineștî, care a dispus 
în finală de Laminorul Roman cu 
4—3, după executarea loviturilor 
de la 11 metri • ORĂȘELUL BE
RE ȘTI q fost reprezentat de 18 a- 
tleți la etapa pe județul Galați a 
„Crosului tineretului". Printre cei 
evidențiați s-au numărat și cîțiva 
sportivi din Berești, ca de pildă, 
Ioana Struț, Alexandra Monica, I. 
Harabagiu și Gh. Cazacioc a 
ȘAPTE ȘCOLI GENERALE din Su
ceava au luat startul în campio
natul municipal de fotbal pentru 
copii. Competiția va prilejui o 
selecție pentru centrul de copii 
al clubului sportiv din localitate 
• LA GRUPUL ȘCOLAR UNIO din 
Satu Mare a luat ființa nu de 
mult o grupa de box, care își des
fășoară activitatea p© lîngă sec
ția asociației sportive Unio, iar 
recent s-a amenajat aici și o sală 
specială. De altfel, Grupul Școlar 
Unio are o bogată bază mate
rială ; terenuri de tenis, handbal, 
volei, sală pentru gimnastică, 
ping-pong și o sală de forță a- 
ECHIPA DE OINĂ Dinamo Tulcea 
— care a întrecut în finala pe ju
deț, cu 22—11, pe Mecanizatorul 
Tulcea — s-a calificat pentru faza 
de zonă a popularei competiții, 
„Cupa României" o LA A.S. CAR- 
PAȚI BRAȘOV s-a amenajat anul 
trecut o arenă de popice și rezul
tatele pe linie de performanță 
sînt îmbucurătoare. Echipa femi
nină a asociației Carpați. a cîști
gat campionatul județean și va 
participa la baratul pentru Divi
zia A A ORAȘUL CALAFAT a 
găzduit duminică și luni nume-

întreceri elevilor. La
cros (200 de concurenți) au cîș
tigat Jeni Modulici și Crîstî Dra- 
copol (Șc. gen. 1), iar la fotbal, 
atletism și handbal au dominat 
reprezentanții Școlii generale din 
Ciupercenii Vechi a IN ETAPA pe 
județul Sibiu a competiției „Dru* 
meție și orientare" — organizați 
de U.T.C. — s-au întrecut 11 echi
paje. Concursul a avut loc în pă
durea Muhului de lîngă Cisnâdie 
și s-a încheiat cu victoria echipe
lor Liceul real-uman Ocna Sibiu
lui (Cristina Ghant — Rodica Ra
du) și Liceul ..Axente Sever" Me
diaș (Ervin Mertha - Helmuth 
Trinnes) a CU OCAZIA ANIVER
SĂRII a 55 de ani de la crearea 
U.T.C., la Tg. Neamț au avut loc 
o serie de concursuri festive. Atît 
la cros cit și la handbal și volei 
o comportare frumoasă au avut 
elevii Liceului „Ștefan cel Mare" 
• STADIONUL CARAIMANUL din 
Bușteni a găzduit o amplă mani
festare sportivă dedicată „Cente
narului Independenței", La care au 
fost prezenți peste 300 de elevi. 
La cros fete și tenis de masă au 
cîștigat reprezentanții Liceului teo
retic, la cros băieți atleții de la 
Lie. industrial chimie, iar la fot
bal, formația Școlii generale ,,9 
Mai" A BIROUL DE TURISM 
PENTRU TINERET din Covasna a 
inițiat o frumoasă întrecere de 
orientare turistică la care au e- 
voluat 38 de echipaje. Primele 
locuri au revenit turiștilor Veroni
ca Peterfi — ludit Boer și, res
pectiv, Almos Antal — Zoi ta n Ko
vacs.

DE RUGBY LA BAIA MARE
Din acest an antrenorul de 

rugby Mitică Antonescu va ac
tiva la Baia Mare. Tehnician 
cu o frumoasă „carte de vizi
tă", legată aproape nemijlocit 
de rugbyul studențesc, D. An
tonescu a activat în ultimii ani 
la Timișoara, unde a condus 
un apreciat centru în sportul 
cu balonul oval.

— Așadar, de la Timișoara la 
Baia Mare... Ce vă determină 
să vă continuați activitatea de 
antrenor 
cunoscut 
oval 7

— La 
Mare nu 
mente străină de această ramu
ră de sport. In orașul de pe 
Firiza au venit să lucreze, după 
absolvirea Institutului de mine 
din Petroșani, mulți tineri care 
au practicat, ca studenți, aceas
tă disciplină sportivă. Ei au și 
încercat să creeze un nucleu 
rugbystic. Acum sînt tehnicieni 
sau ingineri în diferite între
prinderi cu profil miner din 
Baia Mare sau din județul Ma
ramureș, gata să sprijine o ase
menea idee. însăși 
mea aici este, într-un 
marea unor invitații 
din partea iubitorilor 
lui. Cu ajutorul lor, al 
lor sportive, al multor 
inimoși din localitate, vreau să 
fac la Baia Mare un nou și 
puternic centru al rugbyului 
nostru.

— Cum înțelegeți să abordați 
acest proiect, pe cit de inedit, 
pe atît de îndrăzneț 7

— Proiectul poate fi realizat, 
chiar dacă m-aș limita la în
ființarea unei secții pe lîngă 
Clubul sportiv universitar din 
Baia Mare. Este o unitate spor
tivă care și-a creat o oarecare 
platformă în performanță, se 
bucură de bune condiții de pro
pășire. în plus, el dispune de 
un președinte foarte activ, cum 
este prof. dr. ing. Vasile Popa, 
rectorul institutului de învăță- 
mint 
rin ța 
secție

într-un oraș mai puțin 
în sportul cu balonul

drept vorbind, Baia 
este o așezare literal-

prezența 
fel, ur- 
primite 

rugbyu- 
organe- 
oameni

superior, animat de do- 
de a face din rugby o 
de frunte a clubului.

— Deci veți. începe „construc
ția" rugbyului băimărean prin 
intermediul studenților. Ce alți 
aliați considerați util să vă a- 
propiați 7

— într-o a doua etapă va fi 
creată o secție de rugby pe 
lîngă una din școlile sportive 
existente aici. De fapt, acțiu
nea a și debutat : cu sprijinul 
larg al Inspectoratului școlar 
județean au fost nominalizate 
două licee — metalurgic și cel 
pentru construcții de mașini. O 
bună parte dintre absolvenții 
acestor licee vor urma cursuri
le Institutului de subingineri și, 
firesc, vor putea practica rug
byul la C.S.U. Deci, un prim 
izvor de cadre. Tot astfel in
tenționez să întreprind, 
acest an, cu concursul 
zațiilor de pionieri, o 
acțiune de selecție în școlile 
generale, pentru a crea, pro
babil din toamnă, un centru de 
copii. După cum vedeți, nu este 
vorba numai de prezent, există 
preocupări și pentru viitorul... 
I și chiar pentru viitorul II 
rugbyului băimărean !

— Cînd se va putea vorbi 
o echipă de rugby a C.S.U., 
accepțiunea... competițională 
termenului 7

— O dată cu noul campionat, 
cînd vom participa în calificări 
pentru Divizia B. Pînă atunci, 
activitate organizatorică. Selec
ție, antrenamente, meciuri de 
verificare, cristalizarea lotului. 
Intenționez să plec la drum cu 
cel puțin 30 de sportivi. Un 
lucru vreau să vă asigur : totul 
se va baza pe o muncă avînd 
drept atribute esențiale seriozi
tatea și spiritul de răspundere.

Nu ne rămîne decît să-i urăm 
succes antrenorului D. Antones
cu în realizarea proiectului său. 
care caută să facă din Baia 
Mare un puternic nucleu al 
rugbyului, iar din C.S.U. o uni
tate sportivă dintre cele mai 
apreciate și la această discipli
nă cu o îndelungată și bogată 
tradiție in țara noastră.

Mar-
Rodica Rei- 

Suzana Makai) și de 
situația pare favora

bilă timișorenilor. Se aprecia
ză că I.T.B. ar putea spera cel 
mult într-un meci egal, dar 
nu fără mari eforturi. Indi
ferent de acest rezultat, deci
sivă va fi confruntarea I.T.B.— 
Universitatea (din runda a 8-a), 
dacă pînă atunci alte surprize 
nu vor complica situația din 
campionat.

în 
dei : 
5—4 
Iași 
Crișul 5—2 (3).

Ieri a fost zi liberă. Astăzi 
dimineață 
întrerupte 
și a 5-a ;
a 6-a.

celelalte meciuri ale run- 
Petrolul — Electromotor 
(1), C.S.M. — Medicina 

4'/2—3% (2), Locomotiva —

se reiau partidele 
din rundele a 4-a 
după-amiază, runda

După < 
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Conduc 
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Gheorghe 
jan au s 
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sei comp 
deplasare "*”■ 
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ooncursu 
tivii ron 
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Traian 
cb* mei’ 
c? ect 
ecnipa 
aflîndu- 
cu 8 p.

ASTAZI, ST.

„CUPA
IN

ROMÂNIEI"
FAZA

Tradiționala competiție a spor
tului nostru național, „Cupa Româ
niei" la oină, care reunește la 
start, in fiecare primăvară, nume
roase echipe de la orașe și sate, 
a intrat în faza superioară. Ast
fel, sîmbătă și duminică se vor 
consuma primele întreceri zonale 
la Sibiu și Hunedoara. Pentru a- 
ceste jocuri s-au calificat, alături 
de cunoscutele echipe Tricolorul 
Baia Mare, C.F.R. Sibiu, Confec
ția Rm. Sărat, Viața Nouă Olteni 
(jud. Teleorman) și Recolta Cras- 
na (jud. Gorj), o serie de forma
ții tinere și dornice de afirmare,

CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. 1)

nu va lipsi renumitul Matija 
Ljubck, campion olimpic la ca
noe simplu 1 000 m la Mont
real, caiaciștii și canoiștii din 
BulgarîSl sînt în progres vizi
bil de la an la an. Sportivii 
noștri sînt totuși favoriți în 
majoritatea probelor iar faptul 
că în cursă directă se vor afla 
mai multe echipaje românești 
— unul singur contează în cla
samentul Campionatului Balca
nic 
teres concursului care va 
și o 
terne

Vineri, de la ora 16, 
avea lor probele de 500 m, _ 
duminică de la ora 9,30, cele 
de 1000 m.

aduce un plus de

imagine a ierarhiei 
a momentului.

in- 
da 

in-

vor 
iar

încă în 
organi- 
amplă

al

de 
în 
a

Tiberiu STĂM A

LA OINĂ
SUPERIOARA

care au avut o frumoasă compor
tare pînă în prezent.

Primele două clasate din fiecare 
zonă își vor cuceri dreptul de 
participare la finala pe țară, care 
va avea loc între 3—5 iunie,, la 
Mangalia. Ultimele jocuri ale fa
zei de zonă se vor desfășura la 
stlrșltul săptămînii viitoare în o- 
rașele Vaslui și Drobeta Tr. Se
verin.

LOTO

ÎN „RALIUL INDEPI
Azi dimineață, din Baia Ma

re, Suceava și Arad se dă ple
carea în „Raliul Independenței", 
competiție internațională auto
mobilistică ce se va desfășura 
pe teritoriul României și al 
Bulgariei. Din cele trei direc
ții, coloane de automobile, din 
toate județele țării, se vor în
drepta venind pe trei 
spre București (Suceava 
toșani — Iași — Vaslui 
rășești — Focșani ; Baia 
Satu Mare — Cluj-Napoca — 
Sibiu — Brașov ; Arad — Ti
mișoara — Reșița — Craiova— 
Pitești) unde vor sosi în ctursul 
zilei de mîine. Sîmbătă, la ora 
8,30, din Piața M. Kogălniceanu, 
se va da startul festiv pentru 
o coloană de 50 automobile 
care se va îndrepta spre Giur
giu — Ruse — Plevna (unde se 
va înnopta). Apoi, duminică 8 
mai, coloana se va deplasa 
spre locurile istorice și monu
mentele ce amintesc de războ-

trasee,
— Bo-
— Mă- 
Mare—

iul din 
Smirda? 
toarce,

„Aees 
varășul 
președi 
ne de 
este ui 
mobili ș 
amator, 
și-cu i 
In țarc, 
locuri, 
care c' 
1S77 si 
ie moi 
mobili 
multe, 
cînd s 
care 
bravilt 
preciz, 
taților 
pentru. 
denței , 
de
(M. F

OM ȚQÂTE5PA
DACrUET TURNEELE DE CALIFI- 
DAO^riEI CARE PENTRU DIVI
ZIA A se dispută de vineri pînă du
minică la Pitești, în Sala sporturilor. 
Iau parte echipele masculine Cons
tructorul Arad, A.S. Universitară Si
biu, Letea Bacău, Lie. nr. 1 București 
și echipele feminine C.S.U. Tg. Mu
reș, Carpați Sf. Gheorghe, Universi
tatea lași. Progresul București și Să
nătatea Ploiești. Formațiile clasate pe 
primele două locuri promovează în 
„A" a LA „CUPA FEDERAȚIEI", în
trecere care va începe la 13 mai pen
tru divizionarele A masculine și la

• 20 mai pentru cele feminine, pot lua 
parte și jucători legitimați la alte e- 
chipe decît cele înscrise, dar care 
sînt în vederile formației respective 
de a-i promova ca elemente de pers
pectivă. ,,Cupa federației" se va des
fășura conform regulamentului F.I.B.A. 
aflat în vigoare, cu excepția duratei

atacul 
secant

HAI* 
d 

-eion 
Brațtrr 
Borze: 
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PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LOZUL ÎN PLIC este un sistem 

de joc simplu și Ia îndemîna ori
cui. NUMAI CINE JOACA, POA
TE ClȘTiGA ! Această afirmație 
a fost verificată în practică de 
numeroși pârtiei pan ți care au ob
ținut autoturisme sau mari cîști- 
guri în bani. Continuăm lista cu 
cei mai recenți mari cîștigătorî la 
sistemul LOZ IN PLIC : Răileanu 
Gheorghe din comuna Ștefan cel 
Mare, jud. Bacău — 20.000 lei ; 
Chirica Teodor din loc. Stauceni, 
jud. Botoșani 
Jeno din localitatea Dîrju, 
Harghita — 10.000 Iei ; 1 
Viorel din corn. Berbești, 
Vîlcea — 10.000 iei ; Șorecău 
cedon din Sîngiorz-băi, jud. 
trița Năsăud — 10.000 Iei.

20.000 Iei ; Balint 
jud.

Bîrsana 
jud. 
Ma- 
Bis-

Extragerea I :
33 17

Extragerea a
5 21

9 24 12 8

II-a :
26 27 10

Plata cîștigurilor 
tragere se va face 
municipiul București de la 12 
mai pînă la 7 iulie 1977 ; în 
țară, de la 16 mai pînă la 4 
iulie 1977. Prin mandate poșta
le începînd de

CÎSTIGURILE 
PRONOSPORT

la această 
astfel : în

la 16 mai 1977.

CONCURSULUI
DIN 1 MAI 1977

(13 rezultate) ■

NUMERELE 
TRAGEREA

DIN 4

EXTRASE 
PRONOEXPRES

MAI 1977 :

LA

Categoria 1 :
4 variante 50% a . 8.404 lei, 1 
variantă 25% a 4.2G2 lei și 
variante 10% a 1.681 lei.

Categoria 2 : (12 rezultate) 
119,15 variante a 973 lei.

35

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 883.479 lei.

Categoria 3 : (11 rezultate) 
1402,65 variante a 124 lei.
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CORESPONDENTA
DIN

BELGRAD FOTBAL
dar intensă 

tire în cadrul 
e, motocrosiștii 
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, programată 

• 1 Vinnița din
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NTEI“ a
' ‘na, Grivița, 

i se va în- 
n București.

, ta spus to-
• Mateevici, 
ației voma

și karting, 
. zs de auto- 
'runtași sau 
omâni care 
•ntru patrie, 
•r porni din 
monumente, 
eroii de la 
j'iiă războa- 
giairia, auto- 
bor depune 
coroane, fă- 
locwrile pe 

urs singele 
Ini. Tin să 
■rul festivi- 
loc in țară 
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CEI 18 JUCĂTORI
BELGRAD, 4 (prin telefon). 

Repetiția generală a reprezen
tativei de fotbal a Iugoslaviei 
înaintea meciului cu echipa 
României, din cadrul grupei a 
VIII-a de calificare pentru 
C.M. Argentina ’78, nu a satis
făcut. Jocul prestat de aleșii lui 
Toplak, selecționerul naționalei 
iugoslave, a fost sub așteptări. 
Nu atît rezultatul (1—2), cit 
randamentul celor 13 jucători a 
nemulțumit atît pe spectatori 
cit și pe comentatorii presei 
sportive, după jocul cu R.F.G. 
Ziarele critică destul de sever 
modul cum a fost întocmită 
naționala iugoslavă, precum și 
comportarea majorității compo- 
nenților ei.

în afară de portarul Katali
nici și de Popivoda, Oblak și, 
oarecum, Jerkovici, intrat în 
repriza a doua, restul selecțio
naților nu au fost la înălțimea 
prestigiului de care se bucură. 
Jocul prestat de Mujinici, Bo
ghicevici, Bajevici, Filipovici a 
fost departe de ceea ce pot 
acești fotbaliști, este părerea 
specialiștilor. S-a subliniat jocul 
bun al debutanților Obradovici, 
pe postul de fundaș stingă, și 
Bogdan, talentatul component al 
lui Dinamo Zagreb. Dar ce 
folos ! Ei nu vor juca, proba
bil, Toplak pregătind alți jucă
tori în locul lor, odată cu ve
nirea lui Katalinski din Franța 
pentru a ocupa locul de fundaș 
central în meciul cu România.

Presa sportivă critică și con
cepția de joc preconizată de 
Toplak. Din ceea ce a arătat 
echipa în meciul cu R.F. Ger
mania s-a putut trage concluzia 
că selecționerul pregătește un 
joc mai mult de apărare și a- 
ceasta, chiar acasă, la Zagreb ! 
Din înseși schimbările operate 
la pauză — a fost schimbat un 
fundaș, Buljan, cu alt fundaș,

PENTRU MECIUL DE DUMINICĂ

Acțiune de atac a echipei vest-germane la poarta apărată de 
Katalinici (nr. 1), in meciul disputat sîmbătă la Belgrad (Iugo
slavia — R. F. Germania 1—2). - - ■ ‘

Nikolici, iar locul lui Filipo- 
vici a fost luat de un jucător 
de mijloc, Jerkovici — se în
trezăresc intențiile selecționeru
lui. Și atunci, se întreabă spe
cialiștii : vom obține cele 2 
puncte, apărîndu-ne ?

Toate speranțele sînt îndrep
tate spre cunoscutul internațio
nal al fotbalului iugoslav Dra
gan Geaici, care joacă la echipa 
Bastia din Franța și a cărui 
participare în meciul cu Româ
nia este certă. Se așteaptă ca 
precisele centrări ale acestui 
experimentat jucător să fie 
fructificate de înaltul Bajevici 
care, în afara golului marcat 
în meciul cu R.F. Germania, nu 
a strălucit. Sînt foarte mulți cei 
care cer includerea în echipă

Telefoto : A.P. — AGERPRES

și a lui Surjak, 
tacant al lui 
Medicul echipei 
rat indisponibil 
timp. Dar cel al 
și alți specialiști, după o anali
ză atentă a radiografiilor picio
rului accidentat al lui Surjak, 
au tras concluzia că nu este 
vorba de fisură și că Surjak ar 
putea juca la 8 mai.

Lotul — de 18 jucători — din 
care Toplak va forma echipa 
Iugoslaviei pentru întîlnirea cu 
România este următorul :

Katalinici, Svilar — Buljan, 
Peruzovici, Katalinski, Mujinici, 
Nikolici. Obradovici, Bogdan — 
Oblak, Boghicevici, Jerkovici — 
Popivoda, Surjak. Bajevici, Fi- 
lipovici, Geaici, Savici.

periculosul a- 
Hajduk Split, 
sale l-a decla- 
pe mai mult 
reprezentativei

I
I
I
I
I
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Ivo GORAN

ECHIPA DE TINERET
S-A ANTRENAT IERI LA CRAIOVA
• A fost alcătuit „11**-le pentru meciul cu Iugoslavia • Oaspeții

sint așteptați vineri la Craiova

de la 30 de 
le.

I
I

IE DIN Dl- 
(masculin) se 
mîirz >5tfel : 
aua,iJin<imo 
/ești și CSM 
(astăzi), „U" 
r Baia Mare 
, pe terenul

I
I

• VINERI, LA 
sputâ Balca- 

■ineret. La a- 
stră va pre
oțit la lupte 
■bere. în for- 
iu fost selec-

în ordinea 
- •, N. Zamfir, 

D. Obrocea, 
:elea (I. Râ- 
eorghiță. An- 
j î I. Cernea, 
incluși urmă-

* or : Gh, Ra- 
dilă, T. Dră- 
aroczi, M.

>ușcașu, A.
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„RADU SU- 
petiție orga- 
nte“, a reu- 
ți și concu- 
Pâșurat pe 
du! tineretu- 
c de tenis. 

' , Alice Da
na mo Bucu- 
itraș (Dina- 
îrgoviște) și 

(S. IONES-
; CLUB-BU- 
>iua de 15 
ivâ din Ca- 
curs de se- 

4-10 ani. In- 
a telefon 
7,30-19.

. RĂGĂTORI 
în Ceho- 

la un con- 
de orașul 

i noștri la 
,ără Anișoa- 

Maria Ha- 
edelcu, FI. 
gărita ș.a.

I

CRAIOVA, 4 (prin telefon). 
Astăzi a sosit la Craiova se
lecționata de tineret a țării 
noastre care urmează să întâl
nească duminică, de la ora 11, 
pe stadionul Central din locali
tate, selecționata similară a 
Iugoslaviei, partida contând 
pentru campionatul european, 
în aceeași zi lotul nostru a 
avut de susținut un joc de ve
rificare, parteneră fiindu-i for
mația de juniori a Universității 
Craiova. Antrenorii Octavian 
Popescu și Constantin Deliu au 
trimis în teren „ll“-le pe care 
intenționează să-l alinieze la 
startul jocului de duminică. Ei 
nu au schimbat echipa decit 
în repriza a 3-a (pentru că jo
cul a durat trei reprize a cite 
30 de minute). Iată cum se 
prezintă acest „11“ : Lung —- 
Tilihoi, Stancu, Zahiu, Barna 
— Șerbănică, O. Ionescu, Băr- 
bulescu — Cîrțu, Nedelcu II, 
Vrînceanu. în primele două re
prize ale meciului poarta ju
niorilor craioveni a fost apăra
tă, pe rând, de Moraru și Bucu, 
cele două rezerve ale lotului 
de tineret.

în general, partida a plăcut, 
componenții lotului realizînd 
destul de multe faze de poartă. 
Nedelcu II a înscris chiar în 
minutele 2 și 3 două goluri 
foarte frumoase, pentru ca,

apoi, Cîrțu (min. 17) și O. Io- 
nescu (min. 23) să ridice scorul 
la 4—0. în reprizele a 2-a și a 
3-a ritmul jocului a mai slăbit, 
spre final selecționabilii dînd 
semne de oboseală ! S-a mai 
marcat doar un singur gol, au
torul lui fiind O. Ionescu (min. 
41, din penalty). Pe parcursul 
reprizei a 3-a au mai jucat în 
selecționata de tineret Pîrvu, 
Irimescu, Augustin, Tcleșpan 
și Văetuș.

După joc antrenorul O. Po
pescu mărturisea că întîlnirea 
de duminică se anunță deose
bit de dificilă, selecționata 
Iugoslaviei fiind o echipă teh
nică și care joacă în viteză. El 
sublinia și faptul că, după în
frângerea echipei noastre la 
Madrid, lotul a fost remaniat, 
cinci dintre cei opt jucători 
noi chemați în lot figurând în 
formația probabilă : Barna, 
Șerbănică, Cîrțu, O. Ionescu și 
Nedelcu II.

Pînă la ora meciului cu se
lecționata Iugoslaviei pc agen
da pregătirilor lotului de tine
ret mai figurează patru antre
namente, două sînt programate 
joi (n.r. azi), unul vineri, iar 
ultimul sîmbătă.

Oaspeții sînt așteptați, să so
sească la Craiova în cursul zi
lei de vineri.

Ștefan GURGUI, coresp.

I LOTUL REPREZENTATIV
SE ANTRENEAZĂ INTENSIV

(Urmare din pag. 1)

Imcci amical — 1—0 pentru noi
— echipa Iugoslaviei, cu Geaici 
și Holcer, a simțit puterea jo- 

Icului nostru colectiv. Aveam a- 
tunci 21 ani. Sint sigur că tine
rii din echipa noastră vor fi I animați și ei acum de ambiția
pe care o demonstram noi a- 
tunci",

I Pentru astăzi, programul 
pregătirilor prevede două an
trenamente. Unul, dimineața,

altul după amiaza, ședințe in
tense, așa cum au fost de alt
fel toate cele efectuate de com
ponenții lotului. Vineri dimi
neața e prevăzut un nou an
trenament, ultimul dinaintea 
plecării, fixată pentru după a- 
miaza aceleiași zile, la ora 15, 
cu avionul. Sîmbătă, la Zagreb, 
pe stadionul Maksimir, se va 
desfășura o ședință de acomo
dare cu terenul de joc. Vă rea
mintim că întîlnirea de dumi
nică va începe la ora 18.30 (ora 
Bucur eștiului).

AZI—
0 CERTITUDINE. DAR MÎINEiț

JIUL

Formația divizionară A Jiul 
are, în această ediție de cam
pionat, una dintre cele mai bune 
comportări competiționale din 
anii de după război. Ea ocupă 
actualmente locul IV în clasa
mentul general, avînd șanse 
reale de a încheia întrecerea 
pe o poziție fruntașă, care i-ar 
putea asigura chiar și prezența 
într-o cupă europeană. Ar fi, 
indiscutabil, o performanță re
marcabilă care ar egala-o, cel 
puțin, pe aceea din anul 1973 — 
1974, cînd echipa din Petroșani 
a cîștigat Cupa României și s-a 
numărat printre participantele 
Ia Cupa cupelor. Indiferent, 
însă, de ceea ce va fi în finalul 
acestui zbuciumat campionat, 
realizările actuale ale Jiului 
merită a fi subliniate. Și ar fi 
meritat, considerăm noi, și mai 
mult decit atît, dacă... Dacă a- 
ceastă reprezentantă a unuia 
dintre cele mai vechi centre 
sportive muncitorești din țara 
noastră ar fi, într-adevăr, din 
punct de vedere al compoziției, 
o echipă a Văii Jiului. Așa cum 
era, de pildă, pe vremea cînd 
în rândurile sale evoluau jucă
tori valoroși, formați în aspra 
depresiune de la poalele _ Parân
gului, oameni din „patria căr
bunelui", cum au fost Vasiu, 
Gabor, Pop, Nemeș, Szilaghi, 
Crăciun, Crîsnic, Romoșan, Far- 
caș I, Farcaș II, Cricovan, Ba
logh, Stoker, sau fotbaliști din 
alte părți, ca Paraschiva și Ion 
Panait spre exemplu, identifi
cați prin stabilitate, prin activi
tatea lor nu numai sportivă, ci 
și profesională, cu Valea Jiului.

Astăzi, ce-i drept, divizionarii 
A din Petroșani, situați în par
tea cea mai de sus a ierarhiei 
competiționale, nu mai au emo
țiile pe care le încercau altă
dată, cînd se luptau să stea cit 
mai departe de „zona de foc" 
din subsolul clasamentului. Dar, 
din lotul acestei echipe, care 
acum ocupă locul al IV-lea, cu 
perspectiva de a mai urca scara 
clasamentului, doar doi jucă
tori — fundașul Rusu, născut la 
Uricani, și atacantul Sălăjean, 
originar din Lupeni — sînt pro-

duse autentice ale Văii Jiului ! 
în rest... Prezențe mai mult sau 
mai puțin trecătoare, fotbaliști 
— este adevărat valoroși — dar 
cu numeroase transferuri Ia ac
tiv și din locuri foarte înde
părtate, care fac din Jiul un 
fel de „echipă de import". Lucru 
care, dealtfel, s-ar mai putea 
spune, într-o anumită măsură, 
și despre alte cluburi divizio
nare obișnuite să aducă jucători 
gata formați de alții. Spre deo
sebire de aceste cluburi, însă, 
la Jiul nu există nici măcar 
preocuparea pentru asigurarea, 
cit de cit, din pepinieră pro
prie, a .„schimbului de mîine".

Ne întărește această convin
gere situația de-a dreptul pe
nibilă a formației de perspecti
vă a clubului Jiul, în întrecerea 
diviziei naționale de juniori : 
23 de meciuri jucate, unul 
cîștigat, un egal, 21 pierdute ; 
golaveraj 9—74 (!) = 3 puncte 
și locul ultim (18) în clasa
ment ! De unde se poate trage 
concluzia că privirile conduce
rii echipei din Petroșani rămîn 
în continuare ațintite (pînă 
cînd, oare ?) spre alte locuri din 
țară. Și nu spre „grădina clu
bului" acolo unde, de fapt, ar 
trebui să fie cultivați cu pasiu
ne și răbdare, cei care să re
prezinte în viitor, cu adevărat, 
Jiul și Valea Jiului.

Mihai IONESCU

ACTUALITĂȚI
• BRIGADA DE ARBITRI TURCI LA 

MECIUL DE TINERET ROMÂNIA - IU
GOSLAVIA. După cum se știe, dumi
nica dimineața (ora 11) stadionul 
»,Central" din Craiova va găzdui în
tîlnirea internațională dintre repre
zentativele de tineret ale României și 
Iugoslaviei, din cadrul campionatului 
european. Această partidă va fi con
dusa de o brigadă de arbitri turci* 
avîndu-l la centru pe Nihat Ozbirgul, 
iar la linie pe Yasar Yilmazoglu și 
Necdet Sinamgul.

A DUMINICA, U.T.A. - VOJVODI
NA NOVI SAD. în organizarea Consi-

Astăzi, pe stadionul Republicii

țiului județean pentru educație fizică 
și sport Arad, duminică dimineața, 
de ia ora 11, pe stadionul din loca- 

intilnirea amicală 
Novi Sad.

litate se va disputa
U.T.A. — Vojvodina

• DIVIZIONARA A POLI 
IAȘI, profitînd de întrerupei

FINALA „CUPEI INDEPENDENTEI": STEAUA - STICLA
Astăzi, pe stadionul Republicii, 

de la ora 17, se va disputa finala 
„Cupei Independenței", competi
ție organizată de Consiliul muni
cipal București pentru educație 
fizică și sport. După cum se știe, 
calificate in această finală sint 
divizionara A Steaua (care va 
evolua L.ră jucătorii din lotul re
prezentativ) și echipa Sticla, din 
campionatul municipiului Bucu
rești, revelația competiției (in se
mifinală a eliminat pe Rapid).

In deschiderea partidei de azi, 
cu începere de la ora 15,15, o 
altă finală, aceea a „Cupei Inde
pendenței" pentru echipele de ju
niori. Protagoniste vor fi forma
țiile Sportul studențesc (care a 
dispus în semifinală de Rapid cu 
2—1) și Steaua (4—o în semifinala 
cu Autobuzul).

Cu prilejul finalei de azi va a- 
vea loc și retragerea din activita
tea competițională a jucătorului 
Emil Dumitriu.

• DIVIZIONARA A POLITEHNICA 
IAȘI, profitînd de întreruperea cam
pionatului, a perfectat două jocuri a- 
micale. Primul va avea loc azi,- la 
Galați, in compania divizionarei C 
Ancora, oi doilea fiind programat 
pentru simbâtă, la lași, cu formația 
bucureșteană Sportul studențesc.

• JUCĂTORUL MATEESCU SUS
PENDAT DOI ANI. Conducerea F. C. 
Constanta, analizînd comportarea din 
ultima vreme a jucătorului Mateescu, 
a luat hotârîrea de a-l suspenda pe 
doi ani pentru repetate abateri de la 
disciplină și de la via(a sportivă, pen
tru neincadrare in programul de pre
gătire a echipei. Sancțiunea a fost 
comunicată și F.R.F.

MARGINALII LA DIVIZIA B
JOC DE MARE ANGAJAMENT FIZIC

La Giurgiu, F.C.M. din loca
litate și C.S. Tîrgoviște s-au 
întîlnit într-o partidă de „mare 
miză" pentru ambele echipe : 
gazdele, aflate într-o încordată 
luptă (situație surprinzătoare 
față de buna lor evoluție din 
toamnă) pentru evitarea retro
gradării, doreau cu ardoare 
victoria, în timp ce oaspeții, 
înscriși ferm în cursa pentru 
promovarea în Divizia A, ur
măreau punctul sau punctele 
atît de prețioase în deplasare.

A rezultat un meci de mare 
angajament fizic. încordat (ar
bitrul lionstănțean Gh. Ispas — 
care a condus atent, competent 
și sigur un meci greu — a fost 
obligat să acorde 3 cartonașe 
galbene localnicilor și unul 
oaspeților), terminat cu un just 
rezultat de egalitate : 0—0. Nor
mal, pe teren propriu, F.C.M. 
Giurgiu a atacat mai hotărît, 
avînd — în consecință — mai 
multe ocazii de gol, pe care 
însă nu Ie-a putut fructifica 
deoarece atacul său (lipsit în 
acest sezon de aportul actualu
lui rapidist Cojocaru) se pre
zintă sub media valorică a ce
lorlalte compartimente. Echipa 
locală (impulsionată de inimosul 
său fundaș central Al. Cojoca- 
ru, un exemplu de dăruire) și 
de mijlocașul Sandu a avut 
inițiativa în cea mai mare par
te a jocului, dar a păcătuit 
prin imprecizie și „pripeala" în 
atac. Vasîlache și Păunescu 
fiind aproape total anihilați de 
apărarea bine organizată a tîr- 
goviștenilor, din care s-au de

tașat fundașii centrali Ene (cel 
mai bun de pe teren) și Florea, 
precum și portarul Stan, foarte 
bun la mingile înalte. în an
samblu, liderul seriei a Il-a a 
făcut un joc matur, economic, 
calculat. Precauția lui N. Proca 
de a-1 plasa pe mijlocașul Fur
nică în fața „centralilor" a dat 
roade, chiar dacă acest lucru a 
redus forța atacului, sarcina 
construcției ofensive rămînîn- 
du-i numai lui Neagu. Prin 
combativitatea sa și prin ma
rele consum de energie, ata
cantul central tîrgoviștean Sava 
a pus adesea probleme, pe con
traatac, gazdelor mai ales în 
finalul meciului cînd C.S. Tîr
goviște s-a angajat într-o ten
tativă de a-și depăși obiectivul 
propus, meciul egal.

O mențiune gazdelor, pentru 
buna organizare a meciului, 
pentru sportivitatea din tribu
ne, nealterată nici un moment, 
chiar dacă, F.C.M.-ul n-a putut 
obține ambele puncte, atît de 
dorite. Asemenea constatări, la 
Divizia B, în faza actuală a 
campionatului, cînd intrăm „în 
linia dreaptă", sîn+. deosebit de 
plăcute... (R. U.)

DIN NOU ACEST INCISIV BELANOV...
Pentru multi dintre cei care 

urmăresc atent Divizia B, sco
rul cu care a pierdut Gloria 
Bistrița, la Timișoara în derbyul 
pentru locul II, a născut sem
ne de mirare. Acest 4—1 cu 
care" U.M.T. a învins echipa 
care ocupase locul doi în clasa
mentul seriei a IlI-a, își are 
explicațiile sale exacte. Prima,

oferită de antrenorul învinșilor,- 
V. Blujdea, chiar înainte de 
începerea partidei : „Cînd am 
plecat de Ia Bistrița, era zăpa
dă la noi ! Aici, la Timișoara, 
e o căldură ca pe litoral, în 
plin sezon. Acesta ne e marele 
adversar de azi 1“ A doua ex
plicație este că. exact pe ace
eași căldură, U.M.T. a etalat 
O foarte bună pregătire fizică 
(ceea ce nu semnalase în tur !) 
și un jucător de excepție. E 
vorba de Belanov, excelent, 
care s-a „bătut" din primul 
minut pînă în final pentru fie
care minge în atac și uneori 
în apărare,® care a făcut de 
multe ori „șah-mat" apărarea 
oaspeților, a marcat o dată, dar 
n-a fost o clipă egoist, el fiind 
creatorul altor două goluri și a 
cel puțin patru faze clare în 
care coechipierii, deschiși ideal, 
au ratat incredibil. Duminică, 
Belanov ne-a obligat, prin jo
cul său, să ne reamintim de 
criza actuală de vîrfuri din fot
balul nostru. Și să ne gîndim 
încă o dată la „Poli" Timișoara, 
echipă care nu l-a folosit pe 
Belanov decit citeva minute 
într-un sezon, renunțînd la el, 
pentru ca acum să acuze drept 
punct nevralgic — omul de gol, 
vîrful de atac ! Nu se renunță, 
oare, prea repede la anumiți 
jucători noi, nu se abandonea
ză pripit anumite experiențe, 
ignorîndu-se, în special, factorul 
psihologic ?... Belanov poate fi 
un argument în acest sens. Iar 
forma lui actuală îl recoman
dă pentru „filtrul selecționeri
lor" de la unul dintre loturile 
reprezentative... (M. M. I.)



înaintea întilnirii de tenis România - Cehoslovacia Finiș pasionant la C. M. ele hochei

SĂ NE CUNOAȘTEM OASPEȚII
riu numai 24 de ore, sau cu ceva mai mult, 

cite au rămas pînă la startul întilnirii 
România — Cehoslovacia din „Cupa Davis", se 
cuvine să facem cunoștință mai amănunțită cu 
viitorii noștri parteneri întrecere. Kodes,

a a
Hrebec, Smid, Granat, „cei 4“ dintre care urmea
ză să fie desemnați — la tragerea la sorți oficială 
de azi la prînz — jucătorii titulari ai formației 
oaspete,
Iată-le,

se prezintă cu frumoase cărți de vizită, 
mai jos, transcrise în succinte rînduri.

Jan Kodes ji Jiri Hrebec, văzuți de caricaturistul cehoslovac 
O. MASEK

JAN KODES JIRI HREBEC

CEHOSLOVACIA U.R.S.S. 4-3

r Născut în 
tr-o familie 
său a practicat ciclismul, 
mama tenisul, 
două surori mai 
Kodesova-Vopickova, 
campioană a C„ 
(1969—70). Tînărul Jan „Honza1 
Kodes a început cu fotbalul, 
pentru a trece — de la 9 ani 
— pe terenurile de tenis. Cam
pion național de juniori 1964. 
Contribuie la victoriile echipei 
cehoslovace în „Cupa Galea" 
1965—66. Campion național de 
seniori 1966—67—69—72. Cele
mai mar; succese ale sale: vic
torii la Roland Garros 1970—71, 
Wimbledon 1973 ; finale la Ro
ma 1970—71—72, Forest Hills 
1971—73. Cu echipa Cehoslova
ciei, în finala „Cupei Davis' 
1975 (2—3 cu Suedia, la Stock
holm). S-a întilnit cu Ilie Năs
tase de 21 de ori, scorul gene
ral fiind de 13—8 pentru Năs
tase. Ultima lor întîlnire a avut 
loc in turneul WCT de la Rot
terdam, în martie : Năstase — 
Kodes 6—4, 6—4.

TOMAS SMID

1946. Provine din- 
de sportivi, tatăl 

iar 
Una din cele 

mari, Vlasta 
, _, a fost 
Cehoslovaciei CC

N. 1950. După Kodes, cel mai 
reprezentativ jucător cehoslovac 
al acestui deceniu. Campion de 
juniori al Cehoslovaciei, în 
1968. Campion de seniori 1971. 
Primele sale afirmări peste ho
tare datează din 1972, cînd se 
califică în semifinalele turneu
lui „open" de la Monte Carlo, 
în anul următor, învinge pe 
Kodes în finala turneului de Ia 
Praga, iar în semifinala „Cu
pei Davis" (Australia — Ceho
slovacia 4—1, la Melbourne) în
scrie punctul de onoare, învin- 
gînd pe J. Newcombe cu 6—4, 
8—10, 6—4, 7—5. în 1974, vic
torii în turneele de la Adelaida, 
Diisseldorf și locul 4 în grupa 
„albastră" WCT. în 1975, cîști
gă indoor-ul de la Basel, învin- 
gînd surprinzător pe Ilie Năs
tase, în singura sa partidă cîș
tigată la campionul român (scor 
general : 7—1 pentru Năstase). 
Anul acesta, victorie în turneul 
de la San Jose (California), 
unde dispune de Ruffels, Mit- 
ton, Martin, Mayer.

JIRI GRANAT
' N. 1956. Unul dintre cei mai 
promițători tenismani ceho
slovaci din generația tînără. A 
făcut parte — alături de Pavel 
Slozil și Jiri Granat — din e- 
chipa Cehoslovaciei, de două 
ori cîștigătoare a „Cupei Ga
lea", în 1974 (în turneul final : 
4—1 cu U.R.S.S. ; 4—1 cu Spa
nia — cîștigă toate simplurile) 
și 1975 (3—2 cu Spania, în fi
nală — cîștigă cele două sim- 
pluri). în 1975, finalist în tur
neul de juniori „Orange Bowl’ 
de la Miami (p. la Billy Mar
tin, cu 6—7 în setul cinci). 
Campion internațional al Româ
niei în 1976, avind printre în
vinși pe M. Rusu, V. Marcu, 

■ D. Hărădău. Actualmente nr. 3 
în Cehoslovacia.

N. 1955. Recunoscut ca bu.n 
specialist al terenurilor rapide 
și al jocului în sală. în echipa 
Cehoslovaciei, cîștigătoare a 
„Cupei Galea“ 1974. împreună 
cu Tomas Smid și Pavel Slozil, 
asigură nucleul viitoarei echipe 
de „Cupa Davis". Anul acesta, 
s-a remarcat in circuitul „in
door* scandinav, cîștigînd ulti
mul turneu Boltex Masters. S-a 
calificat în semifinale la Hel
sinki, după o surprinzătoare 
victorie obținută în fata lui 
Jan Kodes (5—7, 6—1, 6-4). A 
participat, acum doi ani, la 
turneele pe teren acoperit din 
țara noastră, la Brașov și la 
Timișoara. Este clasat nr. 6 în 
Cehoslovacia.

FINALA LOR...
In competiția supremă pe e- 

chipe. Cehoslovacia s-a făcut 
de mal multe ori remarcată. 
Cîștigătoare a zonei europene 
în 1928—31—34—35—37—72. Cali
ficată în finalele inter-zone 
din 1947—48. Apoi, în semifi
nalele interzonale 1971—73. In 
sfîrșit, ca punct superior atins, 
finalistă a ediției din 1975.

Acestei finale Suedia — Ce
hoslovacia, disputată la fine 
de an, îi vom dedica urmă
toarele rînduri ale prezentă
rii noastre. In grupa zonală, 
tenismanii cehoslovaci au în
trecut, pe rînd, formațiile Un
gariei (4-1) și Franței (3-2), 
apoi în semifinală inter-zone 
își iau o mult așteptată re
vanșă în fața Australiei, în
vinsă cu 3—1 la Praga. Punc
tele gazdelor au fost asigura
te de Jan Kodes (6-4, 2-6, 
7—5, 6—4 cu Alexander ; 6—3, 
6—1, 6—4 cu Roche) și Jiri
Hrebec (3-6, 4-6, 6-1, 6-3, 
6—3 cu Roche), australienii 
au redus scorul la dublu (A- 
lexander, Dent — Pala, Zednik 
6-3, 3-6, 6-2, 6-3), iar ul
tima partidă (Hrebec — Ale
xander 6-8, 3—6, 6—1, 6—6) a 
rămas neterminată.

Pe parchetul sălii ..Kungli- 
ga" din Stockholm a fost de
semnată echipa învingătoare, 
cea care urma să readucă 
,, Sa la tie ra de argint" pe con
tinentul european, după a- 
proape 40 de ani. Condițiile 
de joc, specifice tenisului „In
door" și atît de familiare ju
cătorilor scandinavi, aveau să 
fie un element hotărîtor în 
stabilirea rezultatului. Intr-a
devăr, Bjorn Borg își cîștigă 
ambele simpturi (6—1, 6-3,
6-0 cu Hrebec ; 6—4, 6-2, 6—2 
cu Kodes), în timp ce Ove 
Bengtson cedează oaspeților 
(6—4, 2—6, 5—7, 4—6 cu Kodes ; 
6—1, 3-6, 1-6, 4-6 cu Hre
bec). Decisiv a fost dublul, 
unde serviciile ,,de tun" ale 
lui Borg și Bengtson au de
cimat rezistența perechii Ko
des — Zednik (6—4, 6—4, 6-4). 
Rezultat final : Suedia — Ce
hoslovacia 3-2.

Așa s-a jucat „finala lor*, 
a adversarilor noștri din me
ciul care începe mîine...

Rd. V.

Se aduce la cunoștință po
sesorilor legitimațiilor de in
trare la manifestațiile sportive 
că acestea nu sînt valabile la 
meciul de tenis România — 
Cehoslovacia din cadrul „Cu
pei Davis", care va avea loc 
în zilele de 6. 7 și 8 mai a.c., 
la arena Progresul din Capi
tală.

DIN REALITĂȚILE SPORTULUI 
CAPITALIST GOANA DUPĂ MIRACOL

• ••

Lupta pentru primul loc este 
deosebit de încordată la C.M. 
de hochei de La Viena. Ieri, e- 
chipa Cehoslovaciei a reintrat 
în cursa pentru titlu, obținînd o 
foarte importantă victorie în 
fața formației U.R.S.S. Ho- 
cheiștii cehoslovaci au avut o 
primă repriză excelentă, 
ducind cu 3—0. 
doua, jucătorii sovietici 
revenit, reducînd 
și apropiindu-se 
Campionii lumii 
mențină această i 
nimă în ultimele 
te. Au marcat :
Novak. Holik și Nowy pentru 
învingători. respectiv, Harla
mov, Mihailov și Balderis. Un 
meci decisiv. Cehoslovacia — 
Suedia, este programat vineri.

Echipa noastră a avut ieri zi 
liberă.

con- 
în treimea a 

și-au 
din handicap 
la un gol. 

au reușit să 
diferență mi- 
20 de minu- 

: Martinec, 3.

★
în cadrul lucrărilor Congresu

lui Ligii internaționale de hochei 
pe gheață s-a stabilit că viitoa
rea ediție a campionatului mon
dial (grupa A) să se desfășoare

A FOST ALCĂTUIT
XV-le FRANȚEI

PARIS, 4 (Agerpres). în ve
derea meciului pe care echipa 
Franței îl va susține la 4 iunie, 
la Paris, pe stadionul „Parc 
des Princes", cu reprezentativa 
României, campioana Europei, 
a fost alcătuit un lot din care 
nu . lipsesc (cu excepția lui 
Harize) jucătorii care au evo
luat în meciurile din „Turneul 
celor 5 națiuni", competiție 
cîștigată în mod autoritar de 
XV-le francez. Printre cei se
lecționați : Aguirre, Bertranne, 
Romeu, Fouroux, Astre, Skrela, 
Bastiat, Rives, Paparemborde, 
Mazas, Vaquerin.

încasările ce se vor realiza 
la acest meci amical vor fi de
puse în „Contul 1977“ pentru 
înlăturarea urmărilor cutremu
rului de la 4 martie din Româ
nia.

între 26 aprilie și 4 mai 1978 la 
Praga. întrecerile grupelor B și 
C ale campionatului mondial se 
vor disputa anul viitor la Bel
grad (16—27 martie) și, respec
tiv, într-un oraș din Spania, cu 
începere de la 15 martie. Cam
pionatul mondial rezervat echi
pelor de juniori, aflat la a doua 
ediție, va avea loc la sfîrșitul 
acestui an (18—31 decembrie) în 
Canada, cu participarea forma- 
țiilor U.R.S.S, Cehoslovaciei, 
Suediei, S.U.A., Finlandei, R.F. 
Germania și Canadei. Cea de-a 
opta echipă participantă va fi 
cîștigătoaiea meciului de baraj 
dintre selecționatele Poloniei și 
Elveției. Campionatul european 
pentru tineret a fost programat 
între 26 decembrie 1977 — 2 
ianuarie 1978 în Finlanda.

REZULTATE : S.U.A. - R. F. 
Germania 4—1 (1—1, 3—0, 0-0) 
meci desfășurat marți seara 
(turneul 5—8). In turneul 1—4: 
Cehoslovacia — U.R.S.S. 4-3 
(3—0, 1—3, 0—0) ; Canada — Sue
dia 7-0 (3-0, 3-0. 1-0) I I

CLASAMENTUL

1. Cehosl. 8 6 11 50L23 13
2. Suedia 8 6 0 2 39-16 12
3. U.R.S.S. 8 6 0 2 68-20 12
4. Canada 8 5 12 38-25 11
5. Finlanda 8 p.. 6. S.U.A.
5 p. 7. R.F.G. 3 p., 8 . Roma-
nia 0 p.

PROGRAMUL DE AZI : Fin-
landa — R.F. Germania ți 
S.U.A. — România, în turneul 
5-8.

MECI OMAGIAL DE BASCHET
PENTRU RATO TVRDICI

BELGRAD, 
Peste 4 ooo de 
rit, ia Split, 
dintre echipa _____ _______
și o selecționată europeană, orga
nizat cu ocazia retragerii din ac
tivitatea competlțlonală a cunos
cutului jucător Rato Tvrdici, că
pitanul reprezentativei iugoslave. 
Selecționata a obținut victoria cu 
116—108 (62—59).

4 (Agerpres). —. 
spectatori au urmă- 
meciul de baschet 
locală Iugoplastika

TELEX • TELEX • TELEX

într-o lume în care sportul 
încetează de a mai fi o între
cere între tineri, goana după 
miracol, după senzațional, după 
performanță cu orice mijloace, 
devine o cruntă realitate a lu
mii capitaliste. Acest business 
ajunge să atragă în mirajul său 
deopotrivă sportivi și manageri, 
dar ceea ce este mai grav chiar 
și oameni în halate albe, acei 
oameni (medici, farmaciști, cer
cetători) care prin profesia lor 
au menirea de a ajuta pe om, 
de a-i proteja sănătatea și chiar 
de a i-o ameliora.

Trei exemple semnificative 
în acest sens. Dopajul a deve
nit un fapt cotidian în lumea 
sportului capitalist. lume în 
care drogul, „flagelul alb" ajun
ge să îngrijoreze înseși guver
nele statelor respective și or
ganisme internaționale. Nu nu
mai că nu se duce o luptă 
aprigă de combatere a
asemenea practici, dar se anga
jează chiar laboratoare pentru 
a sintetiza noi produse care pot 
scăpa rigorilor controlului in
ternațional sau chiar se studia
ză diferite 
a reacțiilor 
gurilor.

Steroizii 
hormoni de 
discernămînt vreme îndelungată 
și în doze impresionante au 
transformat o medicație fiziolo
gică, utilă omului, într-o medi
care agresivă, invalidantă. con
stituind cel mai clar exemplu 
prin care ignoranța, abuzul și 
iresponsabilitatea pot transfor
ma un mijloc terapeutic util 
omului într-unul cu efecte de-a 
dreptul dezastruoase. Sîntem

unor

metode de mascare 
de depistare a dro-

anabolizanți, acești 
sinteză, folosiți fără

abia la începutul apariției con
secințelor acestei medicații și 
a efectelor indezirabile pe care 
Ie poate da și sîntem siguri că 
viitorul ne rezervă surprize din 
cele mai neplăcute.

în sfîrșit, in goana pentru 
performanța obținută pe căi ar
tificiale, Indiferent de prețill 
biologic pe care-1 plătește ființa 
umană, în ultimii ani apologeții 
sportului capitalist vîntură și 
aplică autotransfuzia (500—800 
ml sînge scoși de la sportiv 
prin puncție venoasă și reintro
duși cu 24—48 ore înaintea unei 
mari competiții) în intenția de 
a crește Hb și numărul de eri- 
trocite și a spori, în acest fel, 
capacitatea de efort fizic. Tre- 
cînd peste riscurile autotrans- 
fuziei, demne de luat în consi
derație, se transformă sportivul 
intr-un laborator ambulant, 
care ar trebui să plece la o 
competiție însoțit de o armată 
de specialiști și aparatură și 
supunîndu-1 la riscuri din cele 
mai serioase. Și toate acestea 
cînd pe calea unui antrenament 
rațional la altitudine medie 
(2 000—2 400 m) se pot obține cu 
certitudine de astă dată efec
tele de mai sus pe căi fizio
logice.

Iată numai trei exemple în 
care condiția umană și statutul 
moral al sportivului din țările 
capitaliste apar și sînt realmen
te grevate de cele mai sumbre 
realități și perspective.

în total contrast, atenția oa
menilor de știință din țările so
cialiste este îndreptată către 
preocupări predominant profi
lactice, de asigurare a unui ca-

dru cit mai adecvat de înlă
turare a factorilor de risc induși 
de efortul sportiv, de amelio
rare a refacerii organismului 
după efort, de găsire a celor 
mai eficace metode de recupe
rare după unele 
induse de efort, 
unor metode fiziologice, natu
rale, de creștere a capacității 
de efort și de susținere biolo
gică a efortului.

Cită deosebire între primele 
exemple, preocupări ale spor
tului occidental, și rezultatele 
și preocupările puse integral în 
slujba sportului în țările so
cialiste !

traumatisme 
de găsirea

ATLETISM • Cu prilejul unul 
concurs desfășurat pe stadionul 
orașului Nevinnomîssk, Aleksandr 
Buneev (U.RS.S.) a stabilit cea 
mai bună performanță mondială 
a sezonului în proba de aruncare 
a ciocanului, cu 75,78 m.

CICLISM • Federația cehoslova
că a alcătuit echipa pentru cea 
de a 30-a ediție a „Cursei Păcii", 
care se va disputa între 8 șl 21 
mai pe traseul Varșovia — Berlin 
— Praga : A. Bartonicek, J. Bar- 
tolsic, p. Galik, VI. Moravec, M. 
Klasa șl J. Skoda Antrenorul e- 
chlpei este Pavel Dolezal. ■ Tu
rul Spaniei a continuat cu etapa 
a 7-a (Teruel — Fuentas, 204 km) 
cîștigată de belgianul Freddy 
Maertens, cronometrat în 5 h 
38:55. In clasamentul general con
tinuă să conducă Freddy Maer
tens, urmat la 50 sec. de spaniolul 
Miguel Maria Lașa. • Cursa des
fășurată la Chartres a fost cîști
gată de rutierul belgian Patrick 
Sercu, care i-a întrecut la sprint 
pe francezii Bernard Hinault și 
Jean-Pierre Danguillaume

FOTBAL • Federația vest-ger- 
mană a interzis pînă în anul 1978 
transferul oricărui jucător fruntaș, 
cu excepția cunoscutului interna
țional Franz Beckenbauer, care a 
depășit vîrsta de 31 de ani. Antre
norul Helmut Schon a informat 
pe jucătorii din lot- despre aceas
tă decizie, destinată să asigure 
continuitate în pregătirea selecțio- 
nabililor pentru turneul final al 
C.M

SCHI • Concursul desfășurat la 
Foux d’Allor.s (Franța) s-a în
cheiat cu o probă masculină de

slalom special, cîștigată de elve
țianul Peter Schwenderer.

ȘAH • A 6-a partidă dintre Na
na Aleksandria și Maia Ciburda- 
nldze — care-șl dispută, la Tbilisi, 
unul dintre meciurile sferturilor 
de finală ale turneului candidate
lor la titlul mondial feminin — 
s-a întrerupt la mutarea 41. In 
prezent, scorul este favorabil cu
3— 2 Nanei Aleksandria • La Soci, 
partida a 3-a a meciului dintre 
Elena Fatalibekova și Valentina 
Kozlovskaia s-a întrerupt după 43 
de mutări. Elena Fatalibekova 
conduce cu 2—0. • In runda a
4- a a turneului de la Vrbas (Iu
goslavia), Barle l-a învins pe 
Smejkal, iar Sahovlci a cîștigat 
la Govedarița. în clasament con
duce Wolfgang uhlmann (R. D 
Germană) cu 3 p.

TENIS • Jucătoarea de tenis 
Karen ---------------
cedat 
probei 
neului 
hassee ._______,. __, ___ __ _____
finală — în care a jucat alături 
de compatrioata sa Kym Ruddell
— Karen Krantzke șl-a manifestat 
bucuria alergînd în jurul terenu
lui de joc, după care a căzut în 
nesimțire. Transportată urgent la 
spital, ea a decedat cîteva minute 
mai tîrziu.

VOLEI • în prima zi a compe
tiției feminine de la Praga, selec
ționata U.R.S.S a întrecut cu 3—0 
(5, 14, 10) formația Bulgariei. Tn 
celelalte partide : R.D. Germană
— Finlanda 3—0 (9, 2, 3) ; Ce
hoslovacia — Cehoslovacia (juni
oare) 3—0 (6, 5, 8)

Krantzke (Australia) a de- 
subit după desfășurarea 
de dublu din cadrul tur- 
internațlonal de la Talla- 
(Florida). Cîștigînd această

FINALA CUPEI U.E.F.A.
43 p, fiind urmata de Bastia 
cu cite 40 p.

duce detașat în clasament : ea tota
lizează 
și Nisa

AU FOST ALCĂTUITE GRUPELE 
PRELIMINARE ALE C.M. DE JU

NIORIJUVENTUS - ATHLETIC BILBAO
1-0 (1-0)

Aseară, Ia Torino, s-au întilnit în 
prima manșă a finalei Cupei U.E.F.A. 
Juventus din localitate și Athletic Bil
bao. Meciul s-a încheiat cu rezultatul 
de 1-0 (1-0) pentru Juventus.

Returul va avea loc la 18 mai, la 
Bilbao. Alte amănunte în ziarul de

campionatul Angliei s-au des- 
alte doua partide restante.

• In

CAMPIONATE
_ ... campionatul Franței s-a des

fășurat cea de a 32-a etapă. Nantes 
a obținut o prețioasă victorie în de
plasare invîngînd cu 2—1 pe Bor
deaux. Și Bastia — revelația campio
natului — a reușit un prețios scor e- 
gal (1—1), la Rennes. Nisa a dispus 
de St. Etienne cu 2—0 și se menține 
in plutonul fruntaș. Se pare că noua 
campioană va fi Nantes, care con-

• In 
fășurat ,
Una a avut o deosebita semnificație, 
cea dintre F.C. Liverpool și Manches
ter United (care se vor întîlni și în 
finala Cupei Angliei). F.C. Liverpool 
a cîștigat cu 1-0 și s-a detașat de 
cea de a doua clasată. Intr-un alt 
rrieci : Arsenal — Derby County 0—0. 
Pe primele locuri :

1. F.C. Liverpool 38 23 8 7 60-30 54
2. Manchester C. 38 19 12 7 52-32 50
3. Ipswich 39 21 7 11 64-38 49

• Meciuri amicale : Eintracht Frank
furt pe Main — Steaua Roșie Belgrad 
6-1 (3-0). Iugoslavii au evoluat fără 
jucătorii internaționali > In turneul 
da juniori de ta Praga : Slavia — Dy
namo Dresda 4—2 ; Sparta — Austria 
Viena 1—1.

MONTE CARLO (Agerpres). Au 
fost alcătuite grupele preliminare 
ale primului campionat mondial 
pentru echipe de juniori, care se 
va desfășura în Tunisia între 27 
iunie și 10 iulie. Cele 16 formații 
calificate din fazele precedente 
au fost repartizate în 4 grupe, 
după cum urmează : GRUPA A 
(la Tunis) : Tunisia, Spania, Me
xic, Franța ; GRUPA B (la Tu
nis) : Maroc. Ungaria, Honduras 
și o echipă din America de Sud ; 
GRUPA C (la Sousse) : Coasta de 
Fildeș, Italia, Iran și o echipă 
din America de Sud ; GRUPA D 
(la Sfax) : Austria, U.R.S.S., Irak 
și o echipă din America de Sud.

Semifinalele se vor disputa la 
6 șl 7 iulie, iar finala este pro
gramată la 10 iulie la Tunis.
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