
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
IA EXPOZIȚIA REALIZĂRILOR OBIIHUTE
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ȘTIINȚIFICA $1
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat, în cursul zilei de joi, 
expoziția realizărilor obținute 
în domeniul cercetării științifi
ce, ingineriei tehnologice și al 
progresului tehnic, organizată 
cu prilejul lucrărilor Plenarei 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie.

.n această vizită, secretarul 
general al partidului a fost în
soțit de tovarășul Manea Mănes- 
cu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Lina Ciobanu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Nicolae Giosan, precum și de 
tovarășii Mihai Marinescu și 

ngelo Miculescu, viceprim- 
miniștri.

Sosirea la Palatul sporturilor 
și culturii — unde a fost orga
nizată expoziția — a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a celpr- 
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, a fost sa
lutată cu deosebită căldură și 
însuflețire de un mare număr 
de cercetători, proiectanți și alți 
specialiști care, prin prelun
gite aplauze și urale, au dat 
expresie sentimentelor de sin
ceră stimă și profundă recu
noștință față de secretarul ge
neral al partidului, pentru a- 
tenția sa neslăbită acordată 
propășirii activității de cerce-

DE CERCETARE
TEHNOLOGICA

superior, 
Executiv

tare științifică și dezvoltare 
tehnologică, de ridicare a aces
tora la nivelul cerințelor cin
cinalului afirmării plenare a 
revoluției tehnico-științifice în 
toate domeniile activității.

Cu aceste sentimente a fost 
intimpinat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de președintele Con
siliului Național pentru Știință 
și' Tehnologie, Ion Ursu, de 
miniștri, președinții academi
ilor de științe, directori gene
rali ai institutelor centrale de 
cercetare, rectori ai unor insti
tute de invățămint 
membri ai Biroului 
al CNST.

Exprimind gîndurile și senti
mentele celor peste 150 000 lu
crători din domeniul științei și 
tehnologiei, președintele CNST 
a adresat cele mai vii mulțu
miri secretarului general al 
partidului pentru onoarea deo
sebită pe care le-o face vizi- 
tind expoziția, care inmănun- 
chiază eforturile și căutările 
asidue ale oamenilor de știință 
și specialiștilor îndreptate spre 
creșterea continuă a aportului 
științei și tehnologiei la solu
ționarea problemelor de bază 
ale dezvoltării economico-soci- 
ale a țării în lumina Progra
mului partidului, a Directivelor 
celui de-al XI-lea Congres al 
P.CR.

Secretarul general a vizitat 
apoi expoziția.

REUNIREA LOTURILOR SPORTIVE
PENTRU UNIVERSIADA SOFIA 77

La sediul C.N.E.F.S. a avut 
Ioc miercuri o ședință de lucru 
cu participarea loturilor sporti
ve care se pregătesc pentru 
Jocurile Mondiale Universitare 
de vară de la Sofia. Au fost 
de față reprezentanți ai Minis
terului Educației și învățâmîn- 
tului. Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, 
activul Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
secretari și antrenori federali, 
antrenori și medici.

Cu acest prilej, președintele 
C.N.E.F.S..
Dragnea, a înfățișat cadrul ge
neral în care se va desfășura 
Universiada de la Sofia, una 
dintre cele mai importante 
competiții sportive ale ciclului 
olimpic Montreal-Moscova, o-

general lt. Marin

participării studenți-biectivele
lor sportivi din țara noastră și 
sarcinile deosebite care revin 
federațiilor, fiecărui lot. fiecă
rui sportiv și tehnician pentru 
asigurarea unei pregătiri exi
gente, de cea mai bună cali
tate, în măsură să ducă la 
obținerea unor performanțe de 
mare valoare. Vorbitorul a ară
tat că există toate condițiile ca 
sportivii români să înregistreze 
rezultate înalte și să obțină la 
Universiadă succese de prestigiu.

Au luat cuvîntul, apoi : Ion 
Pop (scrimă), Natalia Mărășes- 
cu (atletism), Dan Georgescu 
(baschet), Cornel Oros (volei), 
Dan Grecu (gimnastică) care, 
s-au angajat să nu precupe
țească nici un efort pentru a 
putea realiza la Universiada 
— ’77, succese cît mai mari.
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In sferturile de finală ale Davis" (zona europeană)

TENISMANII ROMÂNIEI ȘI CEHOSLOVACIEI 
ÎȘI ÎNCEP AZI PASIONANTA ÎNTRECERE

A A

Zarurile au fost aruncate... 
Cele sub formă de patru bile
țele așezate cu grijă de arbi
trul internațional Otte Heydrich 
(Austria) într-un frumos vas 
de cristal colorat, la „masa ro-

PROGRAMUL MECIURILOR
Vineri, ora 14

D. HĂRĂDAU - J. KODES 
I. NĂSTASE - J. HREBEC

Sîmbătă, ora 15
Partida de dublu
Duminică, ora 14

I. NĂSTASE - J. KODES 
D. HĂRĂDAU - J. HREBEC

tundă" a tradiționalei reuniuni 
de tragere la sorți care precede 
fiecare întîlnire de „Cupa 
Davis“. Pe bilețele, numele ju
cătorilor titulari ai reprezenta
tivelor de tenis ale Românie5, 
și Cehoslovaciei, înscrise de cei 
doi căpitani nejucători. Con
stantin Năstase și Antonin Bo- 
Iardt.

Și iată . . „ _ ,
așa cum apare în programul 
celor trei
care-1 publicăm mai sus. Pro
gram din care lipsește, firește, 
numele jucătorilor din partida

rezultatul tragerii.

zile de întrecere, pe

Aspect de la ceremonia tragerii la sorti pentru intilnirea 
România — Cehoslovacia. T

de dublu, de sîmbătă, care vor 
fi anunțate arbitrului întâlnirii 
cu o oră înaintea începerii jo
cului, așa cum cer uzanțele. 
Vom anticipa aci, însă, acest 
anunț oficial, apreciind că — 
așa cum se vorbește în culisele 
meciului — cehoslovacii vor 
prezenta aceiași doi echipieri. 
Jan Kodes și Jiri Hrebec, iar

Foto : I. MIHAlCA

la noj vor juca, bineînțeles, 
Ilie Năstase și Ion Tiriac.

Pronosticurile vor lipsi din 
această avancronică. Sau, mai 
exact, am lăsat să le facă cei

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

In cadrul „Daciadei“ și „Cvpai tineretului^

COMPETIȚII DOTATE CU „CUPA INDEPENDENȚEI '
SAVTNE$TI. Pe platforma 

chimică de la Săvinești se află 
în faza finală competiția de 
fotbal dotată cu „Cupa 8 Mai", 
întrecere devenită tradițională 
pentru sportivii Combinatului 
de fibre sintetice. Organizată 
de asociația sportivă Relonul, 
in colaborare cu Comitetul 
U.T.C., această acțiune a reunit 
la start 21 de echipe, repre- 
zentînd toate sectoarele de ac
tivitate. S-au evidențiat for
mațiile Textil 3 și 4, Melana 4, 
Poliamid 4 
nic. Finala 
nică ne 
Neamț. (N.

BRAILA.
al sindicatelor 
suită 
din rîndul cărora am 
întrecerile de fotbal, volei șî 
popice, dotate cu „Cupa înde-

j - — ■ • — — - - - -
Continuă să ne sosească din întreaga țară vești privind com

petițiile sportive din cadrul „Daciadei” și „Cupei tineretului", 
care au avut loc in cinstea evenimentelor aniversate în 
început de mai, ca și despre ce'e care se vor desfășura in 
următoare. Dintre acestea am reținut pentru astăzi :

acest 
zilele

TULCEA. în zona de agre
ment a municipiului Tulcea, 
pe apele lacului „Ciuperca” 
s-au desfășurat întrecerile unei

Pentru meciul de duminică

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
P’EACA ASTAZI LA ZAGREB

QSelecționabilii și-au încheiat ieri — printr-un dublu antrenament — pregătirile 
& încredere și optimism în rîndul jucătorilor noștri
Cotul și-a încheiat pregătiri

le printr-un dublu antrenament 
cu conținut complex, desfășu
rat mtr-o atmosferă de seriozi
tate și de participare intensă. 
Printre selecționați domolește o 
atmosferă de încredere și opti
mism, reflectată și de declara
țiile unui reprezentant al gru
pului experimentaților (Vigu) 
și a' unuia dintre tinerii titu
lari - (Romilâ). „Noi cei care 
beneficiem de avantajul expe
rienței — ne declara Vigu — 
vom face totul ca jocul forma
ției noastre, la Zagreb, să re
prezinte în continuare o creș
tere, marcată dealtfel cu selec
ționata R. D. Germane. Am 
toata încrederea că ne vom în
deplini cu bine misiunea". Iar 
Romilă sublinia : „Luptînd din 
toate puterile cu ambiție tine
rească și dorință de afirmare, 
sper să răspund încrederii ce 
mi s-a acordat".

~>lecarea spre Zagreb este 
prevăzută pentru astăzi, ora 15, 
cu avionul, urmind ca sosirea 
in orașul care va găzdui întil- 
nirea să aibă loc după aproxi
mativ două ore și jumătate de 
zbor.
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Fotbaliștii noștri „tricolori" efectuează ultimele pregătiri 
înaintea plecării spre Zagreb, prevăzută pentru astăzi 
după-amiază.

Așa cum am anunțat în numărul nostru de ieri, Dumitru a 
devenit indisponibil pentru întîlnirea cu echipa Iugoslaviei. 
Dar, cu toată această indisponibilitate, „unsprezecele" repre
zentativ care va fi aliniat pe stadionul „Maksimir" are toate 
posibilitățile să realizeze o performanță care să completeze 
victoria din jocul cu Spania. Nu trebuie să neglijăm comba
tivitatea de care a dat dovadă reprezentativa noastră in ulti
mele sale apariții, nu trebuie să uităm că actualul lot a ajuns 
la o omogenitate sufletească deosebită, elemente care pot 
face ca absența unuia dintre cei mai valoroși internaționali 
ai noștri să fie suplinită cu succes. Spre acest obiectiv con
verg, de altfel, toate eforturile colectivului tehnic al lotului, 
colectiv care a pregătit și desfășurat întregul program de an
trenamente in vederea partidei de duminică, de la Zagreb.

In această direcție, sîntem convinși că — avînd mereu în 
față observațiile prilejuite de partidele echipei Iugoslaviei, 
urmărite la fața locului de către antrenorii lotului nostru re
prezentativ — în alcătuirea planului tactic pentru meciul de 
duminică se va ține seama de redutabila tehnică a multora 
dintre probabilii titulari ai selecționatei antrenată de Toplak 
(Oblak, Geaici, Popi vodă, Surjak, Jerkovici etc.), de dorința 
acesteia de a obține victoria, singurul rezultat care o mai

(Continuare în pag. 2—3)

caiac-
Inde-

i luat

interesante competiții de i 
canoe, dotată cu „Cupa 
pendenței", la care au 
parte peste 100 de sportivi, re- 
prezentînd cinci cluburi din 
tară Primele trei locuri în 
clasamentul general au fost o- 
cupate, la capătul unor aprige 
dispute, de Delta Tulcea. S. C. 
Tulcea și Șc. sp. 2 Constanța, 
remarcindu-se printr-o bună 
comportare sportivii Florica 
Simioccnco, Ivan Hapci (S.C. 
Tulcea), Mihai Agachi (Delta), 
Feodora Tiț (Șc. sp. Tulcea). 
De asemenea. în această pe
rioadă, pe toate bazele sportive 
au loc numeroase competiții 
dedicate centenarului Indepen
denței. (P. Comșa — coresp.)

i

si Atelierul meca- 
va avea loc dumi- 
stadionul din P. 
Marcu — coresp.) 

Consiliul județean 
a organizat o 

de manifestări sportive, 
reținut

(Continuare în vag. 2—3)

Azi și miine, la Snagov

CAMPIONATUL BALCANIC DE CAIAC-CANOE
Astăzi după-amiază și miine 

dimineață, lacul Snagov va cu
noaște din nou atmosfera spe
cifică marilor ooncursuri nau
tice. Cei mai buni caiaciști și 
canoiști din Bulgaria, Iugosla
via și România se vor întrece 
in cadrul celei de-a doua edi
ții a Campionatului Balcanic, 
competiție care deschide seria 
marilor regate internaționale 
din primul sezon al noului ci
clu olimpic.

Campionatul Balcanic aduce 
la start pe cîțiva dintre cei 
mai buni caiaciști si canoiști 
din lume : doi campioni olim
pici — caiacistul nostru Vasile 
Diba, învingător la Montreal 
la K 1-500 m (și medaliat cu 
bronz la K 1-1000 m) si ca- 
noistul iugoslav Matija Ljubek, 
cîștigătorul finalei olimpice Ia 
C 1-1000 m, perechea Larion

Serghei — Policarp Malihin, 
medaliată cu bronz la K 2-500 
m la J.O. etc. Din acest punct 
de vedere, deosebit de atractive 
se anunță probele de canoe 
simplu. 500 și 1 000 m. unde 
alături de Ljubek se vor afla 
alți doi finaliști la Montreal i 
Ivan Palzaîchin, multiplul nos
tru campion si bulgarul Bori
slav Ananiev.

Echipa noastră cuprinde, ală
turi de nume consacrate — 
Diba. Maria Cozma. Patzaichin, 
Serghei-Malîhin — și o serie 
de sportivi tineri, cum ar fi 
perechea canoiștilor Gheorghe 
Buhacioc — Constantin Gheba, 
care s-au impus la concursul 
de selecție pentru Campionatul 
Balcanic (în dauna vicecampio-

(Continuare in pag. 2—3)



MULTIPLE POSIBILITĂȚI DE AFIRMARE înaintea C.E. de baschet masculin

PUTERNICĂ A SPORTULUI IN JUDEȚUL OLT
Acționînd în baza și în spi

ritul prevederilor cuprinse în 
Programul de dezvoltare a 
mișcării sportive pînă în anul 
1980, aprobat de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Biroul comitetului județean Olt 
al P.C.R. a analizat, recent, 
modul în care se îndeplinesc 
obiectivele stabilite de partidul 
nostru pentru continua dezvol
tare a activității de educație 
fizică și sport. La dezbateri a 
luat parte tovarășul Constantin 
Sandu, prim-secretar al ~ 
mitetului județean Olt 
P-C.R

S-a apreciat cu acest prilej, 
faptul că, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor de
partid, mișcarea sportivă jude
țeană s-a înscris cu I 
zultate în activitatea 
tot mai susținută de 
tățire substanțială a 
fizice și sportului de 1 
ridicare pe o treaptă 
rioară a sportului de 
manță. Atît materialele

țelor și al posibilităților. Spre 
exemplificare, a fost, pe bună 
dreptate, criticată stagnarea 
din atletism, handbal, box, 
lupte, fotbal, situație față de 
care factorii cu atribuții au ac
ționat concesiv, fără fermitate, 
Sînt încă multe lucruri de fă
cut și în ceea ce privește se
lecția sportivilor, pregătirea și

^\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

Co
al

Pe marginea analizei și dezba

terilor din Biroul Comitetului

ULTIMUL TEST-DUBLUL MECI CU BULGARIA ECHIP

bune re
generată, 
îmbună- 
educației 

masă, de 
i supe- 

perfor- 
___ _______  _____ ’ ! pre
zentate, cit și luările de cuvînt 
ale participanților au subliniat 
—; ca o caracteristică evidentă 
a muncii și rezultatelor din 
ultima perioadă de 
competența și 
crescute cu care — —... 
organele sportive, toți ceilalfl 
factori cu atribuții 
sportivă județeană. Ca urma
re, s-au înregistrat progrese re
marcabile L. 1—h.___________is
activitate.

Analiza 
făcută în 
mitetului județean Olt al P.C.R. 
a arătat, însă, ca o concluzie 
principală, că există posibilități 
mult mai mari, condiții pentru 
obținerea unor ------------ "x
situeze 
fruntaș 
tivă.

Este, 
că s-a __________________
55—60% din numărul total 
copiilor în dferite forme 
practicare a exercițiiîor 
și spartului, dar, așa cum 
sublinia, satisfacția pentru 
ceste rezultate nu trebuie 
faca pe cei care activează

timp — 
răspunderea 
au acționat

în mișcarea

în toate domeniile de

temeinică, exigentă, 
cadrul Biroului Co-

însă, ca o concluzie

județul 
și in

succese care sa 
Olt pe un loc 
mișcarea spor-

educarea acestora, ca și a ca
drelor de specialitate.

în încheierea dezbaterilor, 
care au constituit, priit apre
cierile făcute, prin orientările 
și măsurle practice stabilite, un 
prețios sprjin pentru întreaga 
mișcare sportivă județeană, a 
luat cuvîntul tovarășul Con
stantin Sandu, prim-secretar al 
Comitetului județean Olt al 
P-C.R.

Subliniind faptul că educația 
fizică și sportul constituie in 
țara noastră activități de inte
res național, cărora partidul 
le-a încredințat importante răs-

punderi social-educative, vor
bitorul a insistat asupra sarci
nilor care revin — în acest 
context — mișcării sportive din 
județul Olt. Rezultatele bune 
și, uneori, foarte bune ale ju
dețului Olt trebuie conside
rate ’ doar ca un început în în
deplinirea obiectivelor stabilite 
de partid prin Programul de 
dezvoltare generală a mișcării 
noastre sportive. Trebuie, înain
te de toate, eliminate lipsurile 
și neajunsurile. Mai sînt mulți 
profesori de educație fizică a 
căror activitate este necoreș- 
punzătoare. Se face prea puțin 
pentru selecția și pregătirea 
elementelor tinere, dotate pen
tru sportul de performanță. 
Unele ramuri de sport se men
țin în mediocritate, deși 
toate condițiile de progres 
afirmare pe plan național 
chiar internațional. Nu
valorificate corespunzător posi
bilitățile existente pentru dez
voltarea și întărirea bazei ma
teriale, îndeosebi la sate. Ur- 
mind exemplul marilor reali
zări în domeniul economic și 
social, mișcarea sportivă din 
județul Oit trebuie să atingă 
cote superioare, să năzuiască 
la obiective cit mai îndrăznețe, 
inclusiv Ia cele privind selec
ția în loturile reprezentative 
ale țării noastre pentru marile 
competiții internaționale și, în 
primul rînd, pentru viitoarele 
ediții ale Jocurilor Olimpice.

au
Și 

„ și 
sînt

O săptămînă ne mai desparte 
de ziua (14 mai) în care repre
zentativa masculină de baschet 
a României va întâlni, la Hel
sinki, in meci de debut, echipa 
Turciei în cadrul grupei B a 
campionatului european. Apoi, 
sportivii români vor juca pe 
rînd cu Grecia, Finlanda, Fran
ța și Austria, urmînd ca, în 
ipoteza clasării pe unul din 
primele trei locuri ale seriei, 
să ia parte la un turneu de 6 
formații (trei din seria B, din 
care face parte și România, trei 
din seria A formată din Suedia 
— țara gazdă — Polonia, Olan
da, Ungaria, R.F. Germania și 
Scoția). Primele patru clasate 
în acest turneu se califică pen
tru grupa A a campionatului 
european, ale cărei dispute vor 
avea loc în Belgia, la Ostende 
și Liege, între 15 și 24 sep
tembrie. în grupa A sînt cali
ficate de pe acum Iugoslavia, 
U.R.S.S., Spania, Italia, Ceho
slovacia, Bulgaria, Israel și Bel
gia.

Baschetbaliștii români au e- 
fectuat în vederea participării 
la C.E. pregătiri intense, presă
rate cu verificări constînd din 
participări la turnee internațio
nale și meciuri inter-țări. Un 
astfel de test, ultimul, va avea 
loc luni și marți în sala Flo- 
reasca (în ambele zile, de la 
ora 19), cînd lotul român va 
întîlni redutabila selecționată a 
Bulgariei, clasată pe locul 5 la 
ultima ediție a campionatului 
european, avînd în formație ju
cători deosebit de valoroși, 
printre care Golomeev — coș- 
geter al C.E.. Peicev — ooșge- 
ter al ediției recent încheiate 
a „Marelui premiu al orașului 
Sofia". Antrenorul D. Evuleț- 
Colibaba va prezenta următorul 
lot : Popa, Cernit, Oczclak, Ni- 
culescu, Novac, Chivulescu, 
Georgescu, Ivascenco, Brabovea- 
nu, Uglai, Mihuță, Ermurache. 
Menționăm rechemarea în re
prezentativă a lui Gheorghc 
Novac, care, prin valoare teh
nică și experiență poate fi de 
real folos echipei.

Campionatul de șah pe echipe

CONDUCE UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

Federal 
alcătuit < 
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Reluarea partidelor întrerup
te a consemnat victoria echipei 
Medicina Timișoara (așteptată, 
altminteri) asupra I.T.B. Mără- 
șescu a cîștigat la Savin, Su- 
zana Makai la Rodica Reicher, 
iar întîlnirea dintre Margareta 
Mureșan și Gertrude Baumstark 
s-a întrerupt a doua oară. Ea 
are importanță doar în clasa
mentul campionatului feminin, 
scorul general fiind 51/,—3’/2 (1) 
în favoarea Medicinei.

Alte rezultate : Medicina Iași
— Petrolul Ploiești 6—4 (runda 
a 4-a), Medicina Iași — C.S.M. 
Cluj-Napoca 5*/2—41/,, Petrolul
— Electromotor Timișoara 5l/2 — 
41/,, Universitatea București — 
Politehnica București 7*/2—l’/2, 
Locomotiva București — Crișul 
Oradea 61/,—3’/2-

CLASAMENTUL GENERAL 
după 5 runde : 1. UNIVERSI
TATEA 15 p (341/? puncte de 
partidă), 2. I.T.B. 12 (33‘/2), 3. 
Medicina Tim. 10 (31), 4. Loco-- 
motiva 8 (26'/2), 5. Politehnica 
7 (25), 6. Medicina Iași 7 (21), 
7. Petrolul 6 (24’/,), 8. C.S.M. 4 
(22%), 9. Electromotor 3 (18’/2), 
10. Crișul 0 (10).

în clasamente : masculin —

I.Ț.B. 21, Universitatea 20 ; fe
minin — Universitatea 7%, Lo
comotiva 7 ; juniori — Univer
sitatea 8, Medicina Tim. 7.

COMPETIȚII DOTATE a
CU „CUPA INDEPENDENȚEI" 

lintineanu", precum și între
prinderile Tricodava. Vulcan, 

, Electromagnetica, Relonul-Pan- 
duri. De asemenea, la competi
țiile de volei, handbal și fotbal, 
găzduite de complexul sportiv 
„Sălaj-Vicina", Ia concursul de 
desene pe asfalt cu teme spor
tive și la excursia ciclo-turis- 
tică. rezervate copiilor, au fost 
prezenți peste 1 000 de parti
cipanți.
. SATU MARE. în pădurea 
Cionchești a avut loc o între
cere de orientare sportivă, or
ganizată de Consiliul județean 
al sindicatelor, în colaborare 
cu asociația sportivă „Some
șul", Ia care au luat parte pes
te 200 de sportivi de la Che- 
mun Baia Mare, Unio și So
meșul Satu Mare. (I. Toth — 
coresp.)

SLATINA. Numeroase sînt 
și competițiile organizate în 
județul Olt, în cinstea centena 
rului Independenței. Astfel, a 
avut loc „Cupa speranțelor" la 
lupte, „Cupa primăverii" la po
pice, „Cupa fetelor" la mai 
multe discipline, acțiuni care 
au reunit sportivi din Slatina, 
Drăgănești, Potcoava, Iancu 
Jianu, Piatra Olt, Corabia, Ca
racal și Bals. De asemenea, în 
comunele Brebeni, Deveselu, 
Corbu, Seornicești si Stoică- 
nești s-au desfășurat competiții 
de cros, fotbal, tenis de masă, 
tenis de cîmp care au angrenat 
un mare număr de participanți. 
(C. Ghițescu — coresp.)

restante din i
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mișcare sportivă județeană să 
uite că mai sînt încă aproape 
30 000 de elevi care nu parti
cipă la activități sportive, mulți 
dintre ei fiind scutiți, fără mo
tiv, de eforturi fizice ! Largi 
disponibilități exstă încă și în 
sportul de masă. Pornindu-se 
de la frumoasele realizări din 
ultima vreme : în 1976 — peste 
110 000 de participanți la dife
ritele competiții de masă, mai 
bine de 45 000 la acțiunile tu
ristice ș.a., trebuie să se acțio
neze cu mai multă fermitate 
pentru desfășurarea corespunză
toare în toate asociațiile, a ac
tivității sportive din unitățile 
de bază, pentru asigurarea con
tinuității in practicarea exerci- 
țiilor fizice și sportului, parti
ciparea in mai mare măsură a 
femeilor la activitățile sportive 
de masă. In ceea ce privește 
domeniul sportului de perfor
manță, a rezultat că s-au reali
zat o serie de progrese nota
bile — în 1976 : 45 de secții pe 
ramură de sport 
la campionatele 
peste 6 000 de sportivi 
mâți, un număr sporit de per
formeri, inclusiv de campioni 
naționali. Aceste reușite sînt, 
însă, departe de nivelul cerin-

desigur, 
reușit

participante 
republicane, 

legiti-

pendenței". De asemenea, tre
buie amintită și întrecerea de 
ciclism, la care au luat parte 
peste 60 de concurenți din toa
te întreprinderile municipiului, 
remareîndu-se I. Papuc (I.J.I.L.), 
C. Hîrjescu (I.J.G.C.L.) și D. 
Bosnea (Șantierul naval). Sîm- 
bătă și duminică vor avea loc 
și alte competiții 
masă. (G. Rizu -

FOCȘANI. ___________
festărilor cuprinse în competi
ția cu caracter national „Da- 
ciada" și în cinstea sărbătorii 
centenarului Independenței, în 
comuna Păunești, din județul 
Vrancea, va avea loc cea de a 
doua ediție a „Trofeului pri
măverii" la handbal, acțiune 
organizată de Comitetul jude
țean U.T.C. și la care vor par
ticipa echipe ale școlilor gene
rale din județ.

BUCUREȘTI, 
tineri — elevi 
întreprinderi și 
sectorul 6 — 
timp de trei zile, la întreceri 
polisportive dotate cu „Cupa 
Independenței". Numărul cel 
mai mare de concurenți, peste 
800. a fost înregistrat la startuil 
întrecerilor de cros, organizate 
de C.E.F.S., Consiliul sindica
telor și Inspectoratul școlar. 
Prin mobilizarea unui număr 
mare de tineri se evidențiază 
Lie. electrotehnic, liceul „D. Bo-

sportive de 
coresp.) 
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instituții
au luat parte,
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EXCURSII I.T.H.R
DE O ZI DUMINICĂ

Ieri s-au desfășurat partide 
restantă din cadrul Diviziei A 
de handbal masculin.

La Piatra Neamț, formația 
Relonul Săvinești a primit re
plica echipei campioane. Stea
ua. Evoiluind fără trio-ul său 
de bază (Gruia — Coasă — 
Dincă), handbaliștii din Săvi
nești au ținut. totuși, piept, 
în mod onorabil, bucureșteni- 
lor. După ce la pauză scorul 
a fost egal (7—7). partida s-a 
încheiat cu o firească victorie 
a oaspeților, la scorul de 
22—16. Cei peste 6 000 de spec
tatori au plecat cu satisfacția 
de a fi urmărit un meci fru
mos, cu faze pline de dina
mism, lipsit de faulturi sau de

CUPA DINAMO1* LA CICLISM 
A FOST CUCERITĂ

prin 
III-a

Potrivit pronosticului 
lipsa de la startul etapei a 
(pe șoseaua București — Ale
xandria) a sportivilor 
lotul republican, aflați 
preziua deplasării lor în Po
lonia pentru „Cursa Păcii", 
ultima secvență a „Cupei 
Dinamo" putea fi o întrecere a- 
nostă. Or nu a fost deloc așa. 
în primul rînd, traseul etapei a 
III-a, la fel de inedit ca și al 
celorlalte două, a stîrnlt mult

din 
în

PE LUNA MAI 1977
DE MAI MULTE ZILE

MAMAIA - MANGALIA

DE ILIE VALENTIN

1. BUCUREȘTI - CONSTANȚA 
NORD - 2’/2 zile, autocar

2. BUCUREȘTI - TULCEA-MALIUC - 2 zile, autocar, 20-27 
mai

3. MOLDOVA DE MIJLOC — 3 zile, autocar, 15 mai și 29 
mai

4. NORDUL OLTENIEI — 3 zile, autocar, 20 mai și 3 iunie
5. ORAȘE MEDIEVALE DIN TRANSILVANIA - 4 zile,

26 mai ți 9 iunie ;
6. Serii de 3 ți 6 zile la CABANELE DIN BUCEGI 

Secuilor, Girbova, Piatra Arsa, Diham).
• La cererea unor colective din întreprinderi sau 

se organizează excursii pe orice durată în toate zonele tu
ristice ale țării.
• Pentru elevii claselor a Vlll-a ți a XH-a se organizează 

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

orățenească (Snagov, Mogoțoaia, Pustnicul, Căldăruțani).

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).

(Poiana

d.

i

b.
c.

a. BUCUREȘTI
b. BUCUREȘTI
c. BUCUREȘTI 

PRAHOVEI
d. BUCUREȘTI - CALIMÂNEȘTI - VOINEASA
e. BUCUREȘTI - CHEIA

DE O ZI Șl JUMĂTATE
- CU TRENUL

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

- CU AUTOCARUL
a. BUCUREȘTI - VALEA PRAHOVEI (cazare in vile ți Poiana 

Brașov — la hoteluri)
BUCUREȘTI - CHEIA (cazare) - BRASOV
BUCUREȘTI - VALEA PRAHOVEI - BRAȘOV - BRAN - 
PITEȘTI
BUCUREȘTI - VALEA OLTULUI (Călimănețti - Căciulata)

e. BUCUREȘTI - MAMAIA - tur de litoral - MANGALIA

- CU TRENUL
a. BUCUREȘTI - SINAIA - PREDEAL
b. BUCUREȘTI - CONSTANTA - EFORIE SUD
c. BUCUREȘTI - SLANIC PRAHOVA

- CU AUTOCARUL
- POIANA BRASOV
- CURTEA DE ARGEȘ
- CHEIA - SACELE - BRASOV - VALEA autocar,

interesul cicliștilor, iar în al 
doilea rînd, alergătorii rămași 
în concurs au vrut să demon
streze că mediile orare ridica
te, chiar în pofida vîntului pu
ternic care a bătut ieri, nu sînt 
doar apanajul sportivilor din 
lot.

Ilîe Valentin, liderul cursei, 
a luptat din răsputeri să-și 
mențină poziția de fruntaș al 
întrecerii și a reușit, cu toate 
că etapa de ieri a fost cîștiga- 
tă de Nicolae Savu (Dinamo) 
care a parcurs cei 130 km ai e- 
tapei în 3hl9:42 (medie orară 
39 km), 2. I. Cernea (Olimpia) 
3. I. Radu (Metalul Plopeni), 
același timp, 4. I. Valentin (Di
namo) 3h20:08, 5. I. Butaru
(Dinamo) — același timp. etc. 
Clasament final : 1. Ilie Va
lentin (Dinamo) 9hl7:23, 2. I. 
Butaru 9hl7:25, 3. E. Imbuzan 
(Voința București) 9hl7:28. 4.
N. Savu 9hl9:37, 5. A. Bobeică 
(Metalul Plopeni) 9h20:10.
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Campionatul balcanic de
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nilor olimpici Gh. Danilov — 
Gh. Simionov 1). Iată titularii 
noștri la cele 11 probe : K 1-500 
$i 1 000 m : Vasile Dîba. C 1-500 
și 1 000
K 2-500
Serghei
C 2-500 m : Gheorghe
— Constantin Gheba, 
m : Gheorghe Munteanu — Pe
tre Mjrcov, K 
mion Chirilă — 
Nicolae Țicj, — 
nenco. K 1 F :
K 2 F : Nastasia Buri — Maria 
Nichiforov.
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In ziua cind Franța ciști- 
ga „Turneul celor 5 națiuni" 
pe anul 1977, specialistul ru
bricii de rugby a ziarului 
„Le Monde" scria așa : 
„Ceea ce este semnificativ 
nu-i doar faptul că echipa 
Franței a învins in acest an 
toate echipele britanice, ci 
mai ales că ea a fost în
vinsă de o singură forma
ție, care, modelată după 
chipul ei (adică al Franței, 
n.mea), a jucat într-o anu
mită duminică a lui noiem
brie mat repede și mai a- 
prig decit ea : echipa Româ
niei, altă mașină de luptă. 
Să fi venit vremea 
elor și a liniilor de 
foc ?" Se întreba, 
omul, fals naiv. 
Lăsînd de o par
te orgoliul francez 
cuprins în elogiul 
adus României, tre
buie spus că ideea 
e adevărată; dar 
ce vroia să de
monstreze dl. J. 
Lacouture 2 Dinsul 
că, la ora actuală, 
aparține „mașinilor 
tă“, grămezilor, dovadă că 
Franța ciștigă turneul „în 
8", nu in 15 jucători, pe îna
intare, o înaintare formida
bilă. Pentru un iubitor de 
rugby, situația nu e încân
tătoare, de unde și întreba
rea inteligentă din titlul ar
ticolului: „Cei mai puternici 
vor fi și cei mai buni ?" 
(Căci, și în sport, una nu se 
confundă cu alta, forța cu 
calitatea...).

Dacă urmărim, această lo
gică, ar reieși că, modelată 
după exemplul francez, e- 
chiipa noastră s-ar reduce tot 
la „o înaintare" de „forțe 
ale naturii" care intr-o bună 
zi au fost „peste" francezi. 
Nu-i perfect adevărat. Si nu 
trebuie să ne lăsăm „pro- 
vocați" pe acest teren. Noi 
nu am fost atit modelați de 
francezi, cit obsedați de ei. 
Contenindu-i cum se cuvi
ne pe „înaintare", noi a- 
vem azi o linie de 314 supe
rioară lor, dovadă numărul 
de eseuri înscrise lor cit 
și altora, exact la ora când 
„Turneul celor 5“ se îm- 
dreaptă spre „rugbyul în 8“... 
Fără să ne pierdem minți
le după 12 eseuri date Itali
ei, fără să le luăm ca li-

teră de evanghelie in de
monstrație — cred că po
tențialul nostru pe „trois- 
quarts" e de natură să ne 
facă mai optimiști decit es
te dl. Lacouture pentru des
tinele rugbyukii său. Noi 
putem fi nu numai „o ma
șină de luptă" ci și „o e- 
chipă de farmec" — dacă 
prin farmec in rugby înțe
legem, de pildă, „o aripă" 
ca Motrescu, o „cursă" de 
a lui Constantin, o ,/răsuci
re" de-a lui Varga, o „in- 
arucișare" văzută de Nica. 
Oricum, in medul cu Italia, 
scorul a fost important ca 
moral,

I
I
I
I
I

tranș e-

susținea 
rugbyul 
de lup

ca morală. Italienii 
ne-au făcut in ul
timii ani, două zi
le prea grele ca să 
nu le fi răspuns în 
logica galeză : ad
versarului cwre-ți 
face zile fripte,
nu-i poți replica 
decât inscriindu-i 
cit mai multe e- 
seuri. 69—0 sună 

cum trebuie după un 3—3 
și un 12—13 de durere...

Dacă regret ceva este că 
rugbyul din Giulești n-a a- 
vut parte de calitatea trans
misiei de fotbal din Ura
nus. Rareori am văzut un 
asemenea fenomen : un meci 
slab și urvt servit de o ima
gine atât de inspirată, de 
personală (operatori: I. 
Stoicescu, A. Doicov, regia : 
D. Cojocaru), de un comen
tariu (C. Țopescu) generos 
până la melancolia idilizan- 
tă. Prim-planwile și gros- 
planurUe lui Lmcuță, Mo- 
troc, I. Nunweiller, ale „co
pilașilor" dar și ale „căp
căunilor" aflați pe teren, se 
echilibrau în frumusețea lor 
cu urîțenia unor scene de 
necrezut, sub ochii lui Di- 
nulescu. Dar aș fi nedrept 
dacă aș uita „banda sonoră", 
de luni, de pe Nepstadion. 
Ea m-a convins că și in fot
balul lumii putem vorbi des
pre „vremea mașinilor de 
luptă" apărută in rugby. 
Vrem nu vrem, e bine să 
avem în vedere acest ade
văr, să ne „înarmăm’ cu 
el, dacă nu pentru mâine, a- 
tunci pentru poimâine, cind 
totul, dar absolut totul, fără 
exagerare, va depinde de 
ceea ce numim cu atâta li
niște, puterea de luptă a e- 
chipei.

BELPHEGOR

DIN TOATE SPORTURILE
ATI CTICKA IN CADRUL unui con- 
AILtliOm curs desfășurat la 
Craiova, Maria Radu (Șc. sp. Olim
pia Craiova, antrenor Horia Stef) a 
stabilit un nou record de jun-ioare 
la 2 000 m cu performanța de 6:20,0. 
Vechiul record era de 6:23,8 și a- 
parținea lui Erzsebet Ambruș din 
1975. • SI M BATA de la orele 9 și 
16 pe Stadionul Republicii din Bu
curești va avea loc concursul Școlii 
sportive de atletism rezervat juniori
lor II.
DAcruET festivalul națio- 
BAbUntl NAL PIONIERESC DE
MINIBASCHET se va desfășura anul 
acesta la Constanța, între 16 și 21 
iunie, pe două categorii de vîrstă : 
nâscuți în 1964 și mai tineri, năs- 
cuți în 1966 și mai tineri. In afara 
întrecerilor de minibaschet propriu- 
zise, în clasamentul Festivalului vor 
mai fi incluse punctele acumulate 
la concursurile — • •
desene, poezii, 
corativ pentru 
cordate puncte 
căror antrenori 
pentru selecția 
înaltă • IN --------
competiție rezervată divizionarelor A, 
turneul care trebuia !*r
între 13 și 15 mai la Galați (mascu
lin, seria a ll-a), se va disputa^la 
București. • SERIILE — • •
RAȚIEI" : masculin, J 
cureștl, ~
C.S.U. Brașov, 
Universitatea
Steaua, C.S.U. Galați, 
litehnica lași, 
nin, I : .
cureștl, Mobila Satu Mare, „U" 
Cluj-Napoca, Universitatea Timișoara; 
a ll-a : Rapid, Sănătatea Ploiești, 
Politehnica București, C.S.U. Galați, 
Voința București, Voința Brașov.

CAIAC- 
CANOE 
„Regata 
sportivii < 
participa 
de la 
celași timp va avea

„Coșul de aur", 
cor și material 
expoziție. Vor fi 
în plus echipelor 
manifestă preocupare 
jucătorilor cu talie 

„CUPA FEDERAȚIEI",
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să aibă loc

■ „CUPEI FEDE- 
, I : Dinamo Bu- 

Dinamo Oradea, Rapid, 
„U“ Ctul-Napoca, 
Timișoara : a ll-a : 

I.C.E.D., Po- 
I.E.F.S., Farul ; femi- 

I.E.F.S., Crișul, Olimpia Bu- 
Mobila Satu Mare,

LUNI 9 MAI se 
desfășura Ia 
tradiționalul 

Steaua", 
clubului

caiaciști
Ț.S.K.A.

va
Snagov 
concurs 

Alături de 
bucureștean vor 

și canoiști 
Sofia. In a- 
loc și concursul

MICUL ECRAN
14 • Tenis : 
Jcio în „Cu* 

. două meciuri 
■nisîune direc- 
rogresul.
Țopescu

Co- 
îi

ora 15 a
Cehoslovacia

(partida de dublu) — transmisiu
ne directa.

DUMINICA 8 MAI, ora 18,25 • 
Fotbal : Iugoslavia — România în 
preliminariile campionatului mon
dial (transmisiune directa de la 
Zagreb). Comentator : Mircea M. 
lonescu.

ale României $i Iugoslaviei

BILANȚ FAVORABIL JUCĂTORILOR NOȘTRI
Dacă în trecut reprezentativa 

noastră de tineret avea o acti
vitate sporadică, în ultima vre
me i se acordă o importanță 
tot mai mare, pe măsura fap
tului că ea reprezintă, un ade
vărat rezervor de jucători pen
tru prima echipă națională. 
Mai mult, tinerii noștri „trico
lori" sint chemați tot mai des 
în fața unor competiții oficiale. 
Este vorba, printre altele, 
Campionatul 
echipelor de 
anul acesta 
ediție, ca și 
european al 
ret, organizat __
U.E.F.A. Dacă primele trei edi
ții au reunit la start echipe

de 
Balcanic rezervat 

tineret și aflat 
la cea de-a X-a 
de Campionatul 

echipelor de tine- 
sub egida

alcătuite din jucători sub 23 
de ani, actuala întrecere este 
rezervată numai formațiilor al
cătuite din 'fotbaliști sub 21 de 
ani.

Prezentă la toate aceste com
petiții, reprezentativa de tine
ret a României a reușit în re
petate rinduri rezultate fru
moase, care au culminat în 
1974 prin cucerirea celei de-a 
Vil-a ediții a Campionatului 
Balcanic. La ultima ediție a 
Campionatului european, echipa 
noastră s-a clasat pe locul se
cund în grupă, după Scoția.

Importanța care se acordă e- 
chipei de tineret rezultă și din 
faptul că începînd din 1973, 
ea a susținut nu mai puțin de

LOTUL REPREZENTATIV
I PLEACĂ ASTĂZI LA ZAGREB

intern dotat cu „Cupa Steaua”, Ia 
care pot participa sportivi din sec
țiile afiliate la F.R.K.C. Concursul se 
va desfășura în doua reuniuni : de 
la ora 9 sînt programate cursele 
de 500 m, de la ora 11 cele de 
1 000 m.

DUMINICA, la oradea, 
!▼■ w IM se desfășoară u>n intere
sant concurs motociclist de viteză pe 
circuit, la startul căruia vor fi pre
zenți cei mai buni alergători din 
țară. Este vorba despre o competiție 
oficială : cea de a doua etapă (din 
6) a „Cupei F.R.M.".
c/~Dlk/X O NOUA SECȚIE LA 
bUKIMA ORADEA. Pe lîngă 
Combinatul de Industrializare a lem
nului din Oradea, respectiv pe lîngă 
asociația sportivă „Alfa", a luat fiin
ță o secție de scrimă unde, sub în
drumarea antrenorului Oscar Tahl- 
meiner, se vor pregăti 21 de viitori 
spadasini. (Ilie Ghișa — coresp.) 

YACHTING PENDENȚEl", 'ot- 
petiție organizată de asociația spor
tivă Știința Constanța, se va desfă
șura între 7 și 11 mai pe lacul Siu't- 
Ghiol. Sînt prevăzute întreceri la 
clasele Finn, F.D., Cadet și Optimist, 
competiția — la care vor participa 
și sportivi de peste hotare — consti
tuind pentru yachtmanîi români un 
prim criteriu de selecție în vederea 
alcătuirii lotului care va participa la 
Balcaniadă.

LOTO

in cursă și care 
să forțeze atacul 
Nu e de neglijat 
fi trimise multe 
spre careul ad-

(Urmare din pag. 1)

Iata faza dwi care Steaua a deschis scorul, ptin Ion I-on. 
Foto : V. BAGEAC

poate menține 
o va îndemna 
incă din start, 
tendința de a 
baloane inalte, 
vers, în dorința ca statura și 
detenta unui Bajevici sau Sur- 
jak să fie cit mai mult fructi
ficate.

Ne-am dat seama, urmărind 
antrenamentele selecționaților, 
că asemenea arme, specifice 
partenerilor noștri de întrecere 
de duminică, sînt în atenția și

grija antrenorilor lotului re
prezentativ.

Dar nu trebuie să uităm nici 
elementele de ordin psihologic, 
care acordă formației noastre 
avantajul de a fi obținut de 
multe ori succese pe stadioane
le iugoslave.

Dealtfel, în ultimele trei 
partide cu reprezentativa țării 
vecine și prietene, fotbaliștii 
noștri au obținut o victorie și 
două egalități, iar bilanțul ge
neral al meciurilor România — 
Iugoslavia este, de asemenea, 
favorabil echipei noastre.

52 de partide. (A ciștigat 16, a 
terminat de 17 ori la egalitate 
și a pierdut 19 meciuri. Gol
averaj : 62—64).

în compania reprezentativei 
similare a Iugoslaviei, Româ
nia a jucat de trei ori, de fie
care dată în cadrul Campiona
tului Balcanic. Reprezentanții 
noștri au ciștigat meciurile dis
putate în 1971, la Atena (1—0), 
și în 1974, Ia București (3—0), 
pierzindu-1 pe cel disputat in 
1973, în Iugoslavia, la Pristina 
(1—3). Așadar, meciul de dumi
nică, de )a Craiova, este cel 
de-al 4-lea în palmaresul celor 
două formații.

Reprezentativa de tineret a 
Iugoslaviei, păstrînd caracteris
ticile primei formații a țării 
vecine și prietene, practică un 
fotbal modern, tehnic, în vite
ză, prezentînd jucători talen- 
tati, care la ultima ediție a 
C.E. pentru tineret s-au cali
ficat pînă în semifinale. In
tr-adevăr, Iugoslavia, prezentă 
atunci în grupa a 3-a, a cîști- 
gat întrecerea cu Suedia și Nor
vegia, calificîndu-se fără in- 
frîngere în sferturile de fina
lă, unde a învins de două ori 
reprezentativa Bulgariei (3—2 
la Ruse și 2—11a Niș), dar a fost 
întrecută în semifinale de Un
garia (2—3 la Budapesta și 1—1 
în partida retur de la Novi 
Sad). în actuala ediție a în
trecerii, fotbaliștii iugoslavi au 
debutat cu o victorie, cîștigind 
la 10 octombrie 1976, la Zagreb, 
cu 4—1 (3—0) în fața Spaniei.

MECIURI AMICALE
U.M. TIMIȘOARA - F.C.M. REȘIȚA 

2-1 (0-0). Jucînd bine în majorita
tea timpului, divizionara B a reușit 
sâ cîștige prin golurile înscrise de 
Giuchici (min. 54) și Belanov (min. 
63). Pentru reșițenî, a marcat Bora 
(min. 75). (C. CREȚU — coresp.)

METALUL OȚELUL ROȘU - COR- 
VINUL HUNEDOARA 0-1 (0—0). In
ciuda faptului că s-a marcat doar 
un singur gol (Gruber — min. 73). 
partida a plăcut mult spectatorilor. 
(R. ZENO — coresp.)

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - PE
TROLUL PLOIEȘTI 2-0 (2-0). Joc plă
cut și util pentru cele două formații. 
Brașovenii au dominat in majorita
tea timpului. Ei și-au asigurat vic
toria prin golurile marcate de Gher- 
ghe (min. 2) și Arinean (min. 5). 
Au asistat .circa 8.000 de spectatori. 
(G GRUIA — coresp.)

I
I
I
I
I
I

STEAUA A CIȘTIGAT „CUPA INDEPENDENȚEI"
Peste 5 000 de spectatori au 

fost prezenți. ieri după amiază, 
pe Stadionul Republicii din 
Capitală, pentru a asista la fi
nala „Cupei Independenței", 
oare a opus echipele bucureș- 
tene Steaua și Sticla (din cam
pionatul municipal, categoria 
„Onoare"). Mult mai experi
mentați. jucătorii militari s-au 
impus de la începutul partidei 
în fața ambițioasei formații de 
categorie inferioară. Primul gol 
a fost majeat, în min. 14. de 
ION ION. Din min. 23, Steaua

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITAȚI ! DUMINICA 8 

MAI 1977, O NOUA TRAGERE 
„LOTO—2“

• Se efectuează 3 extrageri — 
în continuare — de cite 4 nu
mere dintr-un total de 75 nume
re diferite (de la 1 la 75). Se a- 
tribuie 6 categorii de cîștiguri.

• participarea se face pe bi
lete seria „R“ de 10 lei, comple
tate cu una variantă simplă a- 
chitată 100%, sau cu 2 variante 
simple achitate 50%, sau cu 4 va
riante simple achitate 25%. Indi
ferent de cota jucată, biletele au 
drept de participare la toate ex
tragerile.
• La ultimele trageri „Loto-2“ 

pârtie ipan ții Maria Brindaș din 
Oradea, jud. Bihor, Ion Proca 
din București și Barta Jozsef din 
Oradea, jud. Bihor au cîștigat 
cîte un autoturism „Dacia 13n,)“.

PROCURAȚI-VA din timp bi
lete cu numerele dv. pr-’? — ! 
MAI MULTE BILETE JUCATE 
— MAI MULTE SANSE DE A 
VA PUTEA NUP.IÂRA PRINTRE 
MARII CÂȘTIGĂTORI !

Tragerea Loto de astăzi se va 
transmite la televiziune la ora 19. 
Rezultatele vor fi transmise și la 
radio în cursul serii.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 29 APRILIE 1977

Extragerea I : cat. 1 : 2 va
riante 10% — autoturism „Dacia 
1300“ ; eat. 2 : 2,45 a 19.649 lei ; 
cat 3 : 9,35 a 5.149 lei ; cat. 4 : 
13,85 a 3.476 lei ; cat. 5 : 91,10 a 
528 lei ; cat. 6 : 152,80 a 315 lei.

Report cat. i : 155.045 iei.
Extragerea II-a : cat. A : 2.35 

• variante — autoturism „Dacia 
1300“ ; cat B : 2,45 a 15.886 lei ; 
cat. C : 9,95 a 3.912 lei : cat.
D : ll,8o a 3.298 lei’; cat. E : 76.15 
a 511 iei ; cat. F : 169,60 a 229 
lei ; cat. X : 1.906,15 a 100 lei

Report cat. A : 42.147 lei.
Autoturismele „Dacia 1391“ 

revenit partlc'panțUor : A~a 1 
din Brașov, Maria Stefsn 
com. Râdășani — Suc 
caa Popa din Constr-nța r’ 
tru Lungu din com. Clor: ti 
Prahova.

I :

B :

au 
F’ li 
(In

va juca în 10 oameni, datorită 
eliminării din teren a jucăto
rului Stoica, pentru lovirea in
tenționată a unui adversar. 
Chiar și în inferioritate nume
rică, echipa antrenată de Em. 
Jenei și C. Creiniceanu majo
rează scorul în min. 36 și 
70 prin AD. IONESCU, Fi
nalul partidei aparține echipei 
Sticla, BARBU reușind să re
ducă din handicap : 3—1. Ulti
mul gol al partidei este... sem
nat de NĂSTASE, în min. 75 
echipa Steaua intrînd, astfel, în 
posesia trofeului.

Arbitrul C. Petrea a condus 
formațiile : STEAUA : Ior- 
«Jache — Nițu, FI. Marin, Agiu, 
Preda — Stoica. M. Răducanu 
(min. 68 St. Popa), Ion Ion — 
Ad. lonescu, Năstase, Aelenei ; 
STICLA : Marian — V. Ion, 
Mateescu, Grigore, (Voicu (min. 
46 Lincan) — Preda (min. 31 
Grigorescu), Cristea (min. 55 
V. Popa), Barbu — Dacin. Das- 
călu (min. 29 Anin), Moise 
(min. 65 Tiu).

In pauza finalei, în cadrul 
unei 
zată de
București pentru educație fizică 
și sport, a fost marcată retra
gerea din activitatea competi- 
tională a fostului jucător inter
national Emil Dumitriu.

în întîlnirea finală, din 
drnl aceleiași comnetiții. 
’"rvată juniorilor. Sportul 

a învins Steaua cu
i ur^n'a executării loviturilor 

3 Ia 11 m'
Cheorghe NERTEA

MUSCELUL CIMPULUNG - ELEC
TRONICA BUCUREȘTI 4-0 (2-0). Li
derul seriei a Vl-a a Diviziei C a 
jucat bine, reușind să înscrie patru 
goluri spectaculoase. Autorii lor : 
Pamfil (2), Berevoianu și M. Popes
cu (P. MATEOIU — coresp.)

RAPID BUCUREȘTI a susținut 
miercuri, pe stadionul Giulești, o 
partidă amicală, partenere fiindu-i 
divizionarele C Automecanica și Au
tomatica. în prima repriză, cu Au
tomecanica, \ scorul a fost egal : 1-1.‘ 
Au marcat M. Stelicm'și, respectiv, 
Nohit. In ultimele 45 de minute, cu 
Automatica, giuleștenii au jucat mult 
mai bine, reușind să înscrie de trei 
ori, prin Rontea (2) și David. (D. 
MORARU-SLIVNA - coresp.)

COMBINATA „JIUL-CORVINUL- - 
SELECȚIONATA DIVIZIEI B A JUDE
ȚULUI HUNEDOARA 1-1 (0-1). Par
tida s-a disputat la Deva, în fața 
a peste 15 000 de spectatori. (Ion 
JURA — coresp.)

ACTUALITĂȚI
• ARBITRU ROMÂN ÎN „CU

PA BALCANICA*. Partida din
tre echipele Panathinaikos Atena 
și Buducnost (Iugoslavia), din 
cadrul „Cupei Balcanice* inter- 
cluburi, va fi condusă la centru 
de arbitrul român Nicolae Petri- 
ceanu. Meciul va avea loc dumi
nică 8 mai, la Atena.

• DUMINICA, MECI AMICAL 
INTERNAȚIONAL IN CAPITALA. 
Duminică, cu începere de la ora 

va avea loc pe stadionul11.
Steaua o partidă amicală inter
națională, în 
ua va intimi 
siriene.

cadrul căreia Stea- 
Selecționala armatei

scurte festivități organi- 
Consiliul municipal

ca-
re- 

stu- 
4—2

CRÎSNIC" LA MINI-
Consiliul municipal

• „CUPA 
FOTBAL. ________ __  _
Petroșani al organizației pionie
rilor, în colaborare cu. C.M E.F.S. 
a organizat o atractivă competiție 
rezervată celor mai mici jucă
tori, elevi în clasele a n-a, a 
Ill-a și a IV-a. Pentru desemna
rea cîștigătoarei competiției s-au 
întrecut campioanele orașelor 
Petrila, Vulcan, Petroșani și re
prezentativa Scolii generale din 
Aninoasa. Cupa a revenit echipei 
Școlii generale nr. 1 din Petro
șani. Trofeul a fost inmînat în
vingătorilor de Gh. Crîsnic, fiul 
fostului fotbalist de la „Jiul*, 
Aurel Crîsnic. (S. BÂLOI — 
coresp.).



Duminică, la Varșovia C. M. de hochei

START ÎN CEA DE A XXX-a EDIȚIE A „CURSEI PĂCII CC ESTE POSIBIL ORICE CLASAMENT!
• Participă 20 de reprezentative naționale • 13 etape, 1701 km • Echipa (firii

noastre, în frunte cu Vasilc Teodor, pleacă azi spre Polonia
Astăzi pleacă la Varșovia e- 

chipa de ciclism a României 
(Vasile Teodor, Mircea Romaș- 
canu. Ion Cojocaru, Eugen Dul
gheru, Ion Nica, Costică Bon
ciu ; antrenor: Ion Ardeleanu; 
medic : dr. Mircea Răzuș) care 
se va prezenta, duminică, la 
startul celei de a XXX-a ediții 
a „Cursei I’ăcii". Varșovia — 
Berlin — Praga (8—21 mai).

România se află, alături de 
Polonia și Bulgaria, printre cele 
trei țări care-și sărbătoresc — 
și ele — jubileul celor 30 de 
participări la marea întrecere 
a sportului cu pedale amator, 
la competiția care — sub un 
nume simbolic — reunește în 
fiecare primăvară elita rutieri
lor, transformînd cursa intr-un 
veritabil campionat mondial de 
lung kilometraj. 20 de repre
zentative naționale, printre care 

■și redutabilele formații ale 
Uniunii Sovietice — campioană 
olimpică. Poloniei, Cehoslova
ciei, R. D. Germane, Franței. 
Belgiei, Suediei, vor lupta de-a 
lungul a 13 etape, însumînd 
1 704 km, pentru un loc pe 
podiumul de premiere al eta
pelor și — mai ales 
final.

Va fi o întrecere 
Două contratimpuri 
(etapa I — 28 km 
VH-a 
examene severe ale valorii in
trinsece a alergătorilor, cîteva 
etape — în prima parte a cursei' 
— vor invita, prin profilul lor 
plat, la viteze mari, pentru ca 
tocmai cînd rezervele de ener
gie sînt aproape epuizate ca-

— al celui

grea, dură, 
individuale 
și etapa a 

30 km) vor constitui

etape

pentru cei mai 
participanții la 
acestea nu sînt 
s-au pregătit in

miilor de kilometri Dar
ia antrenamente.

posibilitatea

ravana să intre în lungi 
de munte, cu urcușuri grele șl 
bruște schimbări de tempera
tură. Desigur, 
multi dintre 
„Cursa Păcii" 
lucruri noi. Ei 
consecință.

Ciclismul românesc va fi re
prezentat la această mare în
trecere internațională de o echi
pă alcătuită din sportivi cu 
experiență (Vasile Teodor par
ticipă pentru a 6-a oară), din 
talente confirmate (Mircea Ro- 
mașcanu, Ion Cojocaru). din 
rutieri caracterizați de o tena
citate ieșită din comun (Eugen 
Dulgheru), dar și din tineri de- 
butanți. dornici de afirmare, 
pentru care „Cursa Păcii" poale 
să însemne poarta de intrare 
în ciclismul de performanță : 
Ion Nica și Coslică Bonciu. Sub 
îndrumarea unui colectiv de 
tehnicieni și sub supraveghe
rea directă a antrenorului Ion 
Ardeleanu, echipa României a 
realizat aproape 10 000 de kilo
metri, dintre care aproximativ 
25 la sută în competiții. Astfel, 
între 3 și 10 aprilie, lotul a 
concurat la cele 8 etape ale 
„Cupei F.R.C.", desfășurate pe 
șoselele din împrejurimile Con
stanței, avînd ca parteneri ru
tieri din Polonia, 
și Ungaria ; între 
prilie, echipa a 
„Tour d’Annaba".
aprilie și 1 mai la „Turul Me
diteranean". „Cei 6", au avut, 
deci, asigurat un program com
plex și variat de punere în 
formă, program grefat pe su-

Cehoslovacia 
16 și 21 a- 

particioat la 
iar între 26

portul 
curși

Există, așadar, 
ea actuala echipă a României 
să atace cu curaj pozițiile de 
frunte ale eelei mai importan
te competiții cicliste a anului, 
tn condiții normale, de per
fectă sănătate și fără acciden
te reprezentativa țării noastre 
trebuie să se claseze printre 
primele 6, iar unul — cel pu
țin unul — dintre componenții 
ei să se afle la sflrșitul în
trecerii printre primii 10. Sînt 
obiective importante, deloc u- 
șoare, pe care alergătorii în
șiși și le-au propus, sînt obiec
tive ce pot fi îndeplinite numai 
printr-o 
zilnică, 
prin dăruire, curaj, abnegație, 
îi socotim capabili pe cicliștii 
noștri să-și îndeplinească pro
misiunea. pentru că ei posedă 
toate calitățile necesare unui 
performer în cursa Varșovia — 
Berlin — Praga.

Duminică, zi în care sportul . 
românesc este solicitat pe mul
tiple planuri, la oel mai înalt 
nivel al potențialului său, ci
cliștii pornesc și ei într-o dis
pută de maximă 
la capătul căreia 
aducă contribuția 
carea prestigiului 
României socialiste.

laborioasă activitate 
prin, efort conjugat.

concentrare, 
doresc să-și 

la amplifi- 
sportiv al

Hristache NAUM

TENISMANII ROMÂNIEI Șl CEHOSLOVACIEI
(Urmare din pag. 1)

patru adversari din partidele 
de simplu, în declarații con
semnate la citeva minute după 
ce a fost anunțată ordinea 
jocurilor. Din ele transpare un 
element comun, de altfel cu
noscut, acela că ne aflăm în
fata unei întilniri foarte 
librate, în care fiecare
poate fi decisiv pentru
lirea unor cîștigători la 
tă : 3—2, vom vedea pentru 
cine... Așa spun aproape toți 
specialiștii, care erau ieri pre
zent! în elegantul salon de la 
etajul 21 al hotelului „Inter
continental" unde a avut loc 
reuniunea oficială. Erau pre- 
zenți membri ai federațiilor de 
tenis din cele două țări, pre
cum și reprezentanți ai presei, 
radioului și televiziunii.

Dar, în afara oricăror consi
derații tehnice, nu putem decît 
să ne exprimăm convingerea 
că tenismanii noștri vor lupta 
cu toată vigoarea și măiestria, 
pentru obținerea victoriei.

echi- 
punct 
stabi- 
limi-

tat mare, dar voi face toate 
eforturile pentru a-l obține. 
Sau, cel pufin, să-l oblig pe 
campionul cehoslovac la uzură, 
ceea ce poate cintări mult in 
balanța rezultatului final".

JIRI HREBEC : „Ordinea 
focurilor prea seamănă mult cu 
aceea din finala noastră cu 
suedezii, acum un an. Să spe
răm că nu și rezultatul... Atunci, 
am început cu Borg și am pier
dut. Acum, foc cu Năstase. Voi 
încerca să mă reabilitez".

ILIE NĂSTASE : „Indiferent 
cum ar fi căzut focurile, ele 
n-ar fi schimbat repartiția șan
selor, care se cunoaște limpede. 
Trebuie făcute trei puncte... 
lntilnirea este foarte echilibra
tă. Putea fi o finală de zonă 
europeană, cel puțin",

(c spun ci...
JAN KODES : „Tragerea 

sorți mă satisface in parte._
dică, e bine că foc cu Năstase 
în ultima zi, dar preferam ca 
acesta să fie ultimul meci, ho- 
tărîtor pentru rezultatul între
gii întilniri. tn rest, sînt mul
țumit. Terenul lent îmi convi
ne. Mai puțin vîntul, dar el va 
fi un handicap pentru toți ju
cătorii..."

DUMITRU HARADAU : 
„Mi-am dorit să foc cu Kodes 
în prima zi ! Nu fiindcă aș pu
tea promite neapărat un rezul-

la
A-

Pentru spectatori
• Este indicat ca spectatorii 

să vină din timp la arenă pentru 
a-și ocupa locurile. • Subliniem 
că ora menționată în program 
este aceea a începerii jocului e- 
fectiv. Jucătorii se vor afla în 
teren cu 5 minute mai înainte. 
• Păstrați liniște deplină în 
timpul jocului, aplaudînd doar 
după epuizarea schimbului de 
mingi. Altfel, deranjați pe ambii 
jucători. • Nu vă părăsiți locul 
decît la încheierea meciului sau 
în timpul pauzelor regulamenta
re, pentru a nu forța întreruperea 
jo-cului. Orice jucător are drep
tul de a reclama o întrerupere 
în caz că este deranjat de zgomot 
sau de mișcare în tribune. • Nu 
vă exprimați zgomotos chiar 
dacă vi se pare injustă o decizie 
a arbitrilor, in felul acesta nu 
contribuiți la schimbarea verdic
tului. • Numai arbitrul princi
pal al întîlniril poate schimba o 
decizie anterioară a arbitrilor de 
linie sau a celui de scaun.

ATLETISM • Federația de at
letism din Marea Britanie și-a 
depus oficial candidatura de a 
organiza în anul 1982 campiona
tele de atletism ale Europei. în 
cazul cînd forul european va a- 
proba această candidatură, orga
nizațiile sportive din Marea Bri
tanie au anunțat că întrecerile 
se vor desfășura în orașul sco
țian Edinburgh • Crosul ziarului 
„Pravda“, desfășurat anul acesta

la Tașkent, a fost cîștigat la fe
minin de către Ludmila Braghina 
pe distanța de 2 000 m cu timpul 
de 5:55,6. în concursul masculin, 
disputat pe distanța de 14 km, 
primul a sosit Leonid Moiseev 
cu timpul de 42:19,6.

AUTO • Cursa de 500 km de 
la Monza, probă contînd pentru

Giulio Onești (65 de ani), 
unul dintre cei mai vechi 
activiști ai sportului ita
lian și ai mișcării olimoi- 
ce, a fost reales în func
ția de președinte al Comi
tetului olimpic national I- 
talian (C.O.N.I.). Ca secre
tar a fost reales Mario 
Pescante (39 de ani).

VIENA, 5 (prin telefon). Re
zultatele înregistrate între frun
tașele hocheiului mondial, la 
actuala ediție a C. M., i-au 
pus în încurcătură chiar si pe 
cei mai redutabili specialiști 
ai... calculului probabilităților : 
U.R.S.S. — Canada 11—1. Sue
dia — U.R.S.S. 5—1, Canada — 
Suedia 7—0 <!>. Cine ar putea 
să mai Înțeleagă ceva ?

Se pare că echilibrului de 
forțe, evident în vîrful pirami
dei hocheiului, 1 se adaugă și 
un echilibru al... instabilității 
echipelor. al fluctuațiilor de 
formă, determinat de două mo
tive.

în primul rînd. ar fi unul 
de natură fizică și nervoasă. 
La actuala ediție, s-a jucat 
extraordinar de „tare". dincolo 
de limita admisă chiar și in 
cel mai dur sport, ceea ce a 
solicitat la maximum echipele.

Al doilea s-ar referi la in
constanța portarilor. Asemenea 
maeștri ai buturilor cum sînt 
Tretiak 
(Suedia) 
slovacia) 
mi dabile 
ore, să joace... catastrofal, de- 
terminind, in mare măriră, 
eșecul formațiilor lor. în me

ciul Cehoslovacia — U.R.S.S.; 
de pildă, disputat miercuri, 
primii conduceau cu 3—0 după 
13 minute, de toate cele trei 
goluri fâcîndu-se vinovat Tre
tiak. El și-a dat seama că ner-

REZULTATE (turneul 5—8) : 
Finlanda — R.F. Germania 
7-2 (4-0, 0-2. 3-0). Rezulta
tul meciului S.U.A. — Româ
nia nu ne-a parvenit pînâ la 
închiderea ediției.

PROGRAMUL de
Suedia _ ?...;____
U.R.S.S. — Canada, in 
ul 1-4.

astâzl :
Cehoslovacia $1

turna*

a cerut

(U.R.S.S.), Astrom 
sau Holecek (Ceho- 

au făcut partide foc- 
pentru ca. după 48 de

vii nu-1 mai țin și 
singur înlocuirea.

Cert este că în momentul de 
față s-a creat situația cînd, 
înaintea ultimelor două etape, 
in turneul pentru locurile 1—4 
este posibilă orice ordine a e- 
chipelor. Ceea ce mărește ten
siunea și așa foarte ridicată a 
fiecărui joc. dar si interesul 
publicului și al specialiștilor 
față de ediția cea măi dispu
tată și mai grea a marii com
petiții hocheistice.

Călin ANTONESCU

VIZITA GIMNAȘIILOR DIN R.P. CHINEZA IA ANGLIA
LONDRA, 5 (Agerpres). — 

O selecționată de gimnastică a 
R. P. Chineze, alcătuită din 40 
de sportivi și sportive, va eva
lua între 6 și 10 iulie la Lon-

TURNEE DE VOLEI
s-au încheiat întrece- 

dintre turneele de 
pentru campionatul 
feminin de volei, 
pe primele două

La Haga 
rile unuia 
calificare 
european

Clasate 
locuri, echipele Poloniei și O- 
landei s-au calificat In turneul 
final al competiției, programat 
între 25 septembrie și 3 octom- 
bri în Finlanda.

Rezultate tehnice : Polonia
— Olanda 3—1 (15—7, 15—8, 
15—11) ; Elveția — Suedia 3-0 
(15—13, 15—6. 15—12) ; Olanda
— Elveția 3—0 (15—7, 15—7, 15— 
12) ; Polonia — Suedia 3—1 
(14—16, 15—5, 15—7, 15—3).

★
La Praga, în ziua a doua a 

competiției internaționale femi-

nine de volei, reprezentativa 
a întrecut cu scorul 

de 3—2 (13—15, 9—15, 15—13, 
15—-7, 15—4) echipa R. D. Ger
mane.

U.R.S.S.

★
Alte rezultate : Cehoslovacia 

— Finlanda 3—0 (15—5. 15—0, 
15—2), Bulgaria — Selecționata 
de junioare a Cehoslovaciei 
3—1 (12—15, 15—12, 15—10,
15—8).

CAMPIONUL OLIMPIC
DE PENTATLON

ÎNVINS LA WARENDORT
MtîNCHEN, (Agerpres). — 

Competiția internațională de 
pentatlon modem desfășurată la 
Warendorf (R. F. Germania) a 
fost cîștigată de sportivii din 
Ungaria, învingători în proba 
individuală și pe echipe.

în clasamentul individual 
Laszlo Horvath (Ungaria) a re
alizat 5 468. Pe locurile urmă
toare s-au clasat campionul o- 
limpic Janusz Pyciak-Pe- 
ciak (Polonia) — 5 381 p și Ba
ko Pal (Ungaria) — 5 338.

Clasamentul pe echipe : 1. 
Ungaria — 21 156 p; 2. S.U.A.— 
19 821 p 3. U.R.S.S. — 19 762 
p ; 4. R. F. Germania — 19 724 
p ; 5. Polonia — 19 324 p.

Proba de cros — ultima a 
competiției — a revenit polo
nezului Pyciak-Peciak cu 
timpul de 12:56,0 (1 267 puncte).

în meciul retur al finalei a în
vins cu 
echipa 
primul 
Varese 
82—77.

scorul de 91—76 (33—38) 
Sinudyne Bologna. în 
joc, baschetbaliștii ^din
obținuseră victoria ’ cu

CICLISM • După disputarea a 
8 etape, în Turul Spaniei conti
nuă să fie lider belgianul Freddy

TELEX o TELEX ® TELEX
campionatul mondial rezervat 
mașinilor tio sport, a fost ciști- 
gată de pilotul italian ............
Brambilla („Alfa Romeo"), 
a realizat o medie orară 
184,759 km.

Vittorio 
care 

de

BASCHET • CampionatulBASCHET • Campionatul ita
lian masculin a fost cîștigat de 
formația Mobilgirgi Varese, care

Maertens, urmat în clasamentul 
general la un minut de spaniolul 
Miguel Maria Lașa. Etapa a 8-a 
(Las Fuentes-Tortosa) a revenit 
Ia sprint lui Maertens, cronome
trat pe distanța de 141 km cu 
timpul de 4hl3:29.

ȘAH « La Sofia a început me
ciul dintre Tatiana Lemaciko

dia. în cadrul unei demonstra
ții internaționale, care va avea 
loc în celebra arenă „Wem
bley", gimnaștii din R. P. Chi
neză vor concura alături de 
membrii echipei Angliei. Pre
zența gimnaștilor din R. P. 
Chineză este așteptată cu legi
tim Interes.

C. M. DE călărie-obstacole;
In 1978, LA AACHEN
Federația internațională ec

vestră anunță stabilirea datelor 
de desfășurare a campionatelor 
mondiale de călărie — probele 
de obstacole — competiție a că
rei organizare a fost încredințată 
federației vest-germane. întrece
rile vor avea loc în orașul 
Aachen, la 17—20 august 1978.

CINE VA CUCERI
Desfășurată miercuri seara la 

Torino, în fața a peste 70 000 
de spectatori, prima manșă a 
celei de a 19-a ediții a finalei 
Cupei U.E.F.A., opunînd echi
pele Juventus și Athletic Bil
bao, s-a încheiat la limită 
(1—0), în favoarea gazdelor. 
Meciul nu s-a ridicat la va
loarea așteptată : gazdele au a- 
tacat aproape continuu, dar 
s,-au izbit de o apărare bine 
organizată, solidă, promptă în 
intervenții. Pe de altă parte, 
spaniolii au acționat rar în o- 
fensivă, periclitînd foarte puțin 
poarta lui Zoft Jocul a început 
în nota de dominare a italieni
lor. Boninsegna s-a accidentat 
în min. 4, a ieșit de pe teren, 
a revenit fiind figurant și apoi 
a fost schimbat cu Gori. în 
continuare, la o acțiune peri
culoasă a gazdelor, se înscrie 
singurul gol al meciului, prin 
Tardelli, care reia cu capul în 
poarta apărată de Iribar (min, 
14). După pauză, meciul are a- 
celași aspect : atacă italienii, 
Athletic se apără excelent și' 
rezultatul rămîne neschimbat.

(Bulgaria) și Elena Ahmilovska 
(U.R.S.S.), contînd pentru sfertu
rile de finală ale turneului can
didatelor la titlul mondial fe
minin. Prima partidă s-a între
rupt la mutarea 41.

TENIS • La Kansas City (Mis
souri) a început turneul final al 
competiției „Circuitul WCT", re
zervată probei de dublu. In pri
mele două partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Wojtek Fibak, Tom Okker — 
John Alexander, Cliff Drysdale 
6—3, 5—6, 5—7, 6—4, 6—4 ; Adria
no Panatta, Vitas Gerulaltls — 
Billy Martin, Bill Scanlon 6—4, 
3—6, 7—5, 6—2 • Selecționata 
Franței pentru meciul cu echipa 
Poloniei ce se va disputa intre 
6 șl 8 mai la Varșovia, în cadrul 
Cupel Davis, va fi alcătuită din 
următorii jucători : Franțois
Jauffret, Eric Deblicker, Patrice 
Dominguez. Jean-Louis Haillet. 
Căpitan nejucâtor al echipei este 
Pierre Daemon.

CUPA U.E.F.A.?
Firește, acum se pune între

barea dacă acest 1—0 pentru 
echipa „Juve“ va fi suficient 
pentru ca trofeul să ajungă în 
posesia el. Un răspuns este 
desigur greu de dat. Athletic 
joacă excelent pe teren propriu 
(5—0 cu Ujpesti Dozsa, 2—0 cu 
C. F. Barcelona), în timp ce 
„Juve“ — lider în campionatul 
Italiei — se comportă foarte 
bine și în deplasare : 3—1 cu 
F.C. Magdeburg și 1—0 cu 
A.E.K. Deci, câștigătoarea tro
feului o vom cunoaște la 18 
mai, cînd este programat retu
rul, după ce, între timp, va 
avea loc o altă finală, cea a 
Cupei cupelor (11 mai, la Am
sterdam) opunînd echipele S.C. 
Anderlecht și Hamburger S.V.

Iată echipele conduse de o- 
landezul Charles Corver în me
ciul de miercuri de la Torino : 
JUVENTUS : Zoff — Cuccu- 
rcddu, Gentile, Furino, Morini, 
Scirea — Causio, Tardelli — 
Boninsegna (Gori), Benelli, 
Beltega. ATHLETIC BILBAO : 
Iribar — Omaeverra, Escalaza, 
Vilar, Guisaosola — Goicochea. 
Dani, Irurela — Cliurruca, Rojo 
II, Rojo I.

Cupe, campionate
La Titograd, în „Cupa balca

nică : Buducnost — Vlaznia 
(Albania) 2—0 (1—0).
• In campionatul Poloniei (e- 

tapa 25) : Slask 
Wisla Cracovia 2—0 ; 
— Stal Mielec 1—2 ; 
brze — Lech Poznan 
Chorzow — 
1—3. Primele
1. Slask
2. L.K.S.
3. Gornik
4. Pogon
• In campionatul Ungariei le- 

tapa ZT) : 
M.T.K. — 
deoton — 
Diosgydr
1. Ujpesti
2. Vasas
3. Ferencvăros
4. Honved

Zaglebie 
clasate :

25 14
25 11
25 13
25 12

Wroclaw — 
; L.K.S. Lodz 

Gornik Za- 
4—1 : Ruoh 

Sosnowiec

5
5
7
7

31— 27 34
32— 21 3L
34—26 31
33— 33 30

Vasas — Csepel 5—2 
Ferencvăros 3—3 ; Vi- 
Ujnesti Dozsa l—1

— Honved
27 19
27 19
27 15
27 16

Dozsa
1—0.
3 5 76—39
2 6 82—36
8 4 60—28
6 5 41—29

41
W
38
38
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