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Au înflorit cetățile industriei, cetățile sportului

REȘIȚA -CU TRADIȚIILE, ÎMPLINIRILE Șl AMBIȚIILE El

Reșița... unul dintre cele mai 
vechi centre industriale ale ță
rii, primul care a primit nu
mele de „cetate de foc" pentru 
că acolo s-a dezvoltat, în pre
mieră, o puternică siderurgie. 
La Reșița sportul a fost un 
prieten statornic al muncitori
lor. încă din primele decenii 
ale acestui secol, asociațiile 
sportive muncitorești au culti
vat în rindul oțelarilor reșițeni

gustul pentru excursii, pentru 
drumeție, acolo s-au construit 
puternice cluburi sportive, cu 
precădere pentru atletica grea, 
grup de ramuri sportive care 
va rămîne mereu o „speciali
tate" a cetății industriale de pe 
Valea Domanulul. Luptind cu 
marile greutăți ale acelor vre
muri, cu lipsa de sprijin a ofi
cialităților, muncitorii reșițeni 
au reușit, prin voința și pasiu- 
nea lor de a face sport, să se 
ridice în zonele performanței 
printr-o serie de campioni in 
box, în lupte, în gimnastică, în 
natație. în această din urmă 
disciplină, ca să luăm un e- 
xemplu, „Asociația turistică Re
șița", constituită în anul 1911, 
s-a preocupat, printre altele, și 
de propagarea înotului ; iar în 
1923 înregistrăm existența unui 
bazin, cel de la ștrandul „Tu
ristic" de astăzi, construit prin 
efortul membrilor amintitei a- 
sociații muncitorești. Pasiunea 
pentru sport, pentru mișcare

creștea tot mai mult și manifes
tările prilejuite de sărbătoarea 
muncii, 1 Mai, erau și ocazii 
de excursii In frumoasele veci
nătăți ale Reșițel, de concursuri 
de alergări, partide de popice, 
gale de box etc.

Avântul impetuos al sportului 
reșițean s-a produs insă in anii 
de după Eliberare. La Reșița, 
ca pretutindeni in țara noastră, 
activitatea de educație fizică și 
sport a beneficiat de un sistem 
organizatoric modern, de o to
tală preocupare și un sprijin 
permanent din partea partidului 
și statului. Și Reșița, asemenea 
produselor sale industriale, va 
apare și în arena sportivă cu 
succese remarcabile. Aminti- 
ți-vă de celebra echipă de box, 
o constelație de campioni a a- 
nilor ’50 și mai încoace : V.

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

COMPETIȚII Șl MANIFESTĂRI SPORTIVE OMAGIALE
In cice&te zile» pe întreg cuprinsul patriei, au loc numeroase și entuziaste 

întreceri și manifestări sportive omagiale» prilejuite de cele doua mari eve> 
nimente politice — ziua de 1 Mai șl aniversarea a 60 de ani de la fâu« 
rirea Partidului Comunist Român.

Iatâ — și astâzi — cîteva relatări 
aceste sărbătorești întreceri.

BUCUREȘTI. In finale, ambițioase, 
de tot felul, școlarii din Capitala îșl 
continuă întrecerile și frumoasele ma
nifestări sportive închinate zilei de 
1 Mai și apropiatei aniversări a 
partidului. In cadrul a numeroase 
competiții omagiale se joacă hand
bal, baschet, volei, au loc întreceri 
de atletism etc. De un frumos suc
ces se bucură și serbările sportiva.

La Școala generală nr. 52, spre 
exemplu, ansamblurile de gimnastică 
evoluează non-stop. S-a terminat a- 
pîaudatul spectacol sportiv; în sală 
intră alte clase de elevi, a Iți pro
fesori. Doi crainici (desigur, spor
tivi) prezintă formațiile, rezultatele 
bune la învățătură, performanțele 
sportive (locuri fruntașe în diferite 
etape ale „Daciadei"). Din nou a- 
plăuze, copiii părăsesc în ordine mi
ca sală de sport, o scurtă pauză, 
profesoara de educație fizică Maria 
Andronescu îșl felicită elevele pen
tru frumoasele evoluții și spectacolul 
sportiv continuă în fața altor clase, 
în fața întregii școli !

de la corespondenții noștri aflați la

Entuziaste întreceri și demonstra
ții sportive au loc în multe alte 
unități de învățâmînt bucureștene. In 
cartierul Gara Cățelul, unde prof. 
Stela Tinted organizează crosuri, 
jocuri de fotbal, întreceri de gimnas
tică pe grupe, pe clase, pe școală. 
Apoi, la Școala generală nr. 11, pe 
terenurile liceului Industrial ,,Dumi
tru Petrescu*, la Școala generală nr. 
135 din cartierul Ferentari — peste 
tot splendide competiții și acțiuni 
sportive dedicate zilei de 1 Mai și 
celei de-a 60-a aniversări a parti
dului.

FOCȘANI. Peste 500 de tineri șl 
tinere din întreprinderile și institu
țiile orașului nostru au participat kt 
o reușită competiție sportivă dedica
tă aniversării partidului. întrecerile, 
care au fost organizate de asociația 
sportivă ,,Filatura*, cu sprijinul Con
siliului județean al sindicatelor, au 
reunit — la șah, tenis de masă, 
handbal și fotbal — pe cei mai 
buni sportivi, lată câștigătorii: șah -

Tatiana Milu (Filatura) șî Costal Re- 
benciuc (Unirea I.S.H.); tenis de 
masă — Eugenia Paraschiv (Filatura), 
Anton Pînzaru (Ind. cărnii); handbal 
— Filatura Focșani (la fete) și Uni
rea I.S.H. (la băieți); fotbal — Uni
rea I.S.H. (3--0 în finala cu Mase 
plastice). (V. MANOLIU).

HUNEDOARA. Pe stadionul CorvI- 
nul a avut loc o frumoasă întrecere 
de fotbal la care au participat 6 e- 
chipe de juniori din Turda, Petro
șani, Cugir, Deva și Hunedoara. Tro
feul pus în joc a fost cucerit de 
formația F.C. Corvi nul: 3-1 cu Sti
cla Arieșul Turda, 2-1 cu Jiul Pe
troșani, 3—2 cu Metalurgistul Cugir, 
7—0 cu C.S.Ș. Hunedoara și 3—4 cu 
Explormin Deva. (I. VLAD).

TULCEA. In localitate a avut loc 
un atrăgător concurs de volei dotat 
cu „Cupa a 60-a aniversare*. între
cerea, organizată de Inspectoratul 
școlar județean Tulcea, a reunit la 
start 12 echipe feminine și 16 for
mații masculine. Primele trei clasate: 
fete - Șc. gen. nr. 6, Lie. Spiru 
Haret, Lie. i.nd. or. 4; băieți — Lie. 
Spiru Haret, Șc. gen. nr. 5, Lie. 
pedagogic. (P. COMȘA).

De azi, pină duminică
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INTENSĂ ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ 
A ECHIPELOR NOASTRE DE BASCHET

Reprezentativele de senioare ți de junioare iau parte la 
turneele de calificare pentru campionatele europene ® Lotul 
masculin studențesc susține la Brașov meciuri de verificare in 

compania selecționatei Cehoslovaciei

Dan Niculescu, de obicei impe
tuos și eficace.

Foto : Ioan LESPUC —
Cluj-Napoca

Trei reprezentative de bas
chet ale României sînt angre
nate, de astăzi pină duminică, 
tn întreceri internaționale — 
oficiale și amicale. Selecționa
ta feminină participă — în ora
șul finlandez Haukajoki — la 
turneul de calificare pentru 
campionatul european care va 
avea loc, In luna septembrie, 
in Italia. Formația țării noas
tre va întîlni echipele Belgiei 
șl Finlandei, In cadrul grupei 
„C“. Celelalte sînt astfel alcă
tuite : grupa „A“ : R. F. Ger
mania, Cehoslovacia, Israel, 
Scoția ; grupa „B“ : Bulgaria, 
Olanda, Irlanda ; grupa „D“ : 
Suedia, Anglia, Ungaria. Pri
mele două clasate din fiecare 
grupă se vor califica pentru 
turneul final, alături de re
prezentativele U.R.S.S., Polo
niei, Iugoslaviei (clasate pe 
locurile 1, 2 și 3 la ultima edi
ție a C.E.) și Italiei (țară gaz
dă). în vederea turneului de 
calificare, au făcut declasarea:

(Continuare in pag. 2-3)

Startul în cea de a XXXV-a ediție a Campionatelor internațio
nale de gimnastică ale României „Gheorghe Moceanu" este pre
văzut pentru astăzi, la ora 17, in Sala sporturilor din Cluj-Napoca. 
După festivitatea de deschidere și prezentarea concurenților, la 
ora 17,15 primii gimnaști vor fl chemați la aparate. Azi, vineri, 
conform programului, se va desfășura concursul masculin, iar 
sîmbătă vor evolua fetele.

După cum am mai anunțat, Campionatele internaționale ale 
României reunesc la această ediție gimnaste și gimnaști din 
Anglia, Bulgaria, Cehoslovacia, R.P. Chinezi, Cuba, Elvefia, Fran
ța, R.D. Germani, Italia, Ungaria, Uniunea Sovietici șl. In pre
mieră, gimnaste și gimnaști din Venezuela. Acestora li se vor 
alătura, atit la feminin cit șl la masculin, gimnaste și gimnaști 
români, componenți ai loturilor republicane, care efectuează cu 
acest prilej un ultim test de verificare și selecție in vederea a- 
propiatelor campionate europene de la Madrid și Roma.

Dintre gimnastele și gimnaștii de peste hotare prezenți la Cluj- 
Napoca cei mai valoroși par a fi reprezentanții R.P. Chineza. 
Cbou Hsinplng, născută in 1963, și Li Yingzl (1965), ambele cu 
evoluții deosebite în recentele campionate naționale ale R.P. Chi
neze. Federația de specialitate sovietică a desemnat pentru con
cursul nostru sportivi din R.S.S. Gruzină : Anaida Babatian șt 
Liana Galiceva (feminin), Pavel Leontiev și Georgi SeUmațvM 
(masculin). Din R.D. Germană au sosit Kerstin Klotzek șl Anetta 
Lehmann, respectiv Bodo Krilger și Ralf Quast.

Ca de obicei, clujenii — Întotdeauna gazde deosebit de ospita
liere — au luat toate măsurile pentru ca atit oaspeții dt și gim
nastele și gimnaștii români să beneficieze de cele mai bune con
diții pentru întrecerea care va desemna vineri, simbătă și dumi
nică pe învingătorii celei de a XXIV-a ediții a Campionatelor 
noastre internaționale.

LICEUL DIN ONEȘTI: Unitate 
etalon a gimnasticii românești

Din I960, cinci a luat ființă, Li
ceul de gl-mnastică din Munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej și-a 
creat o structură organizatorică 
proprie, și-a asigurat o bază 
materială de cel mai bun nivel, 
iar cadrele tehnice, venite să lu
creze a'cl nu au precupețit nici 
un efort pentru a da viață unei 
idei generoase. Liceul de gim
nastică a atras ca un puternic 
magnet un tot mai mare număr 
de sportive din împrejurimi, a 
creat o mare emulație în rîndu- 
rile tinerelor sportive și ale pă
rinților acestora, aici au fost 
puse bazele unei instruiri știin
țifice de mare eficiență, situație 
care a dus la puternica lansare 
pe plan mondial a gimnasticii 
feminine românești.

Este suficient să amintim doar 
că aici a apărut șț s-a format 
ca mare gimnastă, admirată azi 
pe toate meridianele globului, 
Nadia Comăneci, aici și-au de- 
săvîrșit măiestria Teodora Un-

C.S.S. „CETATE" DEVA: Primele 
succese ale selecției din 1978
O știre transmisă săptămîna 

trecută de corespondentul nos
tru din Onești pare, pentru ce! 
mai mulți care au citit-o în ziar, 
o informație obișnuită : la cate
goria a IV-a din cadrul con
cursului republican de gimnasti
că rezervat cluburilor școlare» e- 
chipa C.S.Ș. „Cetate" Deva a o- 
cupat locul întîi. La aceeași ca
tegorie, locurile doi și trei la in
dividual compus au revenit gim
nastelor Georgiana Leu și Emi
lia Popovici» ambele din Deva. 
Dacă mal adăugăm încă un fapt» 
și anume acela că echipa devea- 
nă s-a distanțat cu aproape 11 
puncte de cea de-a doua clasată 
la cat. a IV-a și că la catego
ria a IH-a devenccle au ocupai 
locul 3 pe echipe avem imagi
nea unei impetuoase afirmări a 
acestei proaspete unități școlare 
de gimnastică.

Gimnastele victorioase acum 
fac parte, de fapt, din-rîndurile 
celor peste 10 ooo fetițe care nu
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In ultimii uni,., gimnastica feminină românească s-a impus vi
guros pe plan internațional, prin performanțe care au înscris 
veritabile pagini de istorie ale mișcării noastre sportive.

Iată, spre exemplificare, bilanțul românesc la Jocurile Olim
pice de la Melbourne, Roma, Montreal și Moscova.
1956 — Elena Leuștean, medalie de bronz la sol;

—- Echipa României, medalie de bronz;
i960 — Echipa României, medalie de bronz;
1976 — Nadia Comăneci, medalii de aur la individual compus, 

paralele și bîrnă;
— Echi.pa României, medalie do argint;
— Teodora Ungureanu, medalie de argint la paralele;
— Nadia Comăneci (la sol) și Teodora Ungureanu (bîrnă) 

medalii de bronz;
1980 — Nadia Comăneci, medalii de aur la bîrnă șl sol;

— Echip-a României., medalie de argint;
— Nadia Comăneci, medalie de argint la individual compus;
— Emilia Eberle, medalie de argint la paralele;
— Melita Ruhn, medalii de bronz la sărituri șt paralele.

RUGBYSTII ROMÂNI AȘTEAPTĂ
1 1

Constantin, la un recent antrenament, inițiind o \ șarjă... 
Foto : Dragoș NEAGU

La 24 de ore de... plecarea 
spre Barcelona pentru meciul 
cu Spania din cadrul Campio
natului european F.I.R.A., rug- 
byștii din lotul reprezentativ 
și-au încheiat practic pregăti
rile. Antrenorii Valeriu Irimes- 
cu șl Theodor Rădulcscu au fo
losit în mod judicios timpul 
care le-a stat la dispoziție pen
tru a aduce corecturile care se 
impuneau, cele mai multe vi- 
zînd o șl mai bună sudură in
tre compartimente, o și mai 
mare mobilitate a pachetului

de înaintași și asigurarea ace
leiași cadențe în joc.

Lotul României pentru intil- 
nirea de duminică apare mai 
omogen în raport cu cel care 
a evoluat in recentul meci cu 
Italia. Afirmația poate să’ sur
prindă. dat fiind faptul că ju
cătorii selecționați sînt în linii 
mari aproape aceiași. Titularii 
echipei noastre care au evo
luat în fața „azzurrilor" au fă
cut și fac eforturi pentru a se 
exprima mai aproape de ceea 
ce doresc antrenorii. Proaspeții

CU ÎNCREDERE
MECIUL CU SPANIA
selecționați aduc, in același 
limp, in lot un aer proaspăt, 
un suflu nou și Încredere. în- 
tr-adevăr, există convingerea 
că la Barcelona „15“-le Româ
niei va avea o prestație bună, 
pe măsura disponibilității fizice 
si psihice a jucătorilor șl a 
bogatei lor „cărți de vizită". 
Enciu Stoica ne spunea : „Do
rim să trecem cu brio și acest 
examen, pentru ca apoi să ne 
pregătim pentru a aborda cu 
maximum de angajament ulti
ma partidă înainte de încheie
rea competiției". Se referea la 
meciul din luna mai, tot în de
plasare, cu echipa U.R.S.S.

Atmosfera în lotul nostru es
te optimistă. Și aceasta și pen
tru că eforturile dr. Nicolae 
Gheracopol s-au dovedit a fi 
fructuoase, cei doi înaintași ac
cidentați la începutul săptămî- 
nii. Dumitru și Bucan, fiind re
cuperați, astfel că prezența lor 
în echipă nu mai este incertă, 
cum au existat la un moment 
dat unele temeri. De asemenea, 
există speranțe că si Paraschiv, 
căpitanul echipei, se va resta
bili. în caz contrar, se va ape
la la Suciu, ca mijlocaș la gră
madă.

Se cunoaște și arbitrul prin
cipal -al meciului Spania — 
România : francezul Gilbert 
Chevrier. El a mai oficiat in 
jocuri în care au evoluat rug- 
byștii noștri.

Tiberiu ST AMA



CETĂȚILE INDUSTRIEI, CETĂȚILE SPORTULUI
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Secoșan, Gh. Fiat, I. Lucaci, L. 
Borduz, A. Indreu, I. ” ” 
Puiu, Gh. Pușcaș, P.

Toth, N.
JFL4H4, vjtai. & *.. Nedelea.
Naționala de box se forma, la

------ 1 campioniiun moment dat, din
Reșiței. Luptele au avansat și 
ele. Beneficiind, precum boxul, 
de un antrenor priceput — G. 
Toth pentru pugiliști, I. Lo- 
vasz pentru luptători — re
prezentanții Reșiței au. devenit 
protagoniști ai marilor con
cursuri. iar tricourile de cam
pioni au apărut tot mai nume
roase în secțiile orașului. G. 
Roman, I. Alionescu, C. Turtu
rea, N. Popescu, I. Ionescu, D. 
Cuc. M. Schulz. D. Grozav 
etc., iată-i pe unii dintre cei 
mai reprezentativi luptători re- 
șițeni. Atletismul din această 
zonă ni l-a dat pe regretatul 
Zeno Dragomir ; eforturile unui 
neobosit animator, E. Lokota, 
au făcut ca tineri de talent să 
se impună. Gimnastica ni-1 pre
zenta pe multiplul campion A. 
Kerekeș, apoi pe Eleonora Flo
rian, pentru ca astăzi să fie 
reprezentată, în sălile marilor 
concursuri, de Teodora Ungu
rean u și I. Checicheș, care și-au 
început pe meleagurile reșițene 
viața sportivă de performanță. 
Popicele au urcat pînă la tit
lul mondial pe I. Micoroiu și 
I. Tismănaru ; în echipele fe
minine, care sînt și în prezent 
plasate îri zona înaltă a perfor
manței, au avut sau au ca per
formere pe Maria Stancu, pe 
Ildiko Zsizsik-Grozăvescu si Ma
ria Zsizsik (fiicele regretatului 
fost internațional de fotbal re
șițean, Zsizsik).

Dar preferința Reșiței rămîne 
natația. Din 1954, cînd se poa
te vorbi de un start lansat al 
acesteia în .. .
și pînă în prezent de acolo 
s-au ridicat necontenit record- 
meni și recordmene ; natația 
noastră are în marele centru 
industrial al Caraș-Severinului 
un producător de mare și Înal
tă calitate. H. Schier. B. Giu- 
rasa, N. Tat, E. Aimer, M. Ho- 
hoî, S. Plev, S. Ionescu și — 
mai cu seamă — actualele frun
tașe ale natației reșițene, Bri
gitte Prass și Adina Schuster, 
ar figura înțr-o listă a nume
lor reprezentante ale acestei 
discipline în care aportul -sta
tornicului antrenor
Schuster, trebuie în mod spe
cial subliniat.

Fotbalul, pe care 
voie să-l uităm, a însoțit isto
ria sportului reșițean de la în
ceputurile ei. Reușind să ajun
gă în mai multe rînduri în pri-

un start lansat al 
aria performantei.

necontenit record-

local, I.

nu avem

mul campionat al țării și să 
cîștige o dată cupa, el promi
te astăzi miilor și miilor de 
suporteri „un asalt puternic spre 
Divizia „Â“ în viitoarea ediție 
a campionatului.

Se cuvine să însoțim această 
trecere în revistă a unora din
tre momentele reprezentative 
din viața sportului reșițean cu 
cîteva gînduri rostite de oa
meni legați direct de această 
viață, mai de demult sau mai 
de curînd. Iată-I pe I. Ioncscu, 
pe care l-ați remarcat, poate, 
in grupul campionilor de lupte 
din urmă cu ani. El este astăzi 
șef de atelier la I.C.M.R. (tur
nătoria de oțel) ; este secreta
rul comitetului de partid al tur
nătoriei și un mare animator 
al sportului. Ca președinte al 
comisiei județene de lupte, ca 
arbitru internațional el nu s-a 
despărțit nici un moment de 
sportul care i-a dat atîtea bucu
rii. „Luptele au fost, sînt și vor 
fi mereu iubite aici. Avem a- 
cum condiții excelente de prac
ticare a lor. Un adevărat com
plex stă la dispoziția copiilor, 
tinerilor și celor ajunși la ma
turitatea sportivă, ne-a spus 
tov. I. Ionescu. Antrenori capa
bili și harnici conduc pregăti
rile luptătorilor. In afara Re
șiței, multe alte centre ale ju
dețului realizează o activitate 
susținută în acest sport. Noi am 
făcut și facem sport pentru că 
el ne unește, și in afara ore
lor de muncă, pentru că ne su
dează sufletește, pentru că ne 
oferă utile clipe de recreare, de 
destindere. Tradiția excursiilor 
eu familiile se menține și se 
extinde și noi ne propunem să 
găsim și să punem tn practică 
cele mai atractive forme de a- 
semenea manifestări intrate de 
mult în tradiția muncitorească".

Reșița de astăzi se prezintă, 
ta peisajul sportului de perfor
manță, cu peste 4 000 sportivi 
legitimați, cu șase cluburi bine 
fortificate organizatoric, cu ă- 
menajări sportive frumoase — 
stadioane, săli, bazine, patinoar 
artificial etc. — care fac din 
ea un centru deschis multor 
discipline sportive. Ce va fi 
Reșița viitorului, pentru sport? 
„O atenție deosebită va fi a- 
cordată inotului, luptelor, atle
tismului, gimnasticii, fobtalului, 
ne declara tov. D. Bumbeș, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Avem mari speranțe în juniorii 
de ia box și lupte pentru care 
am organizat multe și dificile 
competiții. Sîntem deciși să 
lansăm o ofensivă a perfora 
manțelor reșițene. Și asta foar
te curînd !“

LICEUL DIN ONEȘTI: Unitate 
etalon a gimnasticii românești

f Urmare din pag. 1)

gureanu. Georgeta Gabor, Lumi
nița Milea, Mariana Cojanu, aici 
s-au format și au făcut primii 
pași în marea performanță Anca 
Grigoraș, Ileana Com an, iar din 
generația actuală Dumitrița Tur
ner, Cristina Grigoraș, Lavinia 
Agache, Ecaterina Szabo, gim
naste care au făcut deseorHfcarte 
din echipele reprezentative ale 
țării, contribuind ■ la obținerea 
unor mari succese ale gimnas
ticii românești.

Ștafeta muncii pasionate, a că
utărilor, a șlefuirii talentelor a 
fost preluată de alți și alți teh
nicieni, astfel îneît prin rezulta
tele obținute, prin valoarea unor 
performanțe, Liceul din Onești 
continuă să rămînă o unitate e- 
talon a gimnasticii noastre de 
mare performanță. Aurelia Pînza- 
ru, Mariana Radu. Mihaela Rîciu, 
Daniela Pînzaru, Mirela Barbă- 
lată, Viorica Ursu, Mihaela Popa, 
Daniela Maloș și Constanța Do
bra sînt fetele în care colectivul 
de antrenori de aici —Mihai 
Ipatc, Elena Dragomir, Nicoleta 
și Mihai Agoșton, Liliana Bră- 
nișteanu și Florin Dobre, Doina 
Bălăceanu șl Toma Ponoran, Ma
ria Florescu-Cosma și Petru 
Ciucescu — își pun cele mai 
mari speranțe pentru viitoarele 
concursuri de anvergură. In ac
tivitatea lor cotidiană ei sînt a- 
jutați de coregrafii Vaier Puia 
și Gheorghe Cosma.

Nu mai puțin de 300 de eleve 
ale liceului (13 grupe de începă
toare, 14 grupe de avansate șl 
6 de mare performanță) se 
află încadrate tn procesul in
struirii școlare și sportive, din 
rîndurile cărora se speră că vor 
fi selecționate multe din viitoa
rele noastre campioane. Direc
toarea Maria Pop veghează cu 
grijă părintească la continua 
consolidare a succeselor liceului 
din Onești și nu ne îndoim că 
gimnastele sale îi vor aduce și 
pe viitor frumoase satisfacții.

C S.S. „CETATE" DEVA: Primele
succese ale selecției din 1978

(Urmare din pag. 1)

PE MICUL ECRAN
SIMBAtA, 25 APRILIE, 

în cuprinsul emisiunii „Mo
zaic" : „Numerele 1 față în 
față", interviu realizat de 
Octavian Vintilă cu portarii 
echipelor naționale de fotbal 
și handbal ; Natație : R.D.G. 
— U.R.S.S., de la Gera (co
mentator : Cristian Țopes
cu) ; Hochei : U.R.S.S. — 
Cehoslovacia din C.M. grupa 
A de la Goteborg (comen
tator : Constantin Diaman- 
topol) ; Finala masculină pe 
echipe a C.M. de tenis de 
masă de la Novi Sad, R. P. 
Chineză — Ungaria (comen
tator : Nicolae Angelescu) ; 
ora 17,25 : Polo, transmisiu
ne directă de la Cluj-Na- 
poca, ultimele două reprize 
ale meciului Voința — Ra
pid (comentator : Sorin Sat- 
mari).

25 DUMINICA, 26 APRILIE, 
ora 10,45 : Fotbal : C.S. Tîr- 
goviște — Petrolul Ploiești, 
transmisiune directă de la 
Tîrgoviște (comentator : Ra
du Urziceanu) ; ora 15,45 : 
Șah, rubrică realizată de 
maestra internațională Eli- 
sabeta Polihroniade ; ora 16: 
Campionatele internaționale 
de gimnastică ale României, 
finalele pe aparate ; ora 
16,30 : Natație, R.D.G. — 
U.R.S.S. ; ora 16,45 : C. M. 
de tenis de masă de la Novi 
Sad; ora 19,30 (programul2): 
Telerama sport, emisiune de 
Dumitru Tănăsescu.

MIERCURI, 29 APRILIE, 
ora 21,40 : Fotbal : Anglia — 
România, în preliminariile 
C. M., transmisiune directă 
de la Londra (comentator : 
Cristian Țopescu).

mal departe dectt în 1978 făceau 
cunoștință cu gimnastica de per
formanță, susținînd testul selec
ției la care au fost atunci su
puse. Zestrea materială a Școlii 
generale nr. 7, din Deva, unde 
învață șl fac sport aceste fete, 
a crescut considerabil de la an 
la an șl este binecunoscut că 
aici gimnastele au la dispoziție 
săli speciale pentru acrobatică, 
paralele, birnă etc. In plus, noua 
și moderna sală de gimnastică 
dispune de toate dotările tehnice 
necesare unei activități intense, 
la cel mal înalfi parametri teh
nici, sală tn care lucrează attt 
gimnastele tinere ale școlii, cit 
șl lotul reprezentativ al țării, 
cu antrenorii Atanasia Albu’ și 
Octavian Belu.

Pe grupe de. virstă șl clasifi
care sportivă, de cele mai mici 
gimnaste ale acestui club spor
tiv școlar se ocupă antrenori 
inimoși, tineri, dornici de a ob
ține intr-un timp cit mai scurt 
rezultate valoroase. Printțe aceș
tia : soții Ana și Ferdinand Ghe- 
nade, Vasillca Grecu, loan Căr- 
pinișan, Dumitru Buiacu, 
Enoiu, Și, după cum s-a 
rezultatele de la Onești 
răsplătit eforturile depuse, 
nița Cazan, Dopa Siivaș, 
giana Leu, Alina Joc, 
Cimpoieru, Laura Gută, 
Rugaci, Emilia Popovici, 
Cosma slnt 
care se așteaptă și în viitor per
formanțe remarcabile, la nivelul 
condițiilor excelente . de care dis
pun șl a grijii pe care profe
sorii șl 
manifestă 
formarea lor.

Cornel 
văzut, 
le-au 

twnl- 
Geor- 

Marllena 
SHhaela 

, Liltana 
gimn astele de la

antrenorii de aici o 
pentru educarea și

PENTRU A 4-A
IN DERBIUL DE POLO

CLUJ-NAPOCA, 23 (prin tele
fon). Pentru a patra oară în
acest campionat, Rapid și Dina
mo, eternele rivale la disputa 
pentru titlu, au terminat la ega
litate : 8—8 (1—1, 2—1. - - - - 
Ca și în întîlnirlle 
cele două formații 
poloului românesc 
întreg arsenalul . ___
tehnico-tactice pentru a face un 
pas decisiv spre victoria finală. 
Dar nici de această dată, nici 
una dintre cele două competi
toare nu a reușit să-și aproprie 
decizia. Mai aproape s-a dovedit, 
de această dată, formația fero
viară care a condus cu 3—1, 7—5 
și 8—7. De fiecare dată, însă, 
elevii lui Cornel Rusu nu s-au 
dovedit capabili să-și păstreze 
avantajul, pierzînd cu ușurință 
mingi în atac. Dinamoviștii au 
profitat de majoritatea erorilor 
comise de adversari și avînd în 
Vlad Hagiu un jucător care s-a 
detașat net de toți poloiștil a-

3—3, 2—3). 
precedente. 

I run tașe aie 
au folosit 

cunoștințelor

OARA REMIZA" »

RAPID —DINAMO (8-0)
flați în 
nai un

Rapid 
acțiune, 
la 4 m 
cele 6

bazin, au obținut în 
rezultat de egalitate, 
a înscris de 5 ori 
e dată din lovitură 
și a transformat 2 

superiorități

fi-

din 
de 

din 
___ _ ___numerice, 
iar Dinamo a marcat de 2 ori 
din acțiune, de 2 ori din penal
ty, transformînd 4 din cele 7 si
tuații de om în plus.

In urma acestui 
pid șl Dlnamo se 

/ tinuare la egalitate 
(34).

Cele 16 goluri au 
de : Slăvei 2, Schervan 
2, Olac 2 pentru Rapid, 
tiv Hagiu 5, ” ’**’ '
D. Popescu. Au arbitrat R. 
Scbilha și D. Parascliivescu.

In celelalte două jocuri : Pro
gresul — C.N.A.S.E. 10—8 (1—2
2—3, 4—2, 3—1), Voința Cluj-Na- 
poca — Crișul Oradea 11—10 
(1—1, 3—2, 4—3, 3—4).

Adrian VASILfU

rezultat, 
află ‘ 

de

Ra
in con- 

puncte

fost înscrise
2, Niță 
respec- 

Rus, Răducanu și 
Au

In derbyul etapei a Xll-a la handbal

H.C. MINAUR A DISPUS

DE DINAMO BUCUREȘTI
ieri s-au desfășurat trei partide 

din etapa a Xll-a a campiona
tului masculin de handbal. Di
vizia ,,A*. Intr-unui dintre cele 
mai importante meciuri ale cam
pionatului, H.C. Minaur 
Mare a dispus net de 
București. Iată scurte 
transmise de corespondenții noș
tri.

Bala 
Dinamo 
relatări.

H.C. MINAUR BAIA MARE — 
DINAMO BUCUREȘTI 22—17 
(13—10). In derbyul acestei etape, 
băimărenil au reușit o victorie la 
scor, trecînd astfel pe locul al 
n-lea in clasamentul Diviziei 
„A“. Cei peste 3 000 de specta
tori, care au umplut pînă la re
fuz tribunele sălii „Dacia", au 

• asistat la o dispută acerbă, avînd 
satisfacția că echipa lor s-a aflat 
tot timpul la cîrma meciului. E- 
levii antrenorului Lascăr Pană 
au condus cu 7—2 (min. 14), 8—3 
(min. 16) și 18—11 (min. 46). fiind 
pe parcursul întregii partide net 
superiori echipei Dinamo Bucu
rești, care — este drept — nu 
mal dovedește aplombul din edi
țiile trecute. ale campionatului. 
Apărarea bucureștenilor a fost 
permanent derutată de manevrele 
abilului Măricel Voinea, gazdele 
beneficiind — în apărare — și 
de forma ’ excelentă a1, portaru
lui Ion Belu. Totuși, au impre
sionat din formația oaspete Be- 
divan, Durău și Flangea.

Au marcat: Măricel voinea 9. 
Oros 4, Mironiuc 3, Panțiru 2, 
Nicolae Voinea 1, Lupul 1, Marta 
1 șl Haberpursch 1 — pentru 
H.C. Minaur Baia Mare, Durău 4, 
Oprea 4. Flangea 3, Grabovschi 
2. Bedivan 2. Tase 1 șl Matei 1
— pentru Dinamo București. Au 
arbitrat: D Gherghișan șl Z. 
Drăgan (Iași). (V. SASARANU — 
coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 17—18 
(9—8). Un meci deosebit de îndîr- 
jit, cu foarte multe durități, cu 
eliminări de ambele părți (cîte 
două) pentru faulturi numeroase
- ceea ce a dus la dese între
ruperi ale jocului. Studenții cra- 
ioveni au ratat 5 aruncări de la 
7 m, una din ele în ultimele 5—6 
secunde de joc. Astfel, în loc de 
o victorie, care se conturase în 
repriza secundă (în min. 53 Uni
versitatea a condus eu 15—12), 
partida s-a încheiat cu succesul 
la. limită al oaspeților.

Au marcat: Dobeanu 6, Dumi
tru 3, Agapie 3, Cornea 2, Ni
cola 2. Stuparu 1 — pentru U- 
niversitatea Craiova; Fălker 7, 
Feher 6, Knuff 3, Voicu 1, Su- 
ket 1 — pentru Politehnica Urni--

C.

CLAR

22-17
Șt. Ocncanușoara. Au arbitrat . _______

șl I. Manoliu (Sibiu). (T. COSTIN
— coresp.).

C.S.M. BORZEȘTI — STEAUA 
16—23 (5—11). Desfășurat în Sala 
sporturilor din Bacău, meciul a 
dat — cum era și firesc — cîș- 
tig de cauză formației oaspete. 
In afara valorii recunoscute a 
campionilor și a plusului lor de 
experiență, în balanța lntHnirii 
s-a așezat și suita de nereușite 
ale handbaliștilor din Borzești, 
Intre care și ratarea a 5 arun
cări de la 7 metri. Golurile au 
fost înscrise de BLaș 5, Mozsi 3, 
A. Berbecaru 2, Bucioacă 2, Lă- 
mășanu 2 și Sziga 2 — pentru
C. S.M. Borzești, Stingă 9. Dumi
tru 6. Marian 3, Drăgăniță 2, 
Klcsid 1. Birtalan 1 și StSckl 1
— pentru Steaua. Au arbitrat:
D. Purică si V. Erhan (Ploiești). 
(V. NENIȚA — coresp.).

în urma acestor rezultate, si
tuația după 12 etape în clasa
mentul Diviziei ,,A“ se prezintă 
astfel: 1. Steaua 23 p, 2. H.C. 
Minaur 16 p, 3. Poli Timișoara 
16 p, 4. Dinamo București 15 p, 
5. Constructorul Arad 12 p.

ULTIMELi
„Turneul 

tura de au 
pugilistice i 
ționale au 
de selecție 
tului națioi 
început pre 
participării 
ropene de 
mai). Antre 
dd un colt 
(Dumitru G 
nor coordon 
Gheorghe I 
bără, Alee i 
șurat cu int 
țiilii manife, 
pregătire și 
ge forma sf 
măsură ce 
confruntările 
apropiat, m 
'bare cu pul 
devenit tot 
planul de ar 
lui nostru n 

După ultin 
ții de pregăt 
mâni au stal 
ține excepții, 
care vor pai 
ția continent 
probabili, în 
lor, așa cum 
antrenorul D 
Dumitru Șc 
Tițoiu, Dumi 
lae Nicolae), 
nel Fanaite), 
gomir Ilie, 
Marinică Ou 
laghi, Georgit 
nat (Nicolae

<7

INTENSĂ
(Urmare

Mariana Băi 
Fotescu, Mih 
tehnica C.S.Ș. 
dica Armion 
mișoara), M; 
(Crișul Oracle. 
(C.S.Ș. Brașoi 
(Mobila Satu 
Ciubăncan (U 
Napoca), Luc 
București), Di 
merțul Lie. , 
reș). Antrenor 
ncscu și G. IS 

Tot la o c 
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și anume Ia 
care pentru c; 
pean rezervat 
de baschetbal 
desfășura, în

Începînd de azi, in Cai

TURNEU INTERNATIONAL TIR
Capitala găzduiește începînd de 

azi și pînă duminică o impor
tantă competiție la un străvechi 
sport olimpic — tirul cu arcul: 
ediția a U-a a Turneului interna
țional al României. La întrece
rile care se vor desfășura pe 
baza sportivă Olimpia din parcul 
Herăstrău, vor fi prezenți arcași 
(fete și băieți) din Bulgaria, 
R.P. Chineză, R.D. Germană, Po-

Luni. 4 mai. la Com
plexul sportiv Tineretu
lui (Aleea Ștrandului nr. . 
2) se inaugurează cursu
rile de inițiere la tenis 
pentru copii 'si adulți. 
înscrierile se primesc 
începînd din ziua de 27 
aprilie. Relații la tele
fon 17.39.25.

Ionia, Ungaria, 
că și, firește, 
gram figurează 
FTTA, femei ț 
tanțele lungi ș 
șl 30 m la bă 
io m la feme 
Turneului: azi 
antrenament o 
festivitatea de 
concurs simplu 
m femei, 90 șl 
mlnică — sim. 
30 m bărbați ș 
zi concursul ir.

ALE
Cea mai 

a cadeților 
„Cupa

SI
„(

ATI FTKM La Ruse a avut loc tra-
11 diționala competiție inter

națională de marș la care au luat parte șl 
concurenți români. în proba de 20 km a 
seniorilor, C-tin Staicu (P.T.T. — antrenor 
Leonida Caraiostfoglu) s-a clasat al 5-lea 
1.24:26,0 timp care constituie un nou re
cord republican (v.r. li aparținea de anul 
trecut, tot de la Ruse, 1.24:44,0 !). Ion Ure
che a fost al 8-lea cu 1.25:22,0, iar Cornel 
Patușinschi al 14-lea cu 1.28:18,0. Pe pri
mele locuri s-au clasat: L Nikolai Vinis- 
cenko (U.R.S.S.) 1.23:44,0, 2. Ralf Meisel
(R.D.G.) 1.23:47,0, 3. Ghenadi Terisof
(U.R.S.S.) 1.23:50,0. La juniori (10 km) a
clștigat Andre Rubert (R.D.G.) 44:44,0. Gh. 
Frecățeanu a ocupat locul 3 cu 45:04,0. • 
Concursul republican de primăvară (seniori 
și juniori I) la .probe combinate, desfășurat 
pe stadionul Republicii a prilejuit urmă
toarele rezultate: DECATLON: seniori: 1. Da
niel Albu (Steaua) 6769 p (la înălțime — 
2,18 !), 2. Dan Goia („U“ Cluj-Napoca) 6503 
p; juniori: 1. Aurel Ajștileanu (C.S.Ș.A. 
Cluj-Napoca) 7405 p (la 12 p de recordul 
țării), 2. Ion Buliga (C.S.Ș. Drobeta Tr. 
Severin) 7108 p, 3. Laur. Buduru (C.S.Ș. 
Brăila) 6097 p; IIEPTATLON: senioare: 1. 
Corina Tifrea (C.A.U.) 5660 p, 2. Marga
reta Anton (C.A.U.) 4903 p, 3. Bona Duml- 
trașcu (Rapid) 4937 p, 4. Eva Palffy („U“ 
Cluj-Napoca) 4821 p; junioare: 1. Amalia 
Bădoaia (C.S.Ș.A. Craiova) 5107 p — record 
național, 2. Petra Mihalache (C.S.Ș.A. 
C-lung) 4748 p, 3. Rodica Mureșan (C.S.Ș.A. 
Cluj-Napoca) 4562 p.
RACflJEȚLa Constanța, în ziua a doua 

turneului finala! „Cupei Ro
mân iei“ la baschet masculin, au fost înre
gistrate următoarele rezultate : I.C/E.D. — 
C.S.U. BRAȘOV 91—67 (47—32), STEAUA — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 83—52 
(42—25), DINAMO BUCUREȘTI — FARUL

2.

CONSTANȚA 105—96 (56-45). (G. TAMAȘ
— coresp.).
CAIAC-CANOE Cu prilejul Plenarei LHIML VMlNk/C Federației române de 
caiac-canoe a fost constituit noul Birou fe
deral, din care fac parte, printre alții: 
președinte — Ion Ilicscu," vicepreședinte — 
Ion Georgescu, secretar responsabil — Do
rin Lăncrăjan, antrenor federal — Corne- 
liu Bîrsănescu.
CANOTAJ Timișoara va găzdui, timp 

de două zile, campionatele 
republicane de canotaj-fond rezervate se
niorilor. Pe listele de concurs figurează 
campioana olimpică Sanda Toma, medalia
tele cu bronz la ultima ediție a J.O. Olga 
Homeghi-Bularda șl Valeria Răcilă-Roșca, 
numeroase alte echipaje fruntașe. Primele 
starturi se vor da în această dimineață, pe 
distanțe de 5 000 m (senioare) și 8 000 m 
(seniori). Cursele se vor desfășura contra- 
cronometru, cu plecări din două în două 
minute, în următoarele probe: fete — schi! 
simplu, 2 vîsle, 2 rame, 4+1 vîsle, 4+1 ra
me, 8+1; băieți — simplu, 2 vîsle, 4 vîsle, 
2 rame. 2+1, 4 rame, 4+1 și 8+1.
POPICE RePrezentativele de juniori, 

care se pregătesc pentru cam
pionatele europene de luna viitoare, de la 
Vi-ena, susțin o dublă întîlnire amicală cu 
puternicele selecționate similare ale Unga
riei, mîine și duminică, la Budapesta. Din 
cele două loturi fac parte: Nineta Badea, 
Olga Psihas, Minela Dan, Ib.olya Mathe, 
Maria Zsizsik, Ioana Dogaru și Sanda Min
ciună. respectiv Ion Frigea. Stelian Boariu, 
Ernest Gergely, Ștefan Racoș, Constantin 
Stamatcscd, Marian Andrei și Ion Dudaș.

CAMPIONATE- COMPETIȚII
RUGBY Au început meciurile de baraj 

pentru promovarea în Divizia 
„A“: C.F.R. Cluj-Napoca — Vulcan Buc. 
13—4 (4—4); C.S.M. Suceava — T.C. ind.
Constanța 30—3 (17—3); Dacii I.P.A. Sibiu 
— Olimpia Buc. 0—6 (0—3).
SCHI Rezultate din ultimul concurs ofi

cial al sezonului, „Cupa Paring": 
slalom băieți; 1. I. Cavași (Dinamo) 85:81; 
2. N. Barbu (Dinamo) 85:84; 3. D. Dinu 
(A.S.A.) 86:02; 4. C. Portik (Dinamo) 89:33; 
5. N. Stinghe (Teleferic) 90:03; 6. Gh. Fu- 
lea (A.S.A.) 91:20; slalom îl: 1. D. Dinu
76:44; 2. V. Podaru 77:83; 3. N. Szabo (Di
namo) 78:81; fete: 1. Judith Kacso (C.S.Ș. 
Petroșani) 99:99; 2. Helga Heitz (Brașovia) 
103:89; ‘ ~ « ------- - -
105:36; 
107:82; 
114:19; 
șani) 
(C.S.Ș. V. bornei) 85:43 
(Brașovia) 93:61; r " ' 
I. Via d islav 95:98;
I. Kardo 96:29.
TENIS DE MASA G 

republican al cluburilor 
la care au luat parte 175 
cătoare din 17 cluburi, 
cat. 11—12 ani; echipe — 
(f) șl Pionierul Craiova 
liana Belemet — Simona Coroianu (Rovine 
Craiova) și FI. Mercioiu (C.S.Ș. Rm. Vîl
cea) — Eug. Simion (C.S.Ș. Constanța); 
dublu mixt — Elena Anescu — FI. Mercioiu 
(C.S.Ș. Rm. Vîlcea); simplu — Elena

3. D.

3. Lia Droancă (C.S.Ș. V. Domei)
4. Judith Kardo (C.S.Ș. Petroșani)

5. Simona Costinaș (C.S.Ș. Petroșani)
6. Corina Vladislav (C.S.Ș. Petro- 

129:142 slalom II; 1. Liliana Ichim
; "■ 2. Karin Kovacs
3. Lia Droancă 93:64; 4. 

; 5. S. Costinaș 96:16; 6.
La Bistrița s-a 

desfășurat concursul 
sportive școlare, 

de jucători și ju- 
Ia tă cîștigătorii: 

C.S.Ș. Rm. Vîlcea 
(m); dublu — Iu-

imp 
cic! 

orașelo 
primele d.ouă < 
duminică, la F 
cîte 4 rutieri, 
șele Ploiești, Tf 
poca, Arad, Br; 
șoa-ra. Constant, 
pulurig Mușcel 
se vor întrece 
etape, .program; 
(Ploiești, Tg. M 
Arad, Brașov ș. 
gări de fond, 
cult, de contrr 
și pe echipe.

cat. 
(f) șl 
Agnes 
și L.

Anescu șl Fl. Popescu (Pionierul) ; 
13—14 ani: echipe — C.S.Ș. Bistrița 
C.S.Ș. 1 București (m) ; dublu — 
Koncz, Iulia Șanta (C.S.S. Bistrița) 
Nicola (Rovine) — B. Dumitrescu (Pionie
rul) ; mixt — Agnes Koncz (C.S.Ș. Bistrița) 
— FI. Simion (C.S.Ș. 1 Buc.); simplu — 
Agnes Koncz și C. Stoica (C.S.Ș. 1); cat. 
15—18 ani: echipe — C.S.Ș. Petroșani (f) 
și C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc (m); dublu — 
Veronica Buhuș — Carmen Șoltan (C.S.Ș. 
Constanța) și Z. Kiss, A. Fiil<5p (C.S.Ș. Od. 
Secuiesc); mixt — Marinela Panțuru (C.S.Ș. 
2 București) — A. Fiilop (C.S.Ș. Od. Se
cuiesc) ; simplu — Marinela Panțuru și D. 
Bora (Rovine). Clasament pe cluburi: 1. 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea 75 p, 2. C.S.Ș/1 Bucu- 
rești 74 p, 3. Rovine Craiova 72 p.
VOLEI ka Mure? s_a desfășurat festivalul de mini volei", la care 
au participat 21 echipe de fete și 13 de 
băieți. Iată clasamentul: fete — 1. C.S.Ș. 
1 Tg. Mureș (prof. Aureii Rațiu), 2. C.S.Ș. 
Craiova (prof. Mircea Dumitrescu și Ște
fan Vasilco), 3. C.S.Ș. Cluj-Napoca (prof. 
Maria Marta), 4. C.S.Ș. Caransebeș, 5. 
A.S.U. Pitești; băieți; L C.S.Ș. Caransebeș 
(prof. Comeliu Viziru), 3. C.S.Ș. Tg. Jiu 
(prof. Karol Kemendi), 3. C.S.Ș. 1 Tg. Mu
reș (prof. Vasile Racolta), 4. C.S.Ș. Cluj- 
Napoca, 5. C.S.Ș. Craiova. (C. ALBU — 
coresp.). • între 29 aprilie și 3 mai va 
avea loc etapa interjudețeană pentru califi
carea în Divizia „B" de tineret. La mas
culin, meciurile se vor disputa în 6 orașe: 
Suceava, Medgidia, Slatina, Drobeta Tr. Se
verin, Bistrița și Satu Mare. Prima clasa
tă în fiecare zonă va patticipa la turneul 
final — Sibiu (27—31 mai). La -----  *
ciurile Jie vor disputa în trei__ T_. _
șani, Galați și Blaj. Primele două echipe- 
din fiecare grupă se califică 
neul final — Caraș-Severin (27-

B.

feminin me- 
orașe: Boto-

pentru tur- 
-31 mai 1981).

ADMINISIRA
• „LOZUL 

Lansată cu. puț: 
emisiunea speci; 
ZUL PRIMĂVEI 
cu același succe 
ținut, atribuir 
premii in autot

Atractivitaitea 
este sporită și 
Ieră suplimentar 
ministrațlel de 
sport, cîștigurl : 
toturismele „Dax 
da 120 L“, „Ti 
cum șl premii I 
cu cele de 50.000

Aceste lozuri 
prin agențiile L 
prin vînzătoril 
treaga țară.

O AȚI JUCAT 
Astăzi și mîine 
două zile în ca 
participa la tra 
de duminică, ÎS 
țiune de o mi 
tragere la care i



FIRI ÎNAINTEA C. E. DE BOX
„Cen- 

ntreceri 
interna- 
triteriile 
lirea lo
cate a 

vederea 
iele eu-

(2—10 
conduse 
hnicieni 

antre- 
ru Ion, 
an Ta- 

desfă- 
ecționa- 
itate în 
a atin- 
mă. Pe 
ului in 
ile s-a 

verifi- 
iră) au 
mte în 
al lotu-

tea lec- 
mii ro- 
rte pu
pelor 12 
ompeti- 
pe cei 

itegorii- 
municat 
jorghiu: 
nstantin 

(Nico- 
:el (Io- 
la, Dra- 
jbotaru, 
itin Si
fon Cer
și Teo-

dor Pirjol. Surprinși de absen
ța din formație a ciștigătorului 
„Centurii de aur" la categoria 
mijlocie mică, Vasile Girgavu, 
am cerut lămuriri antrenorilor 
noștri. Am aflat cu acest pri
lej că o nouă abatere discipli
nară a acestui sportiv a deter
minat conducerea tehnică a lo
tului să-1 excludă din forma
ție pe V. Girgavu.

Zilele trecute, am avut pri
lejul să-i urmărim pe compd- 
nenții lotului la unul dintre 
antrenamentele cu public, efec
tuat în sala clubului întreprin
derii bucureștene „Semănătoa
rea". Adversari le-au fost 'co
legii din grupa „B" (pregătită 
de antrenorii Ion Popa și Ni
colae Gîju) sau chiar principa
lii candidați la . selecția în echi
pă. Ne-a surprins în mod plă
cut pofta de lucru și forma 
bună a musceleanului V. Ioa
na, a dinamoviștilor D. llie și 
V. Silaghi (și-au scos adver
sarii din luptă) și a „semimuș- 
tei" D. Șchiopu. Doi boxeri de 
curind accidentați, D. Cipere 
și G. Donici, manifestă încă 
semnele rămînerii în urmă cu 
pregătirea, deficiente Pe care 
antrenorii apreciază că le pot 
îndepărta în zilele cafe au mai 
rămas pînă la 2 mai. Dealtfel, 
antrenorul D. Gheorghiu ne-a 
spus că sînt toate premisele ca 
echipa noastră să se prezinte 
in cea mai bună formă la mo
mentul potrivit.

Mihai TRANCA

I în vederea apropiatului meci cu Anglia

întrerupere”, din problemele Diviziei „A”

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

din preliminariile C. M

„ZI PLINA " ÎN PROGRAMUL

DE PREGĂTIRE A „TRICOLORILOR

ITE A ECHIPELOR DE BASCHET I
1)

instanfa 
1 (Poli- 
jti), Ro
dea Ti- 
Szekely 
ena Pali 
a Balaș 
Măn clica 
;a Cluj- 
(Voința 

oss (Co- 
,’g. Mu- 
instanti-

oficială 
junioare 
e califi- 
1 euro- 
zategorii 

se va 
gust; în-

iRCUL
Sovieti- 
în pro- 

e simplu 
pe dls- 

90, 70, 50 
60, 50 și 

jrogramul 
ora 9 — 
t 112,30 — 
•e; miine, 
- 70 și 60 
rbați; du-

— 50 și 
In fiecare 
>ra 9.

Ungaria. Tinerele jucătoare 
luptă pentru calificare în ora
șul italian Sondrio, alături de 
formațiile Luxemburgului, Sue
diei și, bineînțeles, a țării gaz
dă (se califică primele două 
clasate). Au făcut deplasa
rea : Camelia Solovăslru, Sori
na Lambrino (C.S.Ș. Brașovia), 
Verginia Popa, Annemarie Kirr, 
Gabriela Kiss (C.S.Ș. Mediaș), 
Valeria Chepețan, Csilla Hoszu 
(C.S.Ș. Universitatea Timișoa
ra), Carmen Tocală (Politehni
ca C.S.Ș. 2 București), Mălina 
Froiler (C.Ș.B. ICEMENERG 
București) și Luminița Mărin- 
guț (Olimpia București). Antre
nori : Gh. Roșu și Bogdana Dia- 
conescu.

A treia selecționată este cea 
care se pregătește pentru în
trecerile masculine ale Univer
siadei. Lotul studențesc român 
joacă astăzi,, miine (în ambele 
zile de lă ora 18) și duminică 
(ora 10), în Sala sporturilor 
din Brașov, cu reprezentativa 
Cehoslovaciei. Lotul țării noas
tre este alcătuit din : Costel 
Cernat, Virgil Căpușan, Roman 
Opșitarn, Florentin Ermurachc, 
Viorel Ion (Steaua), Dan Nicu- 
lescu, loan Uglai, Gheorghe 
Mihuță, Cristian Fluturaș, Da
niil Antochi, Marian Dumitru 
(Dinamo București), Adrian 
Flaundra (C.S.U. Brașov), Iu
lian Carpen, Valentin Pogona- 
ru (I.C.E.D.), Sorin Ardeleanu 
(Universitatea Timișoara), Ma
rin Chirilă (C.S.U. Sibiu), Gheor
ghe Dumitru (Rapid București) 
și Zoltan Kosa (Dinamo Ora
dea). Antrenori : II. Tursugian 
și Gh. Marcu.

I
I
I
I
I

Lotul reprezentativ de fotbal 
a avut și ieri o „zi plină". Pro
gramul de pregătire a început 
cu o ședință tehnică ; antre
norii V. Stănescu și V. gtăn- 
culescu au făcut o serie de a- 
precieri asupra modului cum 
s-au desfășurat antrenamentele. 
„Centrul de greutate" al aces
tor ședințe tehnice îl constituie 
însă clarificarea problemelor de 
ordin tactic privind jocul de 
miercuri de . la Londra. Si. în 
acest scop, se folosesc imagini 
filmate la jocurile 
noastre sau la cele 
zentativei engleze.

Punctul 
mului l-a 
mentul cu 
durată de ____ ___ _. ...
după o variată schemă de lec
ție (astfel ca el să fie cît mai 
atractiv, să solicite participarea 
totală a jucătorilor), antrena
mentul i-a arătat pe selecțio
nați într-o bună dispoziție, 
semn că zilele precedente —în 
care elementele de refacere, de 
recuperare au avut un rol prio
ritar — își arată efectele. De
altfel. stind de vorbă cu unii 
dintre „tricolori", am constatat 
buna lor stare de spirit, exce
lenta dispoziție, intr-un cuvînt 
un moral propice de concurs. 
Cămătaru, vîrful de atac cra- 
iovean cu bune reușite în ma
terie de eficacitate în ultimele 
apariții la națională sau la for
mația de club (vezi partidele 
cu Danemarca și cea a Univer-

naționalei 
ale repre-

al progra-principal____  _
reprezentat antrena- 
caracter fizic, cu o 
două ore. Conceput

sîtălii cu Politehnica Timișoa
ra). ne mărturisea : „Am o 
sporită încredere în forțele 
mele. Coechipierii m-au incur 
rajat și mă încurajează mereu, 
iar faptul că am înscris in ul
timele jocuri m-a stimulat și 
mai mult. Simt că vom atinge 
coeziunea sufletează și de joc 
necesare dificilei partide de pe 
Wembley". Să-l ascultăm si pe 
Muntcanu II : „Sînt fericit că 
m-am restabilit Ia vreme, spre 
a fi prezent în lot Ia pregăti
rile pentru jocul cu Anglia. Nu 
mai resimt nici o urmare a ac
cidentării, sînt capabil deci de 
efortul pretins de o partidă 
cum este cea de Pe Wembley 
și voi face totul — dacă voi 
juca — spre a justifica aștep
tările. onoarea de a evolua în 
echipa națională".

După-amiază. componenții lo
tului au ascultat indicațiile con
ducerii tehnice în privința par
tidei de antrenament pe care 
au sustinut-o în compania echi
pei de juniori, proaspăta califi
cată în turneul final al Cam
pionatului european.

A fost un util joc de pregă
tire. juniorii solicitîndu-i in
tens pe cei din lotul mare, ca
re au învins cu 5—1. prin golu
rile înscrise de Cămătaru_ (2), 
Iordănescu, Bălăci și 
Pentru juniori a marcat 
eoni.

Astăzi sînt programate 
ședințe de pregătire cu carac
ter fizic și tehnico-tactic.

Dinu. 
Las-

noi

ÎN PRIMELE ETAPE
ORAȘELOR* LA CICLISM

competiție 
românesc, 
Dgramează 
nbătă și 
Lchipe de 
tind ora-

Cluj-Na-
■.ila, Timî- 
ești, Cîm- 
ca Neamț 
irsul a 12 
ise centre 
ij-Napoca, 

in aler-
3 pe cir- 
individual

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Primele două etape găzduite 
municipiul Ploiești, o cursă 
fond pe 80 km (sîmbătă, pe șos. 
Ploiești — Plopeni) și un contra
timp Individual, pe 20 km _ (du
minică pe șos. Ploiești — Buzău) 
sînt așteptate cu mult interes, 
ținerii sportivi fiind hotărîțl Bă 
ridice disputele la un nivel cit 
mal înalt, cunoscut fiind că în 
cazul in care media orară gene
rală va depăși 40 km. organiza
torii, F.R. Ciclism, vor acorda 
câștigătorului întrecerii titlul de 
campion național de mare fond.

de 
de

STAI lOIO-l’IIHOSPBOl iiînmiii
HAVERII". 
ta urmă, 

tată „LO- 
conttauă, 
ritm sus- 

rloroaselor 
și bani, 

emisiuni 
■tul că o- 
ondul Ad- 
oto-Prono- 
ite cu au- 
t", „Sko- 
601“, pre- 

î, tacepînd

toturlsme „Dacia 1300" șl im
portante premii ta bani. Vă rea
mintim că la „LOTO 2“ se o- 
feră premii șl variantelor cu nu
mai două numere cîștigătoare 
din 4 extrase la una dintre cele 
3 extrageri.
• TRAGEREA LOTO LA TV. 

Tragerea Loto de astăzi, 24 apri
lie, va ti televizată ta direct, ta
cepînd de la ora 18,25.

LOTUL DE TINERET
Lotul de tineret „acelerează" 

și el pregătirile ta vederea dis
putei de la 28 aprilie, cu An
glia, la Swindon. La cei 20 de 
jucători anunțați inițial s-au a- 
dăugat, ___ , ‘
Speriatu și Cimpeanu n, de la 
care se așteaptă un plus de ma
turitate șl Încredere. Dealtfel, 
antrenorul Cornel Drăgușin e 
convins că „echipa noastră va 
ataca fără complexe partida re
tur, urniînd să demonstrăm că 
acel 4—0 de la Ploiești n-a fost 
decit rezultatul unui joc bun". 
Ptaă luni, la plecarea ta Anglia, 
componenții lotului se antrenea
ză cu ștag și cu responsabilitatea 
examenului pe care 11 an de 
susținut. După ce, marți, a fost 
vizionată Înregistrarea partidei 
pierdute, săptămtaa trecută, la 
Ploiești, in fața reprezentativei 
secunde a Uniunii Sovietice (re- 
țiintadu-se deficiențele semnala-

acum, ta pregătiri,

„ACCELEREAZĂ
te), miercuri componenții lotului 
au susținut- un joc de pregătire 
cu divizionara „C“ LC.S.I.M. 
S-au jucat trei reprize- a 30 de 
minute. Scorul (7—1 pentru se- 
lecționabili) a interesat mai pu
țin. S-a urmărit, ta principal, 
mișcarea tuturor jucătorilor (mal 
puțin Vlătănescu, aflat tacă sub 
Îngrijirile medicului). . Un meci 
de pregătire care a relevat ■ 
bună dispoziție de joc, cu 
care bună în teren, cu 
nații reușite ta primele 
reprize.

Și astăzi, ta cele două 
namente, și miine, ta 
joc de pregătire, singurul gtad 

. al lotului de tineret este : „o 
comportare bună, marți, la 
Swindon, ta preliminariile cam
pionatului european". Ceea ce 
așteptăm cu toții de la talentațil 
jucători al reprezentative noastre 
de tineret.

o miș- 
combi- 

două

antre- 
ultimul

procurate 
>n os port sl 
ți din In-
„LOTO 2«?

.ultimele 
lai1 puteți 
„LOTO 2“ 

e- a.c., ac- 
tractivdtate, 
obține au-

• CÎȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 17 APRILIE 1981. CaJt. 
1: 1 variantă 100% (autoturism 
Dacia 1300), și 2 variante 25% a 
17.500 lei; cat. 2: 2 variante 100% 
a 38.653 lei și 10 variante 25% a 
9.663 lei; cat. 3: 15,25- a 7.156 lei; 
cat. 4: 31,75 a 3.437 lei; cat. 5: 
159,25 a 685 led; cat. 6: 327 a 334 
lei; categoria X: 1.746,25 a 100 lei. 
Report la cat. 1: 500.000 lei. Au
toturismul „Dacia 1300“ de la ca
tegoria 1, realizat pe un bilet ju
cat 100%, a revenit participantei 
IOANA MIJA din Tulcca.

AȘTEPTĂM REPLICA 
OFENSIVEI DE CALITATE

Se poate spune, fără tea
ma de a greși — constatare 
evidentă nu doar în mo
mentul de față, la întreru
perea întrecerii în Divizia 
„A“, ci de o bună bucată de 
timp — că, dintr-un anumit 
punct de vedere, acela . ăl 
tratării fazei de apărare 
echipele noastre au înregis
trat un oarecare progres. 
Receptivi la realitățile fot
balului actual de înaltă per
formanță, pregătiți temeinic, 
și teoretic, și practic, 
multi antrenori, 
Niculescu, 
Valentin 
Halagian, 
Constantin Teașcă, 
Ionescu, Petre Moldoveana, 
Constantin Ardeleanu, Mir
cea Lucescu, acordă, în ca
drul procesului de instruire, 
atenția cuvenită momentului 
de defensivă. Și, ca o con- 

echipele

. ca 
Traian 

Stănescu, 
Nicolae

tot mai 
Angelo 

Ionescu,
Florjn . 
Proca, 

Ion V.

secință firească, . 
pregătite de acești 
tehnicieni aplică 
cu rigoare pressin- 
gul și 
precum 
cui cu 
aceste trăsături ale fotbalu
lui competitiv literă de lege 
la echipele lor, mai ales 
cînd ele evoluează în de
plasare. Ceea ce nu e rău, 
dimpotrivă, e ceva lăudabil, 
în ton cu preceptele fotba
lului internațional la care — 
dacă vrem să ne cunoaștem 
valoarea reală — trebuie ra
portat totul, chiar și cela 
două scoruri, de 0—7 și 0—6, 
trecute, recent, în dreptul 
lui „U“ Cluj-Napoca, o echi
pă care, se vede, nu acordă 
atenție fazei de apărare...

Din punctul de vedere al 
celeilalte „jumătăți", al fa
zei de atac — este drept 
mai gingașe, mai pretențioa
să, întrucît ține de specifi
cul jocului cu balonul ro
tund — lucrurile hu stau 
încă cum trebuie în ■ fotbalul 
nostru ; în pofida eforturilor 
depuse de antrenorii mai 
sus citați și la 
fiind vorba de 
posesiei mingii — 
adăugați 
Gheorghe 
Oblemenco 
ianu. Toți 
știu, de pildă, perfect că in 
fotbalul modern portarul 
trebuie să repună balonul, 
de regulă, cu mîna lâ co
echipierul cel mai bine pla
sat ; că fundașul trebuie să 
„urce" și el în atac ; că 
purtătorul temporar al min
gii se impUne a fi sprijinit; 
că, în genere, demarcajul se 
efectuează 
preferință 
ș.a_m.d.

Dar, cu mici excepții, toa-

marcajul, 
și jo- 

iibero, făcînd

te. aceste componente ale jo
cului ‘ "
fensiv 
cursul 
nu în mod constant și me
todic — pe fondul unei idei 
clare de joc — cum scrie Ia 
carte pentru ca echipa in 
atac să aibă mai mulți sorți 
de izbindă în duelul cu ad
versarul. De unde și cronica 
inconstanță a divizionarelor 
„A“, inconstanță care nu a 
ocolit, iată, în acest sezon 
nici pe lidera clasamentului 
(un „11“ alcătuit din nume
roși internaționali), nici pe 
urmăritoarele ei.

„Este mai ușor să dis
trugi decit să construiești", 
afirmă, într-o pledoarie-pro- 
domo, destui dintre tehni
cienii noștri ; între ei, din 
păcate, chiar și antrenori ai 
unor divizionare „A“, con- 
strînși, prin contracte limi

timp, la obiective 
minore, de tipul 
„țelul nostru su
prem este să nu 
retrogradăm", să a- . 
dapteze întreg pro- 
pregătire la această

colectiv-constructiv-o- 
apar sporadic pe par
celor 90 de minut .

de

care, dat 
momentul 
trebuie a- 

înaintași 
Ion

foștii 
Constantin, 
și Viorel Mate- 
acești antrenori

spontan și de 
în adincime

cesul 
lozincă.

...O „lozincă" falsă, antre- 
nînd pe adepții ei la o via
tă pasageră pe scena pri
mului eșalon.

Ceea ce conferă, forță de 
atac la înalte cote valorice, 
nu numai pe parcursul unui 
meci, ci etape în șir. de-a 
lungul unui întreg sezon 
competițional, este numai 
OFENSIVA de CALITATE, 
sprijinită pe acele combina
ții proprii (variate, ingeni
oase, eliminînd schematis
mul rigid și ușor detectabil) 
fiecărei echipe în parte, în- 
tr-un tempo crescînd la fi
nalizare. O treabă deloc 
simplă, dat fiind vorba de o 
tehnică utilitară, în viteză, 
pe spații restrînse, dar pe 
deplin rezolvabilă în condi
țiile unui proces de instru- 
ire-angajament- adecvat, ju
dicios întocmit, avînd drept 
tel omogenizarea tehnico- 
tactică pe cupluri, pe gru
puri de jucători, pe întrea
ga echipă.

Aflat, cum spuneam la 
începutul prezentelor rin- 
duri, în avans de timp, mo
mentul de apărare -trebuie 
contracarat de echipe prin- 
tr-o OFENSIVĂ DE CALI
TATE. în folosul jocului 
(mereu în cîștig, de-a lun
gul istoriei fotbalului, din 
permanentul „conflict" apă- 
rare-atac), în folosul, în ul
timă instanță, al publicului 
spectator, doritor de multe 
faze de poartă, din care se. 
nasc golurile...

Gheorghe NICOLAESCU

IN ACEASTĂ SĂPTĂMiNĂ, CAPETELE DE AFIȘ SINT IN DIVIZIA „B“!
| • La Tirgoviște: C.S. Tirgoviște — F.C. Petrolul 9 La Arad U.T.A. — F.C. Olimpia Satu Mare
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Deși campionatul primei divizii — care de obfcei polari
zează interesul marii majorități a iubitorilor fotbalului 
nostru — este întrerupt, în vederea pregătirii în condiții 
optime a meciului echipei naționale din preliminariile cam
pionatului mondial, cu reprezentativa Angliei, această săp- 
tămină fotbalistică nu este lipsită de capete de afiș.

Divizia „B“ programează cîteva partide de mare 
pentru ambii poli ai clasa'mentelor celor 3 serii, 
acestea detașîndu-se meciurile de la Tirgoviște și 
Dacă in vechea cetate de scaun echipa lui Dobrin 
cerca să tranșeze direct și fără echivoc disputa 
întiietate, în seria a Il-a, cu principala sa 
Petrolul, în cursa pentru revenirea în prima divizie, 
meciul de Ia Arad fosta multiplă campioană 
acum lideră autoritară în seria a IlI-a. vrea să 
ultimele speranțe ale sătmărenilor printr-un joc care să-i 
susțină „statutul" de „A".

Iar iubitorii fotbalului din toată țara așteaptă partide de 
bun nivel tehnic, disputate în 
Așa 'cum, dealtfel, rezultă și 
interesate"...

interes 
dintre 
Arad, 

va în- 
pentru 

urmăritoare, 
în 

națională, 
spulbere

cel mai desăvîrșif fair-play. 
din declarațiile '.părților

m~am referit nu poate fi depă
șit de către jucătorii mei. Mai 
ales că am convingerea că dru
mul pe care am pornit, in care 
țelul principal îl constituie prac
ticarea unui fotbal de calitate, 
este singurul capabil să ne asi
gure — în acest campionat, sau 
în viitorul apropiat — revenirea 
in Divizia „A". în ceea ce pri
vește datele concrete ale meciu
lui de duminică, cred că primele 
șanse le au jucătorii gazdă (fi
resc, nu ?). Meciul este, totuși, 
deschis pricărul rezultat^.

urmare a unui joc modern, pur
tat in viteză, care cuprinde toate 
atributele fotbalului spectaculos. 
Dacă duminică vom ciștiga, și 
sperăm că așa va fi, sintem cu 
un... picior ta Divizia 
gurăm pe adversarii 
vom apăra șansele 
rect".

EMERIC JENEI 
Olimpia Satu

„A". îi asi- 
noștri că ne 
în mod co-

CONSTANTIN CHIBIȚA (pre
ședintele C.S. Tirgoviște): „Pro- 
punindu-ne la începutul actualei 
ediții a campionatului revenirea 
In primul eșalon, am pornit de 
la premisa că toate meciurile pe 
care le susținem tn Divizia „B“ 
stnt dificile, indiferent de adver
sarul pe care-l tntilnlm. Prin a- 
eeastă prismă, deci, meciul de 
duminică cu Petrolul se înscrie 
in suita firească a partidelor 
susținute de băieții noștri pe te
ren propriu. Ceea ce nu înseam
nă, Insă, că trebuie să eludăm 
plusul firesc de dificultate pe 
care-l aduce o confruntare — pe 
planul strict fotbalistic, dar și pe 
cel psihologic — cu principala 
noastră urmăritoare tn cursa pen
tru victoria finală tn seria a 
Il-a. Cred că echipa noastră are 
prima șansă, nu datorită faptu
lui că disputăm meciul pe teren 
propriu, ci pentru că consider 
că fotbaliștii clubului nostru, an
trenați de ștefan Coidum, stnt la 
această oră mai buni dealt ad
versarii lor de duminică. Dar

nu ne gindim acum, tn 
unui meci decisiv, doar

nol 
preajma .
la ce va fi duminică, pentru că 
ne aflăm abia la jumătatea re
turului și va trebui să abordăm 
In continuare toate meciurile cu 

aceeași seriozitate. Sînt convins 
că duminică se va dobori recor
dul sezonului ca număr de spec
tatori".

TRAIAN ionescu (antrenorul 
echipei F.C. Petrolul Ploiești) 
„Ca sd fiu sincer, cred că dis
puta pentru titlul de campioană 
in seria noastră se desfășoară — 
tn ceea ce privește principalele 
aspirante la promovareC.S. Tir
goviște și Petrolul Ploiești — tn 
condiții inegale. De ce 1 Pentru 
că in timp ce adversara noastră 
din Tirgoviște este deja o echi
pă formată și, tn mare măsură, 
rutinată, cuprinztnd unii jucători 
de valoare certă, in frunte cu 
Dobrin, formația noastră este tn 
plin proces de construcție și ma
turizare. Aceasta nu înseamnă, 
bineînțeles, că decalajul la care

ȘTEFAN CZAKO (antrenor Ia 
U.T.A.)-: „Prevăd un meci foar
te disputat, deschis oricărui re
zultat. Cunosc potențialul de joc 
al Olimpiei Satu Mare, echipă al 
cărei antrenor am fost. Așa că 
privim meciul cu toată seriozi
tatea. După părerea mea, se in- 
tilnesc cele mai bune echipe din 
seria a IlI-a a Diviziei „B". Iată 
premisele unui joc de calitate, 
pe parcursul căruia spectatorii 
vor putea gusta din frumusețea 
fotbalului. Vrem să demonstrăm, 
că dacă vom reveni tn primul e- 
șalon divizionar o merităm, ca

(antrenor la 
_ _ ____ Mare) : „Trebuie 
să recunosc că prima șansă este 
de partea U.T.A.-ei, dar noi nu 
ne-am pierdut speranțele. încer
căm să prindem din urmă lide
rul, abordind meciul de la Arad 
cu toată ambiția. Promit specta
torilor că ne vom apăra șansele 
în spiritul unei depline sportivi
tăți, ceea ce aștept șl din par
tea ■ adversarilor noștri. Sînt ori
ginar din Arad, oraș de care mă 
leagă frumoase amintiri și e“ 
ceputurile mele ca fotbalist, 
tocmai din aceste motive vreau 
ca echipa pe care o pregătesc să 
lase o frumoasă impresie pe ma
lurile Mureșuțui. Am acordat o 
deosebită atenție pregătirilor din 
această săptămînă în dorința de 
a ne juca ultima carte duminică, 
kz Aradu,

ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI
o POLITEHNICA TIMIȘOARA 

— TURNEU DE DOUA JOCURI 
ÎN UNGARIA. In cursul zilei de 
azi, „divizionara „A“ Politehnica 
Timișoara va pleca în Ungaria 
pentru un turneu de două jocuri. 
Primul advârsar: formația de pri
mă divizie D.V.T.K. Diosgyor; al 
doilea — se va stabili la fața lo
cului.
• MECIURI RESTANTE în 

campionatul Diviziei ,,Ca — seria 
I: A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 
— Șiretul Bucecea 3—0 (1—0) — 
din rtapa a XX-a; seria a Vl-a : 
Eneivia Slatina — I.C.I.M. Plo-

iești 2—1 (1—0)
XXl-a.
• MECI 

ȚIONAL

In- 
?<

din etapa a
AMICAL INFERNA

LA CLUJ-NAPOCA. 
Este vorrba de partida dintre 
Universitatea și Stal Mielee (Po
lonia). Intîlnirea va începe la 
ora 17.

O CHIMIA HM. VÎLCEA IN 
SIRIA. In perioada 22—29 aprilie 
divizionara „A" Chimia Rm. vil- 
cea efectuează un turneu în Si
ria, în cadrul căruia urmează a 
susține trei întîlniri, cu adver
sari tacă nedesemnați.



PRIMELE ÎNTRECERI ALE „EUROPENELOR" 
DE LUPTE LIBERE

C. M. ch tenis de masă FLORIN

Aurel Neasu a obținut două victorii
LODZ, 23 (prin telefon). După 

festivitatea de descliidebe. ia Pa* 
latui sparturilor din localitate au 
î» -eput întrecerile campionatelor 
europene de lupte libere, compe
tiție la care participă sportivi dm 
lî^țâri.

Trebuie să spunem de la în
ceput că tragerile la sorți La a- 
ceste prime 5 categorii n-au fost 
favorabie luptătorilor români. 
De pildă. Vasile Pușcașu (100 kgi 
a trebuit să-l întîlneaăcâ încă 
din primul tur pe campionul 
mondial și olimpic M. Magome
dov (U.R.S.S.), iar în turul ur- 
aător îi va fi opus bulgarul P. 

Hristov. Deșt a avut un adversara

TENISMANi ROMANI
ÎN COMPETIȚII

’• în Fio. ida.< ia Amelia Is
land. Virginia Ruzici a învins-o 
cu 7—5. 6—4 pe Yovonne Ver- 
maak. Alte rezultate : Wade — 
Desfor 2—6. 6—0, 6—1, Jordan — 
Delhes 3—6. 6—2, 6—1.

0 în ultimul turneu („Mas
ters") al circuitului italian, la 
Roma. Florin Segărceanu a de
butat victorios, învingînd pe 
americanul Mike Barr cu 7—5, 
6—2.

0 La Bournemouth (Anglia), 
în primul tur. Florența Mihai 
a întrecut-o pe englezoaica 
Reeves cu 5—1. 6—1.

deosebit, de puternic, campionul 
nostru i-a opus o dîrză rezis
tență. dar în final V. Pușcașu a 
fost învins la puncte (2—7). Și 
Gheorghe Fodore (82 kg) a avut 
neșansa să intîln-ească in primul 
meci un luptător redutabil, sovie
ticul O. Koloiev, in fața căruia 
a pierdut prin tuș (min. 4,51).

Cel mai valor-os sportiv din de
legația noastră. Aurel Neagu (57 
kg) a beneficiat. în schimb, de 
sorți favorabili: El nu va întîlni 
în partidele din cadrul seriei sale 
pe principalii candidați la meda
lii, luptătorul sovietic sau cel 
bulgar. în meciul inaugural, mul
tiplul nostru campion l-a depășit 
clar la puncte (7—2) pe france
zul J. Mercadcr, iar în turul 2 
l-a fixat cu umerii pe saltea pe 
grecul K. "..........
după ce-1 < 
6—1.

Octavian 
în partida 
xăsîndu-se 
minute ale 
condus cu 
cut terenul pierdut (3—3), 
întâlnirea a cîștigat-o Ruch, 
reușise prima acțiune. în 
următor, O. Dușa 1-â depășit la 
puncte pe J. Rauhala (Finlanda). 
Virgil Vișan (48 kg), deși n-a în- 
tîlnit un adversar deosebit de
valoros, a pierdut prin tuș la
G. Pfischer (R.D.G.), ratînd ast
fel posibilitatea de a se situa pe 
primul loc în seria sa.

Vineri intră în concurs, și cei
lalți sportivi români (Șt. Gonaș, 
T. Marinescu, D. Buta și Gh. 
Broșteanu).

Kalaiditis (min. 2,40), 
conducea la puncte cu
Dușa (68 kg) a greșit 
cu K. Ruch (R.F.G.), 
dominat în primele 
luptei, cînd a

0—3. Apoi, el a
fost 

refă- 
dar 

care 
turul

Costin CHIRIAC

100 DE TRĂGĂTORI DIN 6 ȚĂRI
LA STARTUL BALCANIADEI DE TIR

SOFIA. 23 (prin telefon). Po- • 
ligonul situat în cartierul „Geo 
Milev" va găzdui, începînd de 
vineri. Campionatele balcanice 
de tir, la probe olimpice pentru 
arme cu glonț.

La festivitatea de deschide
re, desfășurată joi după-amia- - 
ză, s-au prezentat aproape 100 
de trăgători — cifră record — 
din Albania, Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia. 
Deoarece toate delegațiile ali
niază formații alcătuite din cei 
mai buni sportivi în această 
disciplină, se anticipează între
ceri foarte strînse, care se vor 
solda, fără îndoială, cu rezul
tate de foarte bună valoare și, 
probabil, cu noi recorduri ale 
competiției.

Dintre fruntașii întrecerilor,

. se detașează pușcașul bulgar 
Pelar Zaprianov — medaliat cu 
bronz la Olimpiada de la Mos
cova, colegul său, Liuben Po
pov — de curînd nou record
man al țării sale la pistolul li
ber cu un foarte bun 575 p, 
trăgătorii iugoslavi de pușcă 
Srecko Pejovici și Zdravko Mi- 
lutinovici. Acestora li se adau
gă reprezentanții noștri Corne- 
iiu Ion — campion olimpic la 
pistol viteză, secondat, ca de 
âtîtea ori, de Marin Stan.

Vineri, în prima zi a cam
pionatelor, programul este ur
mătorul : pușcă standard 60 f.c. 
(senioare și juniori), pistol li
ber (seniori și juniori) și pistol 
standard (senioare).

Radu TIMOFTE

FETELE CALIFICATE IN TURUL II 
DE SIMPLUAL PROBELOR

NOVI SAD, 23 (prin telefon). 
Campionatele mondiale de te
nis de masă au continuat cu 
probele de simplu (turul I) și 
calificările în probele de dublu.

Reprezentantele noastre au 
depășit cu bine prima fază' a 
simplului, realizînd victorii : 
Maria Alboiu—Badian (S.U.A.) 
3—1 (17, —18, 9, 7), Eva Fe- 
renezi — Morris (Noua Zeelan- 
dă) 3—0 (17, 8, 17), Olga Ne
meș — Serifova (Bulgaria) 3—0 
(9, 8, 13), calificîndu-se în
turul următor. Băieții, în 
schimb, au fost eliminați, cedînd 
în partidele disputate în turul 
I : Doboș! — Cai Zenhua (R.Pi 
Chineză) 0—3 (—11, —12, —11), 
Moraru — Busin (Elveția) 2—3 
(23, — 17, 19, —16, —13), Crișan 
— Wang Huiyan (R. P. Chine
ză) 0—3 (—6, —6, —15).

In competiția masculină s-au 
consemnat și cîteva surprize de 
mari proporții. Campionul mon

dial al 
ponezul 
în clasamentul mondial, a 
eliminat de danezul Johnny 
Hansen cu 3—2 (16, —15, —15, 
12, 22), iar proaspătul medaliat 
cu aur în proba pe echipe, Xie 
Saike (R. P. Chineză) a fost 
învins de tînărul de 16 ani Er- 
rik I.intlh (Suedia) cu 3—0 ' (16, 
15, 18) ! ALTE REZULTATE : 
Stipancici (Iugoslavia) — Seen- 
miller (S.U.A.) 3—0, Gergely
(Ungaria) — Solopov (U.R.S.S.). 
3—0, Secretin (Franța) — Kosa- 
novici (Iugoslavia) 3—0.

La dublu masculin, Moraru, 
Florescu — E. și S. Bogan (SUA) 
0—2 (—18, —18) în calificări, iar 
la dublu mixt : Florescu, Ne
mes — Auțio, Malmberg (Fin
landa) 2—1 (—14, 17, 10) și Mo
raru. Alboiu — Kiahoko, Ume
da (Japonia) 1—2 (19, —16,
-16).

întrecerile continuă.

ediției precedente, 
Seiji Ono, primul

ja- 
loc 

fost

LOCUL 5
DE LA

Corespondență din Spania

INIIIIIS PENTRU MtCIIIl DE IIIJGBI CU ROMÂNIA
După cum se știe, duminică, 

Ia Barcelona, selecționata de 
rugby a Spaniei va întîlni pu
ternica reprezentativă a Româ
niei. Meciul, care contează 
pentru Campionatul european 
F.I.R.A., se anunță foarte difi
cil pentru „15“-le spaniol, care 
n-a reușit nici o victorie în 

.actuala ediție a competiției. In 
același timp nici pentru parti
da de duminică nu se mani
festă prea mult optimism. Și 
aceasta nu numai datorită va
lorii cunoscute a rugbyștilor 
români, neînvinși în actuala e- 
diție, ci și faptului că forma 
sportivă a jucătorilor gazdă nu 
este cea mai bună.

In aceste condiții antrenorul 
și selecționerul național Cris- 
tin nu s-a hotărît încă asupra 
echipei pe care o va alinia. 
O va face, probabil, abia sîm
bătă dimineața, după un ultim 
test, decisiv, la care vor par
ticipa cei 20 de rugbyști din 
lot.

Totuși, după aprecierile noas
tre se pare că formula de echi
pă care are cele mai mari 
șanse de a fi folosită arată ast
fel : fundaș — Canosa ; aripi 
— Monleon și Tormo ; centri — 
Garcia și Ortega. In discuție

poate intra și Gonzales ; mijlo
caș la deschidere — Moriehe ; 
mijlocaș la grămadă — Lobo; 
Unia a IlI-a, aripi — Reguer- 
ro și Blanco, apreciat ca cel 
mai bun jucător spaniol ; în
chizător de linia a IlI-a — 
Neira ; linia a Il-a — Pardo 
și Carlos Rodriguez ; pilier!, li
nia I — Machuca si Camiaa. Iar 
ca taloner, Alonso. Ar mai con
cura pentru acest post Santos.

Meciul, care va începe la o- 
ra 12 (ora locală) este aștep
tat cu legitim interes, mai ales 
pentru valoarea oaspeților și 
modul cum se dorește să evo
lueze o serie de jucători foarte 
tineri (Lobo, Monlenn, Orte
ga, Machuca), care forțează ti
tularizarea în echipa Spaniei.

ENRIQUE OJEDA
redactor la AS MADRID

CHEOKGHIU,
IN TURNEUL
MOSCOVA

23 (Agerpres). — 
șah de la Moscova 
aseară cu victoria

MOSCOVA, 
Turneul de 
s-a încheiat ... 
lui Anatoli Karpov (9 p din 13 
posibile). Printre protagoniști s-a 
numărat și marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu care a 
terminat întrecerea neînvins (ceea 
ce au mai reușit" doar Karpov și 
Polugaevski), cu 7 p ocupînd 
locul 5. In ultima rundă el a re
mizat cu Tigran Petrosian, după 
ce obținuse egalitatea șl în par
tida întrerupta cu Andersson. In 
runda a 13-a a mai fost 
nată remiza în partidele Smîslov
— Portisch, Kasparov — Karpov. 
Balașov — Polugaevski, Smejkal
— Beliavski, Andersson — Torrey 
Tim man a câștigat la Gheller.

Clasamentul final : ' 
(U.R.S.S.) 9 p ; 2—4*
Polugaevski, Smîslov 
U.R.S.S.) 7.5 p ; 5-0.
Gheorghiu (România). L. 
tisch (Ungaria) 7 p £ 7—8. 
fr—10. Petrosian (U.R.S.S.), 
dersson (Suedia) 6 p ; 
Timman (Olanda), Torre

consem-

1. Karpov 
Kasparov, 

(toți 
Florin 

Por- 
___  Bala- 

Beliavskl' (U.R.S.S.) 6,5 P ;----------  - An- 
11—13. 

__ _____ (_____ _ ------- (Fill- 
pine); Smejkal (Cehoslovacia) cite 
5,5 p ; 14. Gheller (U.R.S.S.) 4 p.

BELGRAD. 24 (Agerpres). — 
„Cupa Europei “ de șah pentru 
junioare a continuat în localita
tea iugoslavă Panonia cu runda 
a 9-a, în care Smaranda Boicu a 
învins-o pe Linda Neier (Elveția), 
iar Mariana Bădici a întrerupt în 
poziție • egală partida cu Szusza 
Polgar (Ungaria). Alte rezultate: 
Stupina — BazaJ 1—4); BJrkeo- 
strand — Jeruslanova 0—1; Haj- 
kova — Wize 1—0. In clasament 
conduc Malgorzata Wize (Polonia) 
șî Elena Stupina (U.R.S.S.), cu 
cîte 4 p, urmate de Mariana Bă- 
dici. Smaranda Boicu (ambele 
România), Irina Jeruslanova 
(U.R.S.S.) — cu cîte 2,5 p (1),

C. M. DE HOCHEI
STOCKHOLM, 23 (Agerpres).

— In campionatul mondial de 
hochei (grupa „A“, locurile 1
— 4) la Goteborg, Suedia a 
învins cu 4—2 (2—1, 1—0, 1—1) 
Cehoslovacia. Partida U.R.S.S.
— Canada s-a încheiat la ega
litate : 4—4 (2—1, 1—3, 1—0). 
Clasamentul : 1. U.R.S.S. 7 p 
(24—10), 2 Suedia 5 p, 3. Ceho
slovacia 2 p, 4. Canada 1 p. 
Competiția se încheie duminică.

1
FINALE DE MARE ATRACȚIE ÎN CUPELE EUROPENE

RINGUL CU 4 CORZI!

Cu cituva vreme in urmă, la 
Ciudad de Mexico a avut loc 
congresul Consiliului mondial ăl 
boxului (W.B.C.), unul dintre 
forurile diriguitoare ale boxu
lui profesionist din lume, pe 
ordinea de zi figurînd, cu pri
oritate, stabilirea de noi mă
suri pentru... protejarea pugi- 
liștilor. Se Știe prea bine, desi
gur, că dosarul victimelor bo
xului profesionist este foarte 
mare. Fiecare caz în parte a 
stirnit, firește, o anumită vîl- 
vă in lumea boxului și toate Ia 
un loc au declanșat, de mai 
multă vreme, un anume curent 
de opinie împotriva practicilor 
— deloc sportive — de pe rin
gurile profesioniste și, mai ales,1 
din culisele acestei veroase ac
tivități, asemuită de unii, lup
telor Ale... gladiatori din Roma 
antică 1

Hotărît să întreprindă, totuși,

ceva — în sfîrșit ! — și pentru 
profesioniștii pumnului, WBC- 
ul a discutat îndelung șî, în. 
cele din urmă, a aprobat ca, 
in viitor, ringul să nu mai aibă, 
ca acum, cite trei corzi, ci pa
tru, pentru a se evita astfel că
derile boxerilor de pe ring (!). 
De asemenea, s-a stabilit ca 
durata pauzelor dintre reprize 
să- crească de Ia 60 la 90 de 
secunde, între altele și pentru 
a permite „secunzilor" să-și... 
refrișeze elevii, să-i , facă apți 
să continue lupta pînă la ca
păt...

In altă ordine de idei, tre
buie arătat 
în discuție 
ele foarte 
și-au aflat, _ 
mînd a fi reglementate în vi
itor. Este vorba, între altele, de 
reglementarea mai strictă a ca
tegoriilor, prevenindu-se, astfel, 
pericolul ce-1 reprezintă efortul 
de slăbire forțată a ‘boxerilor, 
pentru a face greutatea la cîn- 
tarul dinaintea unui meci ; dc

că alte teme aflate 
— fiecare dintre 

importante — nu 
încă, decizia, ur-

cerințele medicilor (pentru a 
cita oară readuse în discuție ?) 
de a se face, în mod obliga
toriu, vizita medicală a boxeri
lor, în special controlul oftal
mologie și neurologic, ș.a.

Acest congres a mai discutat 
și alte chestiuni importante, dar 
despre cea mai importantă din
tre toate; despre însăși existen
ța profesionalizării acestui sport, 
cu tot cortegiul său de conse
cințe nefaste, bineînțeles, nîci 
un cuvînt !... Și iată, chiar zi
lele trecute, la spitalul Easton 
(Pennsylvania) pugilistul ameri
can Bruce Fitzgerald, de 24 ani, 
a încetat din viață în urma 
unui k.o. dramatic, suferit de Ia 
J. G. Johnson, într-un meci la 
categoria semigrea, iar un alt 
boxer american, tot de 24 de 
ani, Fred Bowman șe află de 
mai multe zile în comă în ur
ma unor traumatisme cerebrale 
suferite într-un meci la Atlan
tic City...

Echipe de renume, care au fost 
în ană. trecuțl „capete de afiș* 
în marile finale ale cupelor eu
ropene, revin din nou în actua
litate, Iar altele debutează ta 
ultima fază a competițiilor • — 
iată ce ne-au adus meciurile 
retur de miercuri, cînd au fost 
desemnate cele 6 formații care 
se vor întrece acum pentru cu
cerirea trofeelor.

în C.C.E., Real Madrid și F.C. 
Liverpool, cu vechi și valoroase 
prezențe în competiție .. îșl vor 
disputa întîietatea, ta timp ce 
ta CUPA CUPELOR vom con
semna cu prima prezență tatr-o 
finală a întrecerii .. _ '
Tbilisi cu F.C. Carl Zeiss 
iar ta CUPA U.E.F.A. se 
confrunta două formații cu 
internaționali, pe de o 
* — — Alkmaar (care în

Olandei a pierdut un 
meci), iar pe de alta. 
Town, situată pe locul 

clasamentul primei ligi

U.E.F.A.

pe Dinamo 
~ ' Jena, 

vor 
multi 
parte 
cam-A.Z. '67 

plonatul 
singur 
Ipswich 
doi ta 
engleze !

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI. Internazionale — Real Ma
drid 1—0 (0—0). Milano, 82 000 de 
spectatori. A marcat Bini (min. 
57) ; arbitru Ponnett (Belgia). 
S-a calificat Real Madrid, victo
rioasă ta tur cu 2—0. Formația 
aliniată de finaliști : Agustin — 
Cortes, Camacho, Stielike (min. 
38 Garcia II.), Angel, Sabido, Del 
Bosque, Juanito. Santillana, Na- 
vajas, Isidro (min. 71 Pineda).

0 Halterofilul sovietic Vladimir Marciuk, 
care a corectat, în martie, recordul mon
dial al lui Alekseev, la aruncat, cu 257,5 kg, 
este un ttaăr de 23 ani, cîntărind 148 kg ! 
Aceasta nu-1 împiedică să sară în lungime, 
fără elan, peste 3 metri, ceea ce este, in
discutabil, o performanță excelentă. 
0 Plerztad cu 7—0 meciul ou Aarau, ta 
cadrul ligii B a campionatului elvețian, e- 
chipa de fotbal F.C. Lugano a renunțat la 
serviciile antrenorului său. Așa ceva n-ar 
fi. des'gur, un fapt ieșit din comun ! Ieșit 
din comun este doar faptul că respectivul 
antrenor este al 8-lea la care formația din 
Lugano a renunțat în decurs de numai 
21 de luni I 1 0 In cadrul Anului interna
țional al handicapațllor, la Porto, în Por
tugalia, a avut loc un meci de fotbal în
tre două echipe de... nevăzători.. Formația 
,,Louis Braille" din Lisabona a învins cu 
3—2 echipa din Porto. Trebuie precizat că, 
pentru orientare, mingea și cele două porți 
erau prevăzute cu olopoței. Admirabilă și 
certad un adine respect această dorință de 
a face sport a unor tineri handicapați 
0 In prezent, la Federația internațională 
de hochei pe iarbă stat afiliate 92 de țări. 
Printre cele mai noi membre se află Libia, 
Peru, Samoa. ® Care stat limitele rezls-

tenței umane 7 Iată o întrebare vecile, dar 
mereu actuală la care.........................  '
Silva, de 54 de ani, a 
fără întrerupere, timp 
și 45 minute ! 3 !... 0 
inventat de scoțieni în ___ ___ _______ ___
tâzi de o mare popularitate nu numai în 
insulele britanice (englezii organizează, de

finlandezul Taimo 
răspuns mărșăluind, 
de... 10 zile, 1 oră 
Kugby în 7, sport 
1883, se bucură as-

pildă, un turneu tradițional de amploare, 
în prima sîmbătă din mai) ci, lată, chiar 
și în Extremul Orient. Recent a avut loc 
la Hong Kong un mare turneu (aflat la 
a 6-a ediție) la care au participat 20 de 
reprezentative de țări din zona Pacificu
lui. 0 In 1966, finala Cupei cupelor la 
fotbal s-a disputat între Borussia Dort
mund și F.C. Liverpool (2—1). Anul acesta, 
la. 5 mal, cele două echipe (ta formațiile

de acum ...15 ani) se vor reîntâlni intr-o 
partidă, amicală, a... aducerilor aminte 
• Decatlonistul JUrgen Hingsen, din R.F.G„ 
a propus organizarea unui concurs de de
catlon care în loc de două zile ar urma 
să se desfășoare doar într-o jumătate de 
oră (!). Să precizăm că la probele de să
rituri și aruncări s-ar efectua doar cîte 
o singură încercare. Fondurile care s-ar 
strînge, de la spectatori, ar urma să fie 
donate copiilor din familii nevoiașe • tn 
orașul Ho Și Min din Vietnam activitatea 
sportivă cunoaște o mare dezvoltare. Peste 
un milion de cetățeni, aproape o treime 
din populația orașului participă la gim
nastica de înviorare și fac sport, în mod 
organizat, în cadrul a peste 500 de noi 
asociații cu echipe de volei, tenis de masă,- 
fotbal și înot 0 Clubul Med din Noumea, 
capitala NoiL Câledonii (oraș de 32 000 lo
cuitori) a organizat recent o ștafetă de 
înot, de 24 de ore, în bazinul Guen Toro. 
Au luat parte înotători între 5 și 76 de 
ani, care puteau lua startul de mai multe 
ori dar numai pe cite o lungime de bazin. 
In 24 de ore au fost parcurși 104.64 km, 
depășindu-se copios precedentul „record5' 
de 102,490 km t

Romeo VILARA

Bayern Munchesi — F.C. Liver
pool 1—1 (0—0). MUnchen, 78 000
spectatori. Au marcat : R. Ken
nedy (min. 83) pentru oaspeți, 
respectiv, Rummenigge (min. 87); 
arbitru Garrido (Portugalia). S-a 
calificat F.C. Liverpool (în tur 
0—0) grație golului marcat în de
plasare, Formația aliniată de fl- 
naliști : Clemence — Neal, Mo
ney, Irwin, R. Kennedy, Hansen, 
Dalglish (miri. 7 Gayle, mln. 71 
Case). Lee, Johnson, McDermott, 
Soilness,

Finala dintre Real Madrid șt 
F.C. Liverpool va avea loc la 
27 mai la Paris.

CUPA CUPELOR. Benfica Lisa
bona — F.C. Carl Zeiss Jena 1—0 
(0—0). Lisabona, 85 000 spectatori. 
a marcat Reinaldo (mln. 59) ; ar
bitru Pat ridge (Anglia). S-a cali
ficat F.C. Carl Zeiss Jena, vic
torioasă în tur cu 2—0. Formația 
aliniată de finaliști : Grapenthin 
— Schnuphase, 
weit, Schilling, 
mann (mln. 73 
wald, Bielau, 
Tbpfer), Vogel.

Feyenoord
2—0 (1—0).
spectatori. Au marcat: 
(min. 43), Notten (min. 56, din 
penalty), arbitru Wohner (Aus
tria). S-a calificat Dinamo Tbi
lisi, învingătoare cu 3—0 în tur. 
Formația aliniată. de finaliști : 
Gabelia — Mudziri, Kizanșvilî, 
Civadze, Tavadze, Șvaladze (min., 
45 Takilașvili), Daraselia, *“
velidze, Gusaeev, Kipiani, 
ghelia.

Finala dintre Dinamo
și F.C. Carl Zeiss Jena va avea 
loc la 13 mai, La Dilsseldorf.

CUPA U.ET.A. F.C. Koln — 
Ipswich Town 0—1 (0—0). Kbln, 
15 000 spectatori ; a marcat But
cher (min. 65) ; arbitru Palotay 
(Ungaria) ; S-a calificat Ipswich, 
care ciștigase și meciul tur cu 
1—0. Fin aii știi au aliniat forma
ția : Cooper — Steggles, Osman, 
Butcher, McCall, Thîjssen, Miih- 
ren, Wark, Mills, Mariner, Brazil.

A.Z. ’67 Alkmaar — F.C. So- 
chaux 3—2 (2—1). Alkmaar ;
15 000 spectatori ; au marcat : 
Metgod (min. 19), Jonker (min. 
39), Peters (min. 67), respectiv 
Genghini (min. 9) șl Meyer (min. 
70). Arbitru N. Rainea (Româ
nia). S-a calificat A.Z. 67 Alk
maar (în tur 1—1). Formația 
aliniată de finaliști : Treytel — 
Van der Meer, Metgod, Spelbos, 
Hovenkamp, Peters, Weisters, 
Nygaard, Jonker, Welzl, Tol 
(Kist).

Finala dintre Ipswich Town șl 
A.Z. ’67 Alkmaar va avea loc 
la 6 mai (tur) și 20 mai (retur).

Brauer,
Krause, 

Hoppe), 
Raab

Kurbju- 
Over-

Senge- 
(min. 20

— Dinamo 
Rotterdam

Tbilisi 
; 20 000 
Bouwens

Șulak- 
Șen-

Tbilisi
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