
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA 1

0 mare competiție pugilistică la București

BOXERI DIN 13 ȚĂRI VOR LUPTA
PENTRU „CENTURA DE AUR
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începând de miine, in toate județele țării

ETAPA DE VARĂ A „DACIADEI“-PRILEJUL UNUI 
NOII AViNT Al ÎNTREGII MIȘCĂRI SPORTIVE

Iubitorii sportului cu mănuși 
din Capitală așteaptă cu ne
răbdare marea competiție pu- 
gillstică .Centura de aur“, 
care va Începe marți la Bucu
rești. După mult! ani. ringul 
unei importante întreceri de 
box va fi montat 
din nou la pati
noarul „23 August1'., 
acolo unde, in 
1969, s-au desfășu
rat campionatele 
europene, prilej cu 
care mii de spec
tatori au aplaudat 
cele patru victorii 
românești din fi
nale. Doi dintre 
campionii europeni 
de atunci. Calis- 
trat Cuțov și Con
stantin Ciucă, vor 
fi prezenți șl la În
trecerile „Centurii 
de aur" de săptă- 
mina viitoare, a- 
cum însă in pos
tura de antrenori 
ai sportivilor din 
lotul national.

Pe care _ dintre 
boxerii noștri vom 
avea prilejul să-i 
vedem luptind in 
compania oaspeți
lor de peste hotare 
Ia această a XIV-
a ediție a „Centurii de 
aur" ? Atenția ne-o polarizează 
in primul rind deținătorii titlu
rilor de campioni naționali, ca
re. cu excepția „semigreului" 
Georgică Donici. vor fi toți 
prezenți la startul competiției : 
D. Schiopu, C. Tițoin, R. Nls- 
tor. N. Talpoș. L Stan. D. Iile, 
R. Obreja, N. Motrogan, V. 
Florian, D. Răcarn și Gh. Pre
da. Doi dintre ei. C. Tițoiu și 
D. Maricescu sint Si câștigători

ai „Centurii de aur“ de anul 
trecut în total, la Întrecerile 
„Centurii" din anul acesta vor 
participa 47 de boxeri români. 
Printre ei, șapte „mari speran
țe" din lotul national de ju
niori : FI. Manea. I ÎT-rente.

Pe ringul „Centurii de aur" s-au 'ajiai, mereu, 
boxeri re num iți, așa cum a fost și campionul 
olimpic ?i european Gyorgy GedO (Ungaria). 
Iatd-l aici (dreapta) In meciul cu pugilistul 

nostru Ștefan Boboc la o ediție anterioară

Cu ultimele finale, desfășu
rate recent cu un deosebit suc
ces organizatoric, tehnic și pro
pagandistic, s-a încheiat etapa 
de iarnă a -Daciadei*. ediția 
a 4-a.

sat de tovarășul NICOLAE 
CEAVȘESCV. secretarul gene
ral al partidului nostru. Ceale- 
rintei pe tari a mișcării sunr- 
tive din primăvara anului 1?FL 

Remarcînd. In afara altor mi

tra Bornei, gazdă excelentă a 
19 (!) din cele 12 finale des
fășurate la «portul de masă.

(Continuare ia peg 2—3)

L Turcita, L Pall, M. Roman, 
Șt Drlșcu si AL Beșllu. Aștep
tăm cu interes să-i vedem la 
acest examen dificil, care le 
poate aduce fiecăruia dintre ei 
mult dorita consacrare. înainte 
de Campionatele Mondiale de 
juniori, care vor avea loc la 
București In luna septembrie.

Petre HENȚ

(Continuare In pag 2—3)

Ampla analiză efectuată in 
cadrul Comisiei centrale a „Da- 
ciadei", precum și principalele 
concluzii prezentate in confe
rința de presă care a avut loc. 
ieri, la sediul C.N.E.F.S„ an 
reliefat, de altfel, evidente per
fecționări și creșteri calitative, 
față de edițiile anterioare 
semn al preocupărilor sporite 
6i al măsurilor mult mai exi
gente luate de Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, de ceilalți 'factori cu a- * 
tributii. federații de specialita
te. organe sportive locale, clu
buri si asociații pentru înde
plinirea in mai bune condition! 
a prețioaselor indicații și orien
tări cuprinse in Mesajul adre-

meroase inițiative locale, unele 
acțiuni de amploare — -Ser
bările Zăpezii". la Predeal. 
-Bucuriile Zăpezii", la Vatra 
Dornei. .Festivalul sporturilor 
de ițrnă*. organizat in Bucu
rești. -Maratonul sănătății — 
pe schiuri", la Miercurea Cioc, 
SL Gheorgbe. Botoșani. Mara
mureș etc.. „Ziua schiului și 
drumeției", la Poiana > Brașov. 
„Festivalul sporturilor de iar
nă". Ia Cimpulung Moldove
nesc. „Carnavalul pe gheață", 
la Suceava. Timișoara, -lași. 
Brașov etc., activitatea centrelor 
de inițiere, in care pe^e 223 000 
de preșcolari și școlari au în
vățat să schieze si să patine
ze — subliniem „performanta" 
remarcabilă a municipiului Va-

Azi și miine, In sala Floreasca din Capitală

„INTERNAȚIONALELE11 DE JUDO ALE ROMÂNIEI,
ULTIMUL TEST PENTRU CAMPIONATELE EUROPENE
• Reintră in arenă Mircea Fră- 
țică • Duel care se anunță 
aprig la categoria ușoară • 
Pe tatami - sportivi din 8 țări

După recentele întreceri ale 
Campionatelor Balcanice de 
judo — primul concurs im
portant pentru sportivii noștri

fruntași înaintea participării 
lor la Campionatele europene, 
care vor avea loc la începutul

0 ATRACTIVĂ REGATĂ DE CANOTAJ DESCHIDE NOUL SEZON
• De luni, la Timișoara, pe Bega, campionatele republicane de 
fond • Valeria Râcilâ, Olga Bularda și celelalte medaliate olim

pice la primul start din acest an

Ca ki fiecare an. sezonul nau
tic se va deschide cu o mare 
regată la Timișoara, cu întrece
rile campionatelor republicane de 
canotaj — fond programate, tn- 
ceplnd de luni, pe Bega. Compe
tiția reunește rameri și vis lași, 
juniori și seniori, componenți ai 
loturilor care, vara trecută, au 
reprezentat cu cinste țara la Jo
curile Olimpice de la Los Ange
les. Va evolua, in această primă 
reuniune nautică, elita canotaju
lui nostru, sportivii din cele 8 
echipaje prezente la startul ma
rilor întreceri de pe lacul Casi- 
tas, toate medaliate olimpice, 6 
cu aur și 2 eu argint.

Așadar o reiată de 6 zile pe 
Bega. cu cei mai' buni canotori 
din țară, cu Valeria Răcilă, Olga 
Bularda. Elena Florea, Rodica 
Arba, Marioara Popescu, Elisa-

Vasile TOFAN

(Continuare In pag 2—3)

Campioana olimpică Valeria Racilă (U.T Arad) • stea de primă 
mărime pe orice pistă nautică

Campionatele naționale de înot In Bazin acoperit

CONTINUĂ SUITA PERFORMANȚELOR
DE RIDICATA VALOARE

I BAIA MARE, 5 (prin telefon). 
Se menține niveLul ridicat al ac
tualei ediții a Campionatelor re
publicane de înot în bazin aco
perit ! Aproape că nu e probă 
fără noi recorduri ale țării, o 
seamă dintre acestea reprezen- 
tind performanțe de certă com
petitivitate International ă. E 
cazul rezultatelor din cea mai 
scurtă cursă — 50 m liber —, in 
care Tamara Costache a mai dat 
o dovadă a marilor sale resur
se. doborind, la 15 anL. re
cordul de senioare, in două rin

ei uri : 26,80 în serii și 26,13 în
finală. Sint cifre de valoare 
mondială, după cum la 100 m
spate, la finele unei palpitante
curse. Anca Pătrășcoiu și Car
men Bunaciu (1:02,71 respectiv
1:02,75) se situează în fruntea to
pului internațional al sezonului. 
Și la băieți, întrecerea ..lungi
mii de bazin** a consemnat o

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2—3)

Dincolo de rezultatele finale 
pe care le vor obține sportivii 
din lotul nostru reprezentativ.

Mircea Frățică in timpul unui atac viguros

lunii mai —•, azi șl miine, în 
sala Floreasca din Capitală, ei 
susțin un nou și ultim exa
men : „Internaționalele" Româ
niei. La această tradițională 
competiție vor fi prezenți spor
tivi din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța. R.F. Germania, Iugo
slavia. Polonia. Ungaria și, de
sigur România (cu 14—16 con
curent! Ia fiecare categorie de 
greutate).

în cele două zile de concurs 
ne va interesa, in mod deose
bit, evoluția lor din punct de 
vedere tehnic și tactic in con
dițiile impuse de noile modi
ficări ale regulamentului in
ternațional. La prima categoria 
de greutate, antrenorii Nicolao 
Marinescu și Constantin Nicu- 
lae (cel de-al treilea antrenor

(Continuare în duo 2—3)

Miine, etapa a 23-a din Divizia „A" de fotbal

„CAPETELE DE AFIȘ" LA BUZĂU Șl RAA. VÎLCEA
• Rapidul și— obligația con
firmării egalului de la Slatina
• In Trivale, meciul echipelor 
in mare căutare de puncte • 
Chimia, in fața campioanei I • 
Mureșenii primesc replica in
ternaționalilor hunedoreni • In 
Copou, partida noilor., condu
ceri tehnice (Simionaș-Goran)
• „Bătrinii* Gloriei intimpinâ 
pe „viteziștii* de la Steaua • 
„Alb-negrii" avertizați de... tra
diția favorabilă Jiului • Biho- 
renii știu că băcăuanii iși joa
că una din ultimele șanse • 
Universitatea intilnește o echi

pă neînvinsă in retur

PROGRAMUL JOCURILOR

București : RAPID
Stadion Giulești

- F.G BAIA MARE

Pitești : F.G ARGEȘ - F.G OLT
Rm. Vilcea : CHIMIA - DINAMO
Tg. Mureș : A.S.A. - CORVINUL
lași : POLITEHNICA - F.C.M. BRAȘOV
Buzău : GLORIA - STEAUA
București : SPORTUL STUD. - JIUL

Oradea : 
Craiova :

Stadion Sportul 
F.G BIHOR 
UNIVERSITATEA

studențesc
- S.C. BACAU
- „POLI- TIMIȘOARA

Toate partidele vor incepe Ia ora 17.
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Frumoasa pcrlormanfâ a celor mol llncri hochciști

UN NOU AVÎNT AL ÎNTREGII MIȘCĂRI SPORTIVE
f Urmare din pag l)

precum și reușita celor 27 de 
Anale de performantă din pro
gramul sporturilor de iarnă.

S-au desprins, di prilejul a- 
nallzelor amintite, șl o serie de 
lipsuri. de insuficiente care 
demonstrează că încă nn peste 
tot este folosit potențialul uman 
și materia] de care dispun Ju
dețele tării, eă experiența va
loroasă a unităților fruntașe nu 
este generalizată în mod cores
punzător. că — In concluzie — 
EXISTĂ MARI REZERVE DE 
ÎMBUNĂTĂȚIRE SUBSTAN
ȚIALĂ A ACTIVITĂȚII DE 
TOT MAI PUTERNICA IM
PULSIONARE A „DACIADEI". 
la toate nivelurile, 
etapele de masă oină 
oerile Anale.

Un excelent prilei 
zare a unui nou și 
avînt al „Daciadei"

de la 
la tntre-

de reali- 
impetuos 

...... „. __________ 11 consti
tuie ETAPA DE VARĂ a celei 
de a 4-a ediții a marii com
petiții national*. care. asa 
cum s-a precizat, se va inaugu
ra oficial. începînd de mîine. 
7 aprilie. în toate județele tă
rii. orin ample acțiuni și în
treceri sportive organizate în 
aer liber si în săli, la nivelul 
unităților de bază si al localită
ților. asigurindu-se astfel o 
continuitate in activitate.

Este necesar să se facă totul 
pentru ca etapa de vară a 
„Daciadei" să se desfășoare 
pretutindeni la nivelul înalte
lor cerințe exprimate tn Me-

Duminică, de la ora 10, pe Stadionul tineretului din Capitală

LA PRIMUL START-PESTE 3500 DE PARTICIPANT!
Duminică, un eveniment de referință pentru Iubitorii spor

tului din Capitală, prilejuit de startul In etapa de vară a marii 
competiții naționale „Daclada* ediția a IV-a. Cu această oca
zie, mal bine de 3 500 de tineri șl tinere vor fi prezenți pe te
renurile și in tribunele Stadionului tineretului, pentru a marca 
— sărbătorește — acest important moment sportiv bucureștean.

Organizatorii — Consiliul municipal pentru educație fizică și 
sport. In colaborare cu Inspectoratul școlar al Capitalei. Comi
tetul municipal U.T.C. șl Consiliul municipal al Organizației 
Pionierilor au pregătit un frumos șl atractiv program. din 
care nu vor lipsi reprize de gimnastică sportivă șl artistică, 
meciuri de baschet, handbal șl volei, un simultan de șah sus
ținut de 10 maeștri al sportului tn compania a peste 100 de co
pil și elevi, demonstrații de aeromodele. precum și alergări de 
cros, pe categorii de virstă (15—17 ani. 17—19 ani și peste 19 
ani), o binevenită repetiție Ia Crosul tineretului, a cărui finală 
este programată In prima decadă a lunii mai.

sajul tovarășului Nicolae 
Ceausescu, In importantele do
cumente ale marelui și istori
cului forum al comuniștilor — 
cel de al XIII-lea Congres al 
partiduini nostru. In această 
perioadă, după cum se știe 
toate acțiunile s: întrecerile 
sportive de masă și de perfor
mantă din cadrul „Daciadei" 
se vor desfășura sub semnul 
.Anului International al Tine
retului". eveniment De care în
tregul activ al mișcării noastre 
sportive este hotărît să-1 cins
tească cu realizări din cele mai 
mari, din .cele mai frumoase. 
Tot în această perioadă se va 
desfășura o altă acțiune de

Etapa a XVII-a a Diviziei „A44 de handbal (f)

FATA IN FATA, FOSTA Șl ACTUALA
DEȚINĂTOARE A

Divizia „A" feminină de hand
bal programează, astăzi și mîi
ne, etapa a XVII-a, dominată de 
jocul de la Rm. Vîlcea, în care 
Chimistul primește vizita proas
petei laureate a „Cupei Româ
niei- — TEROM Iași. Va fi. deci, 
o partidă între actuala și fosta 
deținătoare a prestigiosului tro
feu. Cu siguranță că spectatorii 
vor veni în număr mare la Sala 
sporturilor din Rm. Vîlcea, pen
tru că au de văzut o partidă 
interesantă. Etapa programează 
un meci important șl la Con
stanța, unde Hidrotehnica va ju
ca In compania brașovencelor de 
la Rulmentul. Partida se anunță 
echilibrată. La Ploiești va avea 
loc un duel aprig Intre handba
listele localnice de la Textila Do
robanțul și cele de la Textila 
Zalău, fiecare echipă dorind o 
distanțare cit mal mare de zona 
retrogradării, după cum Rapid 
nu va avea astăzi, de la ora 18, 
o misiune prea ușoară in parti
da cu Confecția, feroviarele vl- 
ztad aceeași țintă ca șl echipele 
care evoluează la Ploiești. La 
Timișoara, șansele „lanternei- — 
Progresul — par a fi minime 1n 
partida cu A.E.M., amenințată 
serios șl ea de retrogradare. în 
șfîrșit, la Tg. Mureș, studentele 
din Bacău vor încerca cu sigu-

//CUPEI ROMÂNIEI"
ranță să-și refacă moralul, afec
tat In finala „Cupei României", 
gazdele avtnd, In acest sens, un 
stimulent tn plus, pe lingă cel 
al evoluției pe teren propriu.

Programul etapei este urmă
torul:

RM. VÎLCEA: Chimistul — 
TEROM Iași; TIMIȘOARA: 
A.E.M. — Progresul București; 
TG. MUREȘ: Mureșul IMA- 
TEX — Știința Bacău; CON
STANTA : Hidrotehnica —
Rulmentul Brașov; PLOIEȘTI: 
Textila Dorobanțul — Textila 
I.A.S. Zalău; BUCUREȘTI: 
Rapid — Confecția (azi. In sa
la Rapid, ora 18.) 

înaintea etapei a 
clasamentul 
fel:

se
XVII-a, 

prezintă ast-

— Ștafeta 
.Participare 

Pace", manifestare 
de asemenea. în pro- 
actiunilor consacrate 

al Tine-

amploare deosebită 
tmeretului sportiv 
Dezvoltare, 
inclusă, 
gramul 
Anului Internațional _ 
retului. In ceea ce privește fi
nalele ne tară la ramurile 
sportive incluse în Programul 
Jocurilor Universitare de vară 
din Japonia ele au in acest an 
o importantă crescută prin fap
tul că reprezintă nu numai o 
pasionantă întrecere pentru cu
cerirea titlurilor de campioni 
ai -Daciadei" și ai tării ci și 
o ultimă verificare a stadiu
lui de pregătire si nominali
zare a sportivilor care vor re
prezenta tara noastră la aceas
tă mare competiție internațio
nală.

Comisia centrală de organi
zare a „Daciadei" si-a propus 
de asemenea, adoptarea unor 
măsuri eficiente pentru organi
zarea la un nivel superior a 
unor acțiuni de mare impor
tantă, cum sînt : Simpozionul 
national pe tema „Perfecționa
rea organizării și desfășurării 
competiției sportive naționale 
„Daciada* si creșterea contri
buției acesteia Ia dezvoltarea 
armonioasă, păstrarea sănătății 
populației ; selecția talentelor 
sportive și îmbunătățirea per
formantelor", Analele „Serilor 
Daciadei" — ansambluri de 
gimnastică și demonstrații la 
diferite ramuri de sport. „Săp- 
I amina Filmului Sportiv" 
altele.

în așteptarea starturilor 
toate aceste mari acțiuni 
"manifestări cuprinse în etapa 
de vară a „Daciadei". ediția a 
4-a, un ultim îndemn pentru 
intensificarea pregătirilor teh
nice, materiale si organizatori
ce. precum și urarea de succes 
deplin — în toate județele — 
in marea competiție națională.

Si

in 
Si

JUNIORII l-AU REVANȘAT PE... SENIORI
Trei selecționate de hochei 

ale tării noastre — cea de se
niori. cele de tineret si de 1u- 
niori (18 ani) — au luat Darte 
in luna martie la mari com
petiții Internationale. Seniorii 
si „tineretul" au ratat realiza
rea obiectivelor cu care se a- 
liniaseră la startul acestor în
treceri sarcina de a salva... 
onoarea hocheiului rămînînd ne 
umerii iuniorilor. Si iată, sur
priză nlăcută. ei nu numai că 
și-au îndeplinit obiectivul (un 
lor pe podium), dar l-au si de
pășit, ciștigînd gruna „B“ a 
Camnionafului european de o 
manieră categorică (5 jocuri — 
5 victorii, golaveraj excelent: 
31—10 I) și promovînd în elita 
hocheiului juvenil european, 
alături de renrezentativele 
U.R.S.S.. Cehoslovaciei. Suediei. 
Finlandei, R.F. Germania și 
Elveției.

O performantă cu atît mai 
tonică, cu cit este vorba de 
cea mai tînără selecționată a 
tării noastre ceea ce înseamnă 
că. în privința schimbului de 
mîine. lucrurile se prezintă bi
ne. tn acest sens, al perspecti
vei. am discutat si cu antreno
rul Drincinal al acestei echine. 
nrof. Alexandru Kalamar, teh
nician care activează la clubul 
Steaua. Acesta ne-a spus că 
ceea ce a contat cel mai mult 
in realizarea rezultatelor bune 
5 fost. în primul rînd SERIO- 
ZITATEA ACESTOR TINERI 
JUCĂTORI, atît în timpul pre
gătirii cît si Pe durata com
petiției. La această seriozitate 
S-a adăugat si o TOTALĂ DĂ
RUIRE TN JOC, ceea ce a fă
cut ca în partidele decisive 
echipa română să se impună 
în finalurî dramatice si echili
brate. cum a 1 
Bulgaria (5—4)
(4—3).

Antrenorul Al. 
vorbit și despre 
întîi el a tinut 
întreaga echipă

festat multă omogenitate teh
nică si tactică. Peste nivelul 
general 
torilor 
Istvan 
gheni).
tidele.
tia sa un factor decisiv în con
turarea victoriilor, și fundașul 
Cristian Dai a (Steaua), căpi
tanul echipei, ambii aleși drept 
cei mal buni iucători ai tur
neului pe posturile lor. De a- 
semenea. este de subliniat a- 
portui fundașilor Dan Heriea 
(Steaua) si L. Horvath (S.C. 
Miercurea Ciuc). Cele trei linii 
de atac au fost alcătuite din t 
Dragomir (IMASA Sf. Gheor- 
ghe). I. Svitlak (S.C. Miercu
rea Ciuc).
Galati) : 
Galati).
Miercurea
ua) ; Orban (Viitorul Gheor- 
gheni). Hunccac (Petrolul Plo
iești). Radu (Dunărea Galați). 
Aceștia au fost iuniorii care 
au dus greul celor 5 partide 
ale grupei „B“ a C.E. de ho
chei. Sperăm că victoria în a- 
ceastă întrecere a fost doar 
prima lor performantă dintr-un 
sir pe care-1 dorim cit mai 
lung...

bun al tuturor tucă- 
s-au ridicat portarul 

Kiraly (Viitorul Gheor- 
excelent în toate par- 
constituind prin evolu-

Zaharia (Dunărea 
Popovîci (Dunărea. 
A. Svitlak (S.C. 
duc). Alexe (Stea-

Călin ANTONESCU

Marfi, la Gala fi

SE REIAU JOCURILE

fost cazul cu 
sl Polonia

Kalamar ne-a 
jucători. Mai 

să evidențieze 
care a mani-

DIVIZIEI „A“
Următorul turneu al campio

natului primei serii valorice a 
Diviziei „A" la hochei, penul
timul al întrecerii, se va dispu
ta. începînd de marți 9 apri
lie. pe patinoarul din Galati, 
cu meciuri programate la orele 
10. 13 si 16. în prima zi este 
programat meciul Steaua — 
Dinamo. întrecerea va continua 
pînă duminică 14 aprilie.
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Turneele campionatului masculin

Penultimele turnee ale campio
natului masculin al primei divi
zii de volei au continuat ieri in 
sălile de sport _Dacia- din Baia 
Mare și ..Unirea- din Suceava.

BAIA MARE, 5 (prin telefon). 
Reuniunea a fost deschisă de 
formația vlcecampioană, STEA
UA, care a întîlnit pe UNIVER
SITATEA C.F.R. CRAIOVA. Ste- 
liștîl, de data aceasta pre
tendent! la titlu, au învins cu 
3—1 (6,^14, 12, 7), dupl o oră 
șl jumătate de joc. Evident, 
Steaua pornea favorită, dar vic
toria ei s-a conturat extrem de 
greu asta fiindcă bucu-
reștenll au evoluat foarte slab,

de

REÎNCEP intreceriee
Mîine reîncep Campionatele de 

handbal pentru tineret, Divizia 
„B“ feminină șl masculină. cu 
jocurile primei etape a returu
lui. Prezentăm în cele ce urmea
ză situația la reluarea campio
natului.

în întrecerea feminină, seria I, 
pe primul loc se află CJF.B. Cra
iova (antrenor — prof. Constan
tin Popescu), la numai un punct 
distanță de Relonul Săvinești, 
ambele echipe fiind principalele 
pretendente la promovarea tn 
prim* divizie a țării. în seria a 
n-a, lideră autoritară este C.S.M 
Sibiu (prof. Lucian Albu și Ni
colae Mateiaș), cu 7 puncte a- 
vans față de a doua clasată, „U-- 
Farmec Cluj Napoca.

Pe primul loc în seria I a 
campionatului masculin este Re
lonul Săvinești (prof. Otto Hell), 
urmată îndeaproape de echipele 
Dada Pitești și Calculatorul 
HRUC București, ambele la un 
punct diferență. Dintre aceste 
trei echipe se va alege probabil 
formația care va activa anul vii
tor în Divizia ,.A“.

în seria secundă, elevii antre
norului loan Palko de la Metalul 
Bistrița, după ce au promovat 
anul acesta în Divizia „B-, con
duc cu l puncte și se pare că 
au cele mai mari șanse șl pen
tru a urca pe prima scenă hand
balistică a țării. Bistrițenil sînt 
urmați în clasament de Metalul 
Hunedoara (25 p.) șl Unlo Satu 
Mare (23 p.).

L< reluarea Diviziei 
oamentele se prezintă

FEMININ 
Seria I 

11 II 1 
nu 

Buhușft 11 I I

n-a

L ȘT. BC. 16 14 1 1 135-313 45
2. Chimistul 16 13 0 3 412-354 42
3. Hldrot. C-ța 16 10 3 3 544-293 39
4. Rulm. Bv. 18 10 0 6 324-285 36
5. Mureșul 11 8 4 4 340-337 36
8. TEROM 16 8 1 7 v87-343 33
7. Confecția 16 5 1 10 329-349 27
1. AEM Tim. 16 5 1 10 303-347 27
1. Rapid 16 5 1 10 296-340 27

10. Tex. Zalău 16 5 0 11 328-370 26
11. Textila PI. 16 4 1 11 234-355 25
12. Prog. Buc. 16 2 1 13 261-357 21

IZ IEI „B“ LA HANDBAL
1. Trainica P. 11 6 8 5 231-228 23
<- Chimia Br. 11 5 1 5 214-230 22
7. Prec. Vs. 11 3 0 6 178-220 21
8. Vuit. PI. 11 4 1 6 256-264 20
1. Filat. Focș. M 3 1 7 192-233 18

10. I.T. Buc. 11 3 0 8 226-239 17
11. Argetex Pit. 11 1 1 9 186-239 14
12. Un. Alex. 11 1 0 10 207-307 13

aSeria
1. CSM Sibiu 11 11 0 0 238-148 33
2. „U“-Farmec 11 7 1 3 232-203 26
3. Constr. IL 11 7 0 4 263-214 25
4. Constr. Tim. 11 7 0 4 210-201 25
5. I.U. Oradea 11 6 0 5 205-192 23
6. Constr. B.M. 11 5 1 5 192-193 21
7. Tex. Sebeș 11 5 0 6 203-223 21
8. Gloria B-ța 11 4 1 6 216-206 20
9. Tricot. Sigh-et 11 4 0 7 213-253 19

10. Carpatex Bv. 11 3 1 7 199-247 18
11. Voința Od. S. M 3 0 8 178-221 17
12. Voința Slghiș. 11 î 6 9 172-218 15

MASCULIN 
Seria I

Seria

L REL, Săv. 11 8 0 3 261-215 27
2. Dacii Pit. 11 7 1 3 251-221 26
L Calculatorul 11 7 1 3 246-246 26
4. csu Galați 11 6 1 4 286-258 24
8. ASA Buzău U 7 8 4 241-224 24
6. Arctic GAești 11 5 2 4 252-240 23
7. Celuloza Br. 11 5 1 5 273-271 22
8. Petrolul TeL 11 4 2 5 231-235 21
9. IMU Bacău 11 8 0 6 225-236 21

10. CSM Borz. 11 4 1 6 228-219 20
11. Com. C-ța u 2 1 8 201-232 16
12. IEFS BUC. 11 1 8 10 221-312 13

n-a

Miine, la Moreni și Sibiu

START IN CAMPIONATELE DE

pro- 
c.mc 
cmc 
Pri- 
9.30.

• Prima competiție oficială a 
noului sezon de motocros, cam
pionatul republican individual de 
seniori, tineret și juniori se va 
desfășura de-a lungul a 5 etape. 
Reuniunea inaugurală este pro
gramată mîine pe traseul de pe 
Dealul Sîngeriș, de la marginea 
orașului Moreni. in organizarea 
asociației sportive Flacăra-Auto- 
mecanica din localitate. în 
gram figurează clasele 250 
seniori, 125 cmc tineret, 80 
juniori I, 50 cmc juniori II. 
mul start se va da la ora

A Campionatele republicane de 
dirt-track încep anul acesta cu 
„individualele- rezervate juniori
lor, După testul de admitere în 
activitatea competițională, 25 de 
tineri au trecut normele impuse, 
cel mai buni 16 alergători (cei
lalți vor figura ca rezerve) alini- 

lndu-se duminică la startul eta
pei întîi a campionatului de ju
niori, care va avea loc (de la 
ora 10,30) pe pista stadionului 
I.P.A. din Sibiu.

H Campionatul municipal de 
îndemînare, organizat de comi
sia de specialitate a C.M.E.F.S. 
București, se va desfășura pe te
renul de sport al asociației 
I.M.G.B. în zilele de 11, II și 24

M0T0CR0S Șl DIRT-TRACK
de la ora 1». 
posesorii de

aprilie, cu începere 
Pot participa toți 
motorete.
• tn perioada 15 

nle se va iniția un
clall moto. înscrierile se fac la 
sediul C.M.E.F.S. București.

aprllie-15 Ju- 
curs de ofi-

Azi $i mlinc, Ia Sinaia

„CUPA VETERANILOR44

LA SCHI ALPIN
O frumoasă inițiativă a Con

siliului județean al 
Prahova : astăzi 
va fi organizat un 
schi alpin dotat cu „ 
teranilor". întrecerile vor a- 
vea loc la Sinaia, pe Valea 
Dorului. Ele se vor desfășura 
pe categorii de virstă. începînd 
de la 30 ani. înscrierile se 
fac pînă în dimineața startului.

sindicatelor 
si mîine 
concurs de 
„Cupa ve-

poate mai slab ca oricînd în în
tregul campionat! Antrenorul 
Bartha a operat numeroase 
schimbări în sextet, fără ca 
randamentul acestuia să se îm
bunătățească. începînd din setul 
secund, în tabăra stelistă au a- 
bundat greșelile în atac, linia a 
doua a fost lăsată frecvent des
coperită, s-au ivit animozități 
între jucători... Pînă la urmă, 
rezultatul a ...ieșit, dar evoluția 
vicecampionilor n-a mulțumit pe 
nimeni.

Derbyul a corespuns însă aș
teptărilor, DINAMO Și EXPLO
RĂRI oferind un spectacol apre
ciat, într-o partidă extrem de 
disputată In flecare set. Campi
oana a reușit să treacă de acest 
greu ..hop- în fața gazdelor, ob- 
ținînd victoria cu 3—0 (13, 14,
12). După ce au pierdut primul 
set, băimărenii au apărut în te
ren fără trei titulari (Manole, 
Tutelea și Arbuzov), pe care an
trenorul Al. Manț a decis să-1 
odihnească, probabil nevăzînd 
nici o șansă de victorie. Dar în
locuitorii lor (Ignișka, Bujor și 
Cazacu) au constituit o surpriză 
plăcptă. El au luptat foarte fru
mos șl, de la 0—6, au reușit să 
întoarcă rezultatul, conducted cu 
14—11 în setul al doilea. Dar 
Dinamo a izbutit pînă la urmă 
să salveze și acest set, apoi să 
pună capăt partidei la un scor 
la care poate nu spera. De re
marcat că antrenorul Corneliu 
Oros mizează constant pe un 
sextet remaniat și care promite: 
Căta-Chițiga, Vrîncuț, Drăgușln, 
Enescu, Gîrleanu, Gheorghe. în 
acest joc s-au evidențiat Vrîncuț, 
Drăgușin și Enescu, 
lubasz șl Corcheș.

în ultima partidă, 
DINAMO ZALAU — 
RUL BRAȘOV 3—0 
Jocurile au fost conduse corect 
de: V. Valentin — V. Szakacs, 
V. Chioreanu — A. Dinicu și S. 
Popescu — A Ion.

Modesto FERRARINI
SUCEAVA, 5 (prin telefon). Al 

cincilea „maraton" volelbalistlc 
al grupei a doua valorice a pro
gramat, In sala „Unirea", in 
deschiderea celei de a .reia reu
niuni, partida C.S.U. ORADEA — 
ȘTIINȚA MOTORUL BAIA MA
RE. 6 partidă încheiată — pe

respectiv
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WniMSIRATIA OF STAT LOTO PmOSPOBI IMMIHh

i. cn
L Ret
3. Tex______ .___ _ _
4. CSM St Gh. M TI

Cv. 
Săv.

o
a
1 252-1S1

273-188 
241-183 
250-204

n 
*1 
n 
it

1. MET. B-ța 11 8 2 0 2S9-232 31
2. Met. Huned. 11 7 0 4 271-261 25
8. Unlo 3. M. îl 6 0 5 250-243 23
4. Met. Lugoj 11 5 2 4 213-210 23
6. Metalul C. M. u 8 1 5 255-223 22
6. Tractorul Bv, 11 5 0 6 240-241 21
7. Electro mureș 11 4 2 5 221-227 21
8. Șuiorul B. S. 11 5 0 6 211-249 21
8. Strungul A. 11 4 1 6 259-266 20

10. Voința Sebeș 11 4 1 6 234-272 20
ÎL HC Mlnaur n 11 8 2 6 233-248 19
12. Utilajul Șt. P. 11 8 1 7 239-253 18

• Informăm pârtiei pan ții care 
încă nu și-au procurat bilete la 
prima tragere LOTO 2 din aceas
tă lună, respectiv de mîine, du
minică 7 aprilie a.c., că ASTAZI 
este ULTIMA ZI cînd tși mal 
pot juca numerele preferate !
• Tragerea LOTO 2 de mîi

ne, duminică 7 aprilie a.c., se 
va desfășura în București, în 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 16.
• De asemenea, tot ASTAZI 

este ULTIMA ZI și pentru de
punerea buletinelor la concusul 
PRONOSPORT de mîine, care

cuprinde numai 
campionatul nostru, 
șl B, ‘ "

meciuri din 
diviziile A 

care după cum s-a mal 
informat beneficiază de un sub- 

destanțial report în valoare 
172.303 lei.

ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
din 29 martie : cat. 1 : 1 va
riantă 100"» — autoturism Dacia 
1300 și 1 variantă 25% a 17.500 lei; 
cat. 2 : 1 variantă 100% a 50.000 
lei șl 12 variante 25% a 12.500 
cat. 
cat. 
cat. 
nat.

cat X : 1.919 variante a 100 lei. 
REPORT LA CATEGORIA 1 1 
500.000 lei. REPORT LA CATE
GORIA 2 : 16.045 lei. Autoturis
mul ..Dacia 1300“ de la categoria 
1 a revenit participantului Gheor
ghe Găbudcan din București, iar 
ctștigul tn valoare de 50.000 lei 
de la categoria 2 Iul Gheorghe 
Turcitu din Constanta.

LA

3 : 24,25 variante a 4.694
4 -----
5
6

63,50 variante a 1.793
163 variante a 698

339,25 variante a 336

lei; 
lei; 
lei; 
lei ;
lei;

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 5 APRI
LIE : EXTRAGEREA I : 56 87 3 
13 84 57 35 25 53 ; EXTRAGE
REA A Il-a : 24 63 44 89 18 54 80 
81 43.

FOND DE CIȘTIGURI : 821,626 
LEI.
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ivizia “ la polo I
'S PE STEAUA LA LIMITA!
penultimului turneu de polo al Diviziei ,,A" 

esfășoară la bazinul Floreasca din capitală, 
roriți siguri. Așa a și fost doar în primele 
în al treilea, cel dintre fruntașa clasamen- 

Bi tînăra formație STEAUA, puțin a lipsit să 
| proporții. Iată însă amănunte de la jocuri, 
pil s-au 
ene RA- 
ku în-

14—5 
el el au 
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Icescu 2, 
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kingu L 
I Au ar- 
I B. Nl-

de care beneficiază 
repriza In avantaj de 

notăritoare pentru des-

ocaziile 
terminând
3 goluri. ______ __________ _
ținui partidei. în ultimul ..sfert- 
steliștii „vin” dar nu au forța 
să egaleze, ultimul lor gol fiind 
Înscris de Fruth cu 4 secunde 
Înainte de fluierul final. O vic
torie pe muchie de cuțit a oră- 
denilor. superiori ta acest meci 

doar la capitolul expe- 
Au marcat : Costrăș 3,

i 2, Kiss 2 și Fejer 2 
Orișul Fruth 3, Geantă 2, 
1, Vamoș 1 și Duculeț 1

Steaua. Au condus ' bine: 
B. Băjenaru.
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VEȘTI DE LA CELE 18 DIVIZIONARE „A

„CLASAMENTUL 
ADEVĂRULUI"

O dată ou reluarea întrecerii 
primului eșalon intră tn atenție 
șl „clasamentul adevărului”. Du
pă 22 de etape, el se prezintă 
astfel (între paranteze este tre
cută diferența de golaveraj):

tntîlrilt 
Luj-na- 
k-2, 5—2- 

bucu- 
oomen- 

ă an- 
llosdt ta 
pe toți 
înscris : 
harfa. 3, 
L Arde- 
[îcanu 1 
I Colce- 
[larosl 1 
hța. Ar- 

— M.

poate < 
riență. 
Gordan 
pentru 
Cbețan 
pentru 
V. Medianu

Dimineață, ta turneul 
locurile 7—10, s-au L 
rezultatele : INDUSTRIA 
TIMIȘOARA — LOTUL DE 
NIORI 10—7 (3—1, 4—1. 2—3. 1—2) 
și C.S.U. CONSTRUCȚII — RA
PID ARAD 5—2 (1—0. 1—2. 2—0
1-0).

AZI, de la ora 11 : Rapid A- 
rad — Lot. Jun. șl IX. Hm. — 
C.S.U. (ultimul meci dta turneul 
nr. 4, pentru locurile 7—10): de 
la ora 16 : Rapid — Voința, Cri- 
șul — Progresul șl Dtaamo — 
Steaua, tar DUMINICA, de ta 
ora 9 : Progresul — Voința, Ra
pid — Steaua și Crișul — Dlna- 
mo- Mihail VESA

pentru locurile 7—10); de
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al lotului, Gheorghe Ilie, se 
află la Kiev cu echipa sa de 
club. Steaua, care i 
la Turneul armatelor .
i-au vizat pentru selecție pe 
Gheorghe Dani și Silviu La- 
zăr. Cu șanse apropiate vor 
concura la „semiușoară* Die 
Șerban, Dorin Drîmbe și Con
stantin Coman. Un duel aprig 
se anunță la „ușoară” Intre 
proaspătul campion balcanic 
George Ciuvăt și Ștefan Nagy, 

' medaliat cu bronz la campio
natele europene. O surpriză 
plăcută la „semimijlocie” : re
intrarea in arenă, după o ab
sență îndelungată, a lui Mir
cea Frăției. în schimb, la 

„mijlocie", o situație critică: 
cei doi sportivi ai lotului, Ati- 
la Polint și Petre Anițoaie, 
sânt indisponibili (accidentați), 
urmînd să concureze Gheorghe 
Diaconu și alți judoka din afa
ra lotului. La „semigrea”, Cos- 
tel Năftică și Adrian C ' 
iar la „grea". Mihai Cioe 
Valentin Bazon.

întrecerile de azi Încep 
orele 10 și 16, iar mîine, 
ora 10.

I
11 pu aa ui. _ 
concurează I 
r prietene) |

Clinci, 
•l
la 
la

*
Ieri, la sala Floreasca, „Cu

pa capitalelor** a fost cucerită 
de selecționata București A cu 
36 p. Pe locurile următoare : î. 
București B 27 p, 3. Sofia 21 p» 
4. Praga 15 p, 5. Varșovia 10,5 P-
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• RAPID a jucat, joi, la Călă
rași, cu echipa locală Dunărea, 
lider în Divizia „C“. Feroviarii 
au cîștlgat cu 3—1 (1—1), golurile 
giuleștenllor fiind semnate de 
Damas chin n, Bacoș și Țîră. 
Cioacă este tn continuare acci
dentat, Grigore șl Goanță nu vor 
juca din cauza cartonașelor gal
bene, iar participarea lui Manea 
în jocul de mîine se află sub 
a mnul întrebării. • F.C. BAIA 
MARE a susținut, în cursul săp- 
tămînii, un joo de verificare eu 
o selecționată a Maramureșului 
alcătuită din divizionari ,,B® și 
„C®. Divizionara „A* a cîștlgat 
cu 2—0 (1—0), prin golurile mar
cate de Pinter șl Roznal.

• F.C. ARGEȘ, care are acum 
ca antrenor principal pe C. Ctr- 
stea, a jucat, ta această Întreru
pse de campionat, semifinala 
„Cupei Balcanice” cu S.C. Ba
cău. Rezultatele se cunose. Mal 
puțin se știe, însă, că trei jucă
tori plteștenl stat indisponibili : 
Iovănescu. Ignat șl Pană. Toți 
trei așteaptă avizul medicului Oc
tavian Pulu ta ziua meciului. • 
F.C. OLT n-a jucat nici un meci 
ta ultimele zile. Echipa s-a pre
gătit eu atenție pentru dificila 
partidă din Trivale. Cățol rămâne 
Indisponibil.

• ChIMIA bm. vii.cea anun
ță refacerea jucătorilor care su
feriseră accidentări tn trecutele 
etape (Carabageac, Albu, Teleț- 
pan, Niculcea). Se crede că și 
Aneuta va fi apt de joc plnă la 
ora meciului, astfel că L Oble- 
menco va dispune de Întregul 
lot. • DINAMO BUCUREȘTI a 
efectuat obișnuitul program de 
antrenamente ta care s-au înca
drat, taceptad de joi, șl jucătorii 
care au fost selecționați ta lotul 
reprezentativ. Mllne nu va putea

a utilizat Suciu, care a acumulat 
două cartonașe galbene.

• A.S.A. Ultimul meci de pre
gătire, joi, la Aiud, ta compania 
ecbipel Metalul, ........................
Isplr, 
den ta 
perat.

accidentat In 
la Bala Mare, 
Se speră șl

dln localitate, 
etapa prece- 
a fost recu- 
tn refacerea

BRAȘOV 
lltăți. tn 
venii au 
Mecanica 
l—1 prin 
Șoarece șl Bența.

nu anunță lndlsponlbl- 
drum spre Iași, brașo- 
lucat joi ' 
de care 
golurile

ta Vastul, 
au dispus 
marcate

cu 
cu 
de

CLASAMENTUL
L STEAUA Z2 17 4 1 43-10 33
2. Dinamo 22 13 S 1 42-20 34
3. Sportul stud. 22 14 5 3 48-17 33
4. Univ. Craiova 22 11 4 7 40-32 26
5. Gloria Buzău 22 3 8 6 34-32 24
<. „Poli® Tim. 22 S 7 7 22-29 23
7. Corvinul 22 10 2 10 37-30 22
3. Chimia 22 3 5 3 20-34 21
9. A.S.A. 22 7 C 9 17-21 20

ie. Jiul 22 1 4 10 20-31 20
ii. Rapid 22 C 7 9 23-27 19
12. F.C. Argeș 22 7 4 11 29-29 18
13. F.C.M. Bv. 22 7 3 12 23-30 17
14. F.C. Bihor 22 -7 3 12 22-32 17
15. F.C. Baia M. 22 7 3 12 20-32 17
IC. F.C. Olt 22 7 3 12 23-3C 17
17. S.C. Bacău 22 C 4 12 19-28 IC
IC. Polit. Iași 22 3 8 11 22-40 14

Iul Szabo, care i 
tratament medical 
xațle la umăr. Se dă .. _ ____
titularizarea portarului Vodă, de 
la „speranțe”. • CORVINUL. In 
perioada de tatrerupere a efec
tuat un mlnl-turneu ta nordul 
Moldovei, jucând la Suceava, Făl
ticeni șl Gura Humorului. Nici o 
Indisponibilitate ta

suportat un 
pentru o ta

că sigură

lot

IAȘI a efec- 
oblșnulte, Iar 

joc amical, la

• POLITEHNICA 
tuat antrenamente 
Joi a susținut un . 
Fălticeni, cu Chimia din locali
tate. Cloctrlan este accidentat. 
Iar Munteanu este suspendat o 
etapă pentru două cartonașe gal
bene. Este posibilă reintrarea Iul 
Ursu ta linia defensivă. • F.C.M.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
la Afcrsa, abateri ($1 sancțiuni) In aversa

O GLORIA BUZĂU a efectuat 
rogramul obișnuit de pregătire. 

Năstase are două cartonașe gal
bene și nu va iuca. Folosirea Iul 
Comănescu este incertă, el fiind 
accidentat. • STEAUA anunță o 
singură Indisponibilitate : Petcu, 
operat de menise.

• SPORTUL STUDENJESC. Joi 
au revenit la echipă internaționa
lii care au fost prezenți miercuri 
la Craiova șl pregătirile au con
tinuat cu întregul lot de jucă
tori. Nu stat Indisponibilități ta 
echipă • JIUL PETROȘANI a 
jucat joi la Drăgășanl (0—0 cu 
Viforul) tn meciul de mllne 
nu-1 poate utiliza pe mijlocașul 
Găman, nerefăcut după o rup
tură musculară. Este Incertă fo
losirea portarului Caval, care a- 
cuză o recidivă la un accident 
mal vechi.

f> F.C. BIHOR nu-șl mal poate 
permite să Irosească nici un 
punct ta partidele jucate pe teren 
propriu Cu Întreg lotul apt de 
a evolua gazdele (care au „su
portat” recent un eșec pe teren 
propriu <n fața dlnamovlștllor 
bucureștenl. Intr-o partidă ami
cală) speră să se... revanșeze ta 
fața e-hipel băcăuane. • S.C. 
BACAU a plecat pe calea aeru
lui la Oradea, deplaslnd, o dată 
cu... dorința de a remonta handi
capul din aurea pentru evitarea 
retrogradării, toți titularii, cu 
excepția atacantului lamandl, care 
nu are, drept de joo din cauza 
cartonașelor acumulate.

1. STEAUA +18
1. Dinamo +12
3. Sportul stud. + 11
4. Univ. Craiova + 4
5. Gloria Buzău + 2
6. Corvinul 0
7. „Poli- Timișoara - 1 (- 7)
8. Chimia - 1 (-14)
0. A.S.A. Tg. Mureș _ 2 (_ 4)

10. Jiul - 2 (—11)
11. Rapid - 3 (- 4)
12. F.C. Bihor - 3 (-10)
13. F.C. Argeș — 4
14. F.C.M. Brașov - 5 (- 7)
15. F.C. Baia Mare — 5 (-12)
16. F.C. Olt - 5 (—13)
17. S.C. Bacău — 8
18. Politehnica Iași — 8

„TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL**
După 22 de etape, situația 1» 

„Trofeul fair-play Sportul” — 
competiția sportivității formați
ilor de pe prima scenă — este 
următoarea:

1. F.C. OLT 230 p
2- 4. A.S.A. Tg. Mureș 226 p

F.C. Bala Mare 220 P
F.C. Bihor 220 p

5. Gloria Buzău 213 D
6. „Poli” Timișoara 210 p

7- 8. Rapid 200 p
S.C. Bacău 200 p

1. Univ. Craiova 195 p
10. Sportul stud. 185 p

11-13. Dinamo IM p
F.C. Argeș 180 p

13-14. F.C.M. Brașov 175 p
Steaua 17S p

ÎS. Politehnica Iași 170 p
IC. Chimia 155 p
17. Jiul 139 p
18. Corvinul iso p

SELECȚIE LA CLUBUL
SPORTIV ȘCOLAR NR. 1

• tn meciul cu Armătura Za
lău, Bocănid (C.F.R, Timișoara) 
a comis o faptă cit se poate de 
urî ta : și-a scuipat adversarul 1 
Pentru acest lucru cum era șl 
firesc, a fost eliminat de pe te
ren, iar Comisia de disciplină l-a 
suspendat pe 2 etape (șl pedeap
sa putea fl mal aspră). Ceea ee 
nu știe nici Bocănita șl nu știu, 
probabil, nici alțl jucători este 
că o asemenea abatere este asi
milată comportării violente, iar 
ta cazul cind ea se produce ta 
propria suprafață de pedeapsă, 
ta afară de eliminarea jucătoru
lui vinovat, se acordă șl LOVI
TURA DE LA 11 M 1
• Costea nu este numai unul 

dintre jucătorii echipei Victoria 
Lehlta. El este ta același timp șl 
CĂPITANUL acestei formații. 
Pentru a nu mal vorbi de ee® 
de a treia calitate, aceea de AN
TRENOR al echipei dta Lehliu. 
Dovedind, tasă Hpsă de sportivi-

tate ta toate cele trei calități, el 
a lovit cu capul pe un jucător 
de la Metalul Buzău. Comisia de 
disciplină l-a pedepsit cum se 
cuvine : 8 etape de suspendare. 
Se pune. Insă, întrebarea : ee au 
de Învățat ceilalți jucători de la 
Victoria Lchliu de la un aseme
nea „căpitan” șl „antrenor” 1
• Iată bilanțul cu care a În

cheiat echipa Aversa București 
partida cu Minerul Filipeștil de 
Pădure : 2 lueătorl eliminați de 
pe teren ta timpul jocului șl un 
al 3-lea căruia 1 s-a reținut car
netul de legitimare, după fluierul 
final, fiindcă lovise un adversar. 
Nu e de mirare, deci, că a ur
mat „suplimentul” dictat de Co
misia de disciplină : 4 etape de 
suspendare lui Albu, ș Iul Ene șl 
nu mai puțin de 10 lui Gheorghe, 
La abateri 
mal ca șl 
potrivă.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
a făcut antrenamente obișnuite, 
ta ciuda faptului că mal mult de 
jumătate din echipă a fost la 
lotul național. Cealaltă jumătate, 
plus jucători de la „speranțe”, a 
Intilnlt marți. echipa Pandurii 
Tg. Jiu. Cralovenll au clștlgat eu 
8—0. trei goluri fiind marcate de 
Ctrțu. • POLITEHNICA TIMI
ȘOARA anunță „ll”-le standard, 
adică cel care a obținut, ta ul
tima vreme, frumoase rezultate 
ta campionat.

Clubul sportiv școlar nr. 1 
din București organizează, in 
perioada 8—15 aprilie 1985, 
zllnlo. tntre orele 0—12, la 
baza sportivă a ’ clubului, din 
cartierul Dămăroata (capătul 
tramvaiului 24 și al autobu
zului 331), acțiuni de selecție 
pentru secția de fotbal. Se 
primeso elevi născuți Intre 
anii 1968—1975. Clubul dispu
ne de internat și cantină con
tra cost. Relații la tel. 65.29.30 
șl 11.77.81.

ta... aversă era nor- 
sancțlunlle să fie pe

Jack BERARIU

Campionatul speranțelor

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ÎNOT
(Urmare din pag. 1)

performanță remarcabilă, Ionuț 
Mușat (23,75), elevul Crtattaei 
Șopterlan, realiztad astfel un 
nou record de seniori, ta timp 
ce juniorul Paul Osolanu a eobo- 
rit și el la 25,22, tatre ei tater- 
calliidu-se suceveanul Borneo 
MacoveL Ambele probe de fiu- 

' ' __ o-
ferit, la rindul lor, dispute de 

eu

ture ale zilei
toata frumusețea. tntaietate 
rezultate superioare și cn un du
blu succes băimărean. Nou re
cord la fete (Maricica Cullcă, 
dezlănțuită pe a doua parte — 
2:15,32, aecuinttanta Iulla Mate
escu Înotând șl ea foarte bine), 
nou record la băieți (Robert Pin
ter 2:03,24) in concursul celor 
doi campioni europeni de ju
niori al noștri — Pinter șl Pon
ta — și al redutabilului Vișan. 
Premiera de la 1 500 m liber fe
minin a fost onorată, de ase
menea, cu recorduri ddbortte, in- 
ceptnd de dimineață (Adriana Șer
ban șl Simona Spaia) șl oonti- 
nutnd după-amiază, cind foarte 
talentata băimăreancă de 14 ani 
Stela Pura a fost cronometra
tă intr-un foarte promițător 
1658,18, în trecere ta 800 m co
borând sub 9 minute — 8:59,30.

Ștafetele (4x200 m liber) au

ținut șl ele pasul. Astfel, ki pri
mat schimb, la băieți, O—"-
Negrea a înotat in 154,13 <
tetul diuamovtet reușind d 
semenea record, in vreme 
ștafeta feminină bălmărean 
obținut 8:4057 — alt record 
aerla celor înregistrate ia 
cina olimpică din locatitate.
fine, la 100 m spate, masculin, 
uo titiu pentru Steaua, cucerit 
de Laurențlu Tache.

REZULTATE TEHNICE : 50 ■
Uber t : L Tamara Coetache
(CLS.Ș. Ploiești) 36,13 rec. seni
oare șl junioare, X Laura Sa- 
chelarie (C.S.Ș. Brăila) 26,87, X 
Luminița Dobrescu (C.S.Ș. Reșița) 
37,74 ; junioare — L Costache, 
X Dobrescu, 3. Pura (C5.M. Ba
ia Mare) 28,01 ; 50 m liber bă
ieți : L L Mușat (Dtaamo) 23,75 
rec. seniori, 2. R. Macovei (C_S.M. 
Suceava) 34,60, X C. Negrea (Di
namo) 34,00, juniori — L P. 
Osolanu (Lie. 37 Buc.) 25.21, rec. 
juniori, X R. Pinter (C.S.M.S.) 
25,25. 3. S. Bart (C.S.M.S.) 2556 ; 
100 m spate feminin: L Carmen 
Bunacta (Dtaamo) 152,73, X La
ura Ghillc (Lie. 37) 156,35, 3.
Andreea Zslgyarto (C-S.M.S.) 
158,40 (h.c. Anca Pătrășcoiu
152,71), junioare — L Zslgyarto, 
X Adriana Șerban (C.I. Brașov 

Baia Mare) 158.68. Xc.o.

Itatae» Popescu (C-S.Ș. Ploiești) 
159,18 ; 100 m spate băieți : L
L. Tataie (Steaua) 152.02, L C. 
Stavriu (Dinamo) 152,16, *- L.
Vodeuleț (C.S^. Brăila) 152,58 
Juniori — L Stavriu, 2. Voiculet. 
3. L. Bay (CriștM Oradea — C.O.
B. Mare) 153,» ; 200 m fluture
fete : L Maritaca Colică (CSJtS.) 
3:13,32, rec. aettioare șl junioa
re, 1. Itata Mateescu (C-S.Ș. 
Ploiești) 3. Gabriela Baka
(C.SS- Reșița) 5:!«.«, junioare — 
L Cullcă, 2. Mateescu, 2. Cori
na Greț fCSJd. Cluj-Napoca —
C. O. B. Mare) ; 200 fluture, bă
ieți : L R. Pinter (C.S.M.S.) 
253,34, rea seniori și juniori, 
X F. Vlșan (Dtaamo) 255,73, l- 
C. Ponta (C^.Ș. Ploiești) 156,54. 
juniori — L Pinter, 1- D. Beko 
(C-S-S. Reșița) 2:13,80. 3. R. Band: 
(C.S.Ș. Ploiești) 2:14,27; 1 500 m
Uber fete : L Stata Pura (CSMS) 
16:58,18 rec. senioare, 
fete 14 ani 
(CjSJAS.) 
Hauptricht 
nloare — 
17:47,49, X 
Constanța) 
ber băieți : 
Mușat, Stavriu, Vișan) 
rec. seniori, * *“
755,21, . L _______  ____ .
8 :l«,07, rec. juniori: 4X200 m liber 
fete : 1. C.O. Bata Mare (Pura. 
Palencsar, Creț, Hauptricht) 8:40,67, 
rec. senioare, X CJS.Ș. Reșița 
8 50.10, 3. Dtaamo 8 52,03, 4. C.S.Ș. 
Ploiești 8 58,30, rec. junioare.

B.

_ junioare și
2. Enlko Palencsar 

1723,23, X Teodora 
(C.S.M.S.) 17:332». Ju- 
L Pura, X Șerban 
Marcela Tuca (C.S.Ș. 
17:40,71 ; 4x200 m B- 

! L. Dinamo (Negrea.
—’ 753.09

2. C.S.Ș. Ploiești 
X C-S.M.S. Bala Mare

LA BUZĂU, PRIMUL DERBY AL RETURULUI

REGATĂ DE CANOTAJ
h pe lacul Snagov...), cu probe fe-
f----------- minine pe 2000 m, tn loc de 1000

m, cu un campionat mondial — 
kedalia- 1» Hazewinkel, In Belgia — care 
fma și se anunță mal fierbinte ca ori- 
amplonl cind.

nostru Pe Bega, la campionatele repu- 
junlori blicane de fo-nd, canotorii din lo-

vacanța turtle reprezentative vor evolua
pe prl- în cadrul cluburilor din care fac
Suedia, parte. Valeria Răcilă, cea mai

ptul pe- bună schlfistă a lumii, va purta
[ra“, ori tricoul „U.T. Arad", probabil la
be peste startul probei de simplu, ori îm-
fi iubi- preună cu Veronica Cogeanu, co-
kmr ur- lega ei de club, la dublu. în
l prima cursele rezervate întrecerilor pe
anotori- ambarcatii mici sau mari își vor
gate in- disputa întîietatea și celelalte
[eață la campioane — Olga Bularda și
eva zile Rodica Arba (Dinamo). Elena

Florea (Steaua), Mari oara Po
pescu (Dierna Orșova), Elisabeta 
Oleniuc (Olimpia București). Title 
Țăran (Metalul București).

Organizatorii au programat in 
primele trei zile ale acestei re
gate întrecerile rezervate Juniori
lor. Astfel, luni, marți și miercuri 
el își vor măsura forțele — la 
toate probele — pe distanța de 
4000 m (fete și băieți). întrecerile 
seniorilor și senioarelor se vor 
desfășura joi, vineri și sîmbătă, 
pe un traseu de 6 000 m. Cum se 
vede, spre a veni tn întîmplna- 
rea noilor prevederi regulamen
tare internaționale, ramerele și 
vîslașele nu vor mai străbate fi
rul Begăi pe distanța de 4000 m. 
ci pe 6000 m. Așadar, o săptă- 
mînă plină de canotaj pe Bega, 
cu cei mal buni schifiști la start, 
cu întreceri care se anunță spec
taculoase. viu disputate.

Șl acest campionat al speran
țelor— al cărui principal scop, o 
spunem “ " • “ -
cela de 
ramldel 
jucători 
culască _
care astăzi se află la granița ce
lor 30 de ani șl să-l Înlocuiască 
nu oricum, d cu succes — a 
ajuns ta faza partidelor decisi
ve, a unor derby-url interesante. 
Unul dintre ele, F.C. Argeș — 
Gloria Luceafărul, nu s-a jucat 
din motive obiective, echipa na
țională de juniori avtad patru 
jucători accidentați, iar la ușă 
bătea partida cu Turcia din ca
drul preliminariilor campionatu
lui european.

Al doilea derby se va disputa 
mllne la Buzău, unde echipa În
vingătoare pe malul Bosforului 
va primi replica liderului Între
cerii, Steaua, care n-a cunoscut 
Infrlngerea ta retur. Se vor afla, 
deci, față-n față un grup de ve
ritabile talente (Prunca, Zamfir, 
Badea, Pojar, Pologea, Lupu, Nn-

tncă o dată, rămlne a- 
a aduce spre vîrful pl- 
fotbalului nostru tineri 
talentațl, care să talo- 
mllne generația celor

„CENTURA DE
(Urmare din pag. 1)

Dacă juniorii vor boxa !• 
„Centură* cu gândul la .mon
dialele” lor. seniorii au și el 
un obiectiv deosebit de • impor
tant. la care se gîndesc cu se
riozitate: Campionatele europe
ne de 
sfârșitul 
vii lui 
petiția 
constituie ultimul examen care 
va hotărî titularii echipei noas
tre reprezentative pentru .eu
ropene”. Tlțoiu, nie, Obreja, 
Maricescu și ceilalți campioni

la Budapesta, de la 
lunii mal. Pentru ele- 
Caâlstrat Cuțov cani

de sAptAmtna viitoare

mîine, se deschide noua stagiune
Așteptată cu nerăbdare de iu

bitorii acestui frumos sport, noua 
stagiune hipică 1985 se deschide 
mîine pe hipodromul din Plo
iești, care, cu această ocazie, își 
inaugurează noua sa tribună șl 
pista renovată. Spectatorii vor 
avea acum posibilități excelente 
de vizionare și condiții pentru 
a se simți cît mal bine pe hi
podrom.

Tehnicienii au pregătit cu gri
jă materialul cabalin pentru 
noua stagiune, iar forma sporti
vă sperăm să nu se lase aștep
tată. Hemeiuș, campionul turfu- 
lui în 1984, Trifoi. Intim, cîșligă-

torul Derbyulul 1984, Manuc, Ră
sad, pentru a enumera numai 
pe unii dintre trăpașii noștri de 
valoare, se vor Întrece în aler
gările clasice ale noului sezon. 
In privința celei mal tinere ge
nerații, aceea a cailor de 2 ani, 
remarcăm cîteva exemplare de 
excepție, cum sînt Craidon, 
Grand, Susai, Trufin. Hipodro
mul din Ploiești posedă, deci, 
material cabalin de mare va
loare, care în mîna antrenori
lor G. Tănase, M. Ștefănescu. T. 
Marinescu, I. Oană, din genera
ția mai veche, precum și în a- 
ceea a antrenorilor mai tineri,

ță> Chivu etc.) șl cel mal buni 
jucători al unuia dintre cele mal 
puternice șl bine înzestrate cen
tre de copil și juniori, cel din 
Ghencea.

In perspectivă, deci, un meol 
de mare atracție, care merită șl 
el văzut, nu numai partida-ve- 
detă dintre Gloria și liderul
campionatului Diviziei A I

L STEAUA 22 17 2 3 54-11 30
X Gloria-Luo. 20 14 3 3 39-15 31
3. F.C. Argeș 21 13 2 6 31-1S M
4. Unlv. Cv. 22 12 4 6 35-21 M
X Dinamo 22 10 C 6 36-20 M
X S.C. Bacău 22 11 4 7 29-17 M
1. F.C. Olt 22 11 2 8 32-26 2>
X „Poli” Tim. 22 10 2 9 27-23 33
0. Corvinul 22 10 2 10 39-27 21

10. A.S.A. 22 s 10 7 23-23 M
11. F.C.M. Bv. 21 9 2 10 25-37 N
IX Sportul stud. 22 7 S 10 27-26 IB
IX Chimia 22 7 4 11 22-36 18
M. Jiul 22 1 1 13 2S-52 H
ÎS. F.C. Bihor 22 C 4 12 30-35 16
IX Rapid 22 C 4 12 17-33 M
ri. F.C. Baia M. 22 4 6 12 23-30 14
9. PoUt. Iași 22 3 2 Î7 11-50 8

AUR" LA BOX
și membri ai lotului vor În
frunta. Începând de marți,' 
boxeri din Algeria, Bnlgarla.’ 
Cehoslovacia, Cuba. R.PJ>. Ca» 
reeană, Egipt, R.D. Germani.' 
Iugoslavia, R.F. Mongoli, JOr 
geria, Siria si U.R.S.S.

Ediția din acest an a «Cen
turii de aur” promite «pectaco- 
le pugilistice de calitate. BDe* 
tete de Intrare ae pun In vta- 
zare azi. la casele de la F»” 
ttnoarid șl Stadionul 
gust", casa de bilete din 
Vasfle Conta 16 gl eea de M 
Casa Centrali a Armatei.

HI P I S M
ea N. Nlcotae, M. Dumitru |d CK 
Suditu, zor da performanțe p« 
măsura posibilităților gt aștep
tărilor.

Analizând programul primei 
reuniuni, de mllne, constatăm im 
număr de 10 probe de califica
re, dintre care patru sint han
dicapuri șl șase probe de re
cord, printre participant numă- 
rtndu-se Robust, Krauss, TopO- 
raș, Trudin, dintre caii de cer
tă valoare, precum șt Soneta, 
Tella, Rug, Hendorf, Jenl, Su
rfs șl Tltiana din generația ti- 
nără.

A. MOSCU



Turneul zonal feminin de șah

ROMÂNCELE - 3^ p 
(din 4 posibile) 

iN RUNDA A 6-a!
Zi fastă pentru reprezentante

le țării noastre la Turneul zonal 
feminin de șah — - ----------
In runda a 6-a, 
JVi puncte în 
susținute. Dana 
zi de odihnă) 
albele) pe Kveta Eretova. Marea 
maestră Elisabeta Polihroniade- 
Rusu, depășind dificultățile unul 
start mai greoi, a cîștigat în fa
ța campioanei de junioare a Po
loniei, Joanna Jagodinska. Cris
tina Bădulescu, atestindu-șl va
loarea, a depășit-o pe campioa
na mondială de Junioare, ildike 
Madl, iar Gabriela Olărașu a în
trerupt seria victoriilor Agoieskăl 
Brustman, obțintad remiza. £1 
rezultatele colaterale ale rundei 
a 6-a au

de La Tîrnovo. 
ele au realizat 

cele 4 partide 
Nu ța (după o 

a învins-o (cu

Șl

fost favorabile Jucă
toarelor noastre, care — toate 
patru — mențin șanse de cali
ficare la „interzonale*: Savova — 
VerOci remiză, Ivanka — Erens- 
ka 1—0 (prima victorie a marii 
maestre ungare șl prima înfrln- 
gere a celei poloneze), SkaeeB- 
kova — Modrova remiză. Wiese 
— Anghelova 1—0. Boiadjeva a 
fost liberă. In partidele întrerup
te: Modrova — Madl 0—1. Jage- 
dinska — Modrova 1—0.

CLASAMENTUL (pe puncte câș
tigate și pierdute): Brustman
5—1, Nuțu 4'A—Erensk-a (1) 
4—1, Boiadjeva 4—1. Verocf 4—2. 
Polihronlade Vh—l’.ș. Gresch 
3'Ă—i'h. Bădulescu, Jagodlnska,

- - — — SavovaOlărașu 2—2. Volska, 
2‘/,—2‘/». Wlesc, Ivanka 
etc.

In runda a 7-a: Verdd 
țu. Erenska — Olărașu. 
nlade — Madl, Bădulescu 
ce 11 k o va.

- Nu- 
Polibro-
— Sk>-

COMPETIȚIA DE BOX
DE LA USTI

PRAGA, 5 (Agerpres) — In 
prima gală semifinală a tur
neului internațional de box de 
la Usti (Cehoslovacia), pugi- 
listul român Hie Dragomir a 
cîștigat prin neprezentarea ad
versarului, Blagoev (Bulgaria), 
calificîndu-se in finala catego
riei ușoară.

în „Cupa Federației” la baschet

CAMPIONATUL MONDIALE Of UNIS DE MASĂ
• Maria Alboiu învingăioarc

in tala „Scandinavium-, din 
Gdteborg. cub aemnul unui in
teres major, au continuat În
trecerile din cadrul probelor 
individuale ale celei de a 38-a 
ediții a ~ 
diale de 
program 
tururi la 
lifieările 
Fetele noastre, 
și Otilia Bădescu. au fost tre
cute direct pe tabloul propriu- 
zis, avind in vedere perfor
manțele anterioare. După cum 
se știe, ele an avut de în
fruntat adversare bine cotate 
pe plan international. In fata 
cărora 
Astfel.
șit să 
tururi.
Maeb 
(-19.
Anetta Greisinger (R.F.G.) 
3—• ((15, 17. 11). urmind 
intT.neascA pe una dintre 
v ori te, 7-v.naa Olah (Ungaria), 
locul 15 tn lume și 8 in Euro
pa. Din păcate, tinâra noastră 
cadetă Otilia Bădescu n-a reu
șit să facă fată japonezei Ta- 
moko Sbimonaga, Haxată 
locul 43 In „topul* mo 
pierzind cu 3—6 (17. W. 17) In 
primul tar.

Campiooatelor mon
tan is de masă. In 

au figurat primele 
simplu, precum și câ
ta probele de dubiu.

Maria Alboiu

an evoluat meritoriu. 
Maria Alboiu a reu- 

treacă de primele două
depășind, pe riad, pe 

Thanh (Canada) cu 
13. 9. 11) și. apoi.

1—1 
pe 
rc 
să 

fa-

in primele două tururi
lată (“ “

rezultate — FEMININ :
— Da via ud (Franța) 3—1, Po
pova (U.R.S.S.)
(S.U.A.) 3—0. Li
(R.P.D. Coreeană) 
(Finlanda) 3—0, 
(Olanda) — Lee

citeva din principalele 
........  Olah

Jin
Bun

Na 
Hui 

— Portin 
Vriesckoop 

Yen. . ----- ----- Hua
(Brazilia) 3—1, Batinici (Iugo- 

WongKim Mayslavia) — Kim May Wong 
(Singapore) 3—1, Qi Baoxiang 
(R.P. Chineză) — Young ' Mi 
Kim (Coreea de Sud) 3—0 ; 
MASCULIN — Chanmao (R.P. 
Chineză) — Prean (.Anglia) 
7—2. Miyazaki (Japonia) — 
Crubba (Polonia) 3—1 (!), Xie 
fiaike CRP. Chineză) — Mesa- 
roy (Iugoslavia) 3—2, Lo Ciuen 
Chung (Hong Kong) — KLam- 
Par (Ungaria) 3—1.

în Prunul Sir ai probei de 
dubiu mixt. perechea Otilia 
Bădescu (România). Andrei 
Siadnieenk. (URJiSJ a în
trecut eu 7—0 ffl—». 21—17) 
capiul Johnny Hinsen Dorthe 
Ha® th (Danemarca 1.

ROMANIA-ft.D. GERMANĂ 94-58
ORADEA, 5 (prin telefon). In

tr-o organizare excelentă. In sala 
polivalentă din localitate au con
tinuat întrecerile turneului inter
național de baschet masculin, 
dotat cu „Cupa Federației".

SELECȚIONATA ORAȘULUI 
VILNIUS — ROMANIA TINERET 
92—74 (44—28). In partida inaugu
rală a zilei, tinerii noștri jucă
tori au întâlnit un adversar ex
trem de puternic, cunoscător al 
secretelor acestui ‘ 
sportiv. Oaspeții din 
toții, fără excepție, foarte bine 
dotați fizic și cu o 
ieșită din comun in 
balonului, au cîștigat pe merit, 
după o * ' " ‘ ____
presărată cu multe momente de 
baschet de bună valoare. Tinerii 
noștri jucători au încercat și, ta 
unele situații, au reușit să fie la 
înălțimea puternicilor lor adver
sari, dar cîțiva dintre titulari nu 
au dat satisfacție : Vasilică a 
fost complet șters, IacOb a greșit 
cit pentru două meciuri, iar Ma- 
rlr.ache șl Bărboi eseu nu au dat 
ceea ce se aștepta de la el. In 
această situație, greul luptei l-au 
dus Rădulescu (excelent pe par- 
' ursul întregului meci). Tzachii 
cu fantezia cunoscută șl reall- 

-irl de excepție). L Constantin 
's:mir si sobru ta ceea ce face)

Poronaru (cu aport în ambele 
faze ale jocului). Au marcat : 
Krigas 6, Penikas 9, Bazukas 8, 

S. VasiHana» 12. Vil-

frumos Joc 
Vilnius, cu

îndemînare 
conducerea

întrecere Interesantă,

kas 12, Ralocika 13, Masalkis 18. 
Matkiavicius 17 pentru învingă
tori. respectiv Panaitescu 4, Mi
hai 6, Vasilică 7, Ridul eseu 22, 
Bărbulescu 2, Toadcr 2, Iacob ÎL 
Pogonam 7, Tzachls 13. Au con
dus foarte bine H. Zeh (R.D.G.) 
șl G. Dutka (România),

ROMANIA A — R. D. GER
MANA 94—58 (49—31). Meciul ve
deta a avut un început ezitant 
pentru reprezentativa noastră. 
„5“-ul Niculescu, Netolitzchi, V. 
Constantin, I. Ioncscu, Opșltaru 
încălzindu-se greu și. pe fondul 
tratării superficiale a adversaru
lui, aflîndu-se la egalitate cu a- 
cesta timp de 5 minute. Antreno
rul Gh. Novac a sesizat situația, 
a făcut citeva schimbări 
rate și jocul a început 
lege. Efectul s-a văzut pe 
de scor, care a început 
proporții în favoarea echipei Ro
mâniei, ta care au evoluat toți 
jucătorii înscriși pe foaie, 
puțin Ermurache (bolnav), 
marcat : Niculescu 45, V. 
stantin 12, Vinereanu 10, 
nat 7, Netolitzchi 5, Chirilă 4» 
Apostu 4, Opșitaru 3, Ionescu 2, 
Constantinescu 2 pentru România, 
respectiv Sell 19, Leopold 9, Retz- 
laff 7, Grossmann 6, Rishter 5, 
Kuball 4. Schllski 3, Thieme 3, 
Siesing 2. Au arbitrat bine A. Ni- 
culescu șl R. Vaida, ambii din 
România.

inspi- 
să se 
tabela 
să ia

mai 
Au 

Con- 
Cer-

Paul IOVAN

TURNEUL DE JUNIORI
AL F.LR.A.

FLORETISTUL ROMAN ROMICA MOLEA,

ÎN FINALA C. M DE TINERET
Joi au început la Arnhem (O- 

landa) Campionatele mondiale de 
strimă pentru tineret. Primii au 
intrat pe planșe Coretiștn, scrima 
românească fiind reprezentată ta 
această probă de Romlcâ Molea 
șl A lila File. Compcrtindu-se 
foarte bine. într-o companie re
dutabilă. floretistul român Ro- 
mica Molea s-a calificat pentru 
finala de 8 a acestei arme, fi
nală care s-a desfășurat vineri

CALEIDOSCOP

5

FRAȚI
Caleidoscopul nostru de astăzi șx-a pro

pus ca temă prezentarea unor adevărate 
..clanuri" de frați care au activat pe tere
nurile sportive. Din destul de numeroasele 
cazuri, am reținut, ca de obicei, doar ci
teva.

★ In sportul românesc, cei mai cunoscuți 
au fost frații IOAN : Virgil, Tudor și Camil, 
foști jucători de rugby la Stadiul român 
din București. Virgil a fost un prestigios 
treisferturi-aripă. internațional între anii 
1927 și 1938. A practicat, de asemenea, a- 
tletismui, fiind multiplu campion și record
man național (între altele, a deținut recor
durile la 200 mg — 26,6 în 1934. 400 mg — 
60,0 ta 1926 și 59,4 în 1929, decatlon — 5692.2 
in 1928) șl a luat parte la J.O. din 1928. 
Tudor a Jucat fundaș, avînd o excepțională 
lovitură de picior, iar iarna era hocheist, 
tot fundaș, ta echipa Venus. In sfîrșit, Că
rnii era treisferturi-centru, rugbyst de Înal
tă concepție creatoare. Apropo de Camil, 
fiul său șerban a făcut atletism șl a deți
nut recordul țării la săritura ta înălțime 
(1,17. m. de cinci ort. în 1972 și 1974), ca și 
soția sa Virginia Bonci-Ioan (1,92 în 1973).

★ In lume? rugbyului nostru au mal fost 
însă și frați! ICONOMU : Mircea, primul 
căpitan al reprezentativei României în 1919. 
mijlocaș la grămadă la „Tenis Club Ro
mân- (a Jucat de asemenea tenis fiind 
căpitan nejucător al echipei României la 
J.O. din 1924). Ion (și el Internațional in 
1919, cu Franța și S.U.A.). George șl Barbu 
(toți au Jucat numai la T.C.R.) ; frații 
IONESCU : Dumitru (Titi), mijlocaș la gră
madă. a evoluat sub culorile Sportului stu
dențesc și apoi lâ Dinamo (de 10 ori In
ternațional unul dintre cel mal 
Jucători al rugbyului românesc), George, 
mijlocaș la deschidere, la Sportul studen
țesc apoi Ia Steaua) și Faby (decedat pre
matur etnd se anunța un Jucător cu o fru
moasă perspectivă).

★ Tn echipa de fotbal Venus București, 
campioană a țării tn deceniu! al patrulea.

valoroși

Lifege — Waregem 1—0, F.C. Bru
ges — Malines 1—0, St. Nicolas
— Anderlecht 0—4. Pe primele 
locuri: Anderlecht 45 p, Ware
gem, F.C. Lițge, F.C. Bruges cu 
cite 34 p; pe ultimele: 17. St. 
Nicolas 15 p, 18. Racing Jet 12 p.

Elveția (meci restant): Lausan
ne — La Chaux de Foods 1—4. 
In sferturile de finală ale „Cu
pei" (primul joc. celelalte 
programate azi): Șervet te 
Gallen 3—0.

Scoția (meciuri restante): Dum
barton — Celtic 9—2, Dundee Utd.
— F.C. Dundee 4—0.
• In C.E. de juniori A: Spa

nia — Luxemburg 3—0. în cla
samentul grupei a 3-a, pe pri
mele locuri se an* Iugoslavia și 
Franța cu dte 4 p (cu trei și, 
respectiv, două jocuri), urmate 
de Spania cu 2 p (2 j).
• In «Cupa Libertadorcs", 

jocurile din grupa a 3-a s-au în
cheiat cu victoria echipei F.C, 
America (Columbia), care s-a 
calificat pentru etapa semifina
lă. In grupa a 2-a, este virtual 
calificata Blooming (Bolivia).

• in optimile de finală ale 
.Cupe! Spaniel", Real Madrid a 
fost eliminata. după prelungiri, 
de Athletic Bilbao. Celelalte ca
lificate pentru sferturile de fi
xata: C-F. Barcelona, Gijon. Be- 
tis Sevilla, Real Socledad. Zara
goza, Atletico Madrid și Castel
lon.
• In turneul International de 

fotbal pentru juniori de la Ca
nnes s-au disputat alte două 
meciuri, încheiate cu următoare
le rezultate: Danemarca — Iu
goslavia 2—0: Franța — Scoția 
1—L

sînt 
St.

DEVENITI CELEBRI IN SPORT
ae af^au cei tre frați VILCOV (Peiea. Co- 
lea șl Voiadea). care alcătuiau o redutabilă 
..troici*, pracsicinc un Joc eficace șl spec
taculos. tn memoria celor mal vlrstnlcl din
tre noi stăruie spre exemplu, jocul de cap. 
de-a dreptul excepțional, al iul Petea.

* Un alt trio celebru 
fraților tis'CZE. din Tg. Mureș (Gabriel, 
I.adislau și Tuka). hocheiștl de mare ran
dament alcătuind o linie de atac percu
tantă, dar și fotbaliști. Dintre el. Incze Ii 
a fost selecționat de 4 or! tn naționala de 
fotbal.

* Foarte cunoscut este și exemplul fa
miliei de atlețl finlandezi JXBVINEN. Ta
tăl. Isă-Werner, a fost campion la disc, tn 
stil elenlc. la Olimpiada — neoficială — 
din 1906, de la Atena (35.17 m). La J.O. de 
la Londra, ir. 1909. s-a clasat al patrulea 
la disc, aruncarea In stilul modern (39.43 
m). Cel trei fii ai săi au reprezentat Fin
landa la J.O. din 1932. La Los Angeles. 
Matti a devenit campion olimpie la suliță 
(72,71 m), AkHes a obținut medalia de ar
gint la decatlon (8292,4! p), reedittadu-și
locul cucerit șl înainte eu patru ani la Jo
curile de la Amsterdam (7931,50 p), iar 
italie a fost al nouălea la aruncarea greu
tății cu 14,63 m. tn 1930. Aklles a fost re
cordman mondial la decatlon (8255,475 p, 
echivalente, astăzi, cu 7036 p), iar Matti a

. îmbunătățit de zece ori recordul lumii la 
aruncarea suliței, duclndu-1 de la 71,57 tn 
1930 la 77,23 m in 1936. Pentru a marca u- 
nul dintre aceste recorduri, la stadionul 
olimpic^din Helsinki a fost înălțat un turn 

cit măsurase re

* fost si cel al

72,92 m. exact __ ____ ___
Iul ă-atti de la 14 septembrie 1930. 

* în proba de fond, contratimp pe e- 
care măsoară 100 km, la două edl-

de... 
cordul

chipe, care măsoară 100 km, la două edi
ții ale J.O. distanța parcursă de cicliști a 
fost mal mare : 109,89 km ta 1964 la Tokio 
și 104 km ta 1968 la Mexico. La aceste ediții, 
reprezentativa Suediei s-a clasat a treia 
(2.27:11,525 șL respectiv, a doua (2.09:26,60).

„Doar cei firavi, doar pe aceia ta- 
sați-i să meargă printre flori. Area
ta este drumul pentru ei ; pe eri 
spinos 11 bat bărbații !“

DJURA JAKSIC1 (1832-1878)
scriitor slrb

Din echipă au fâcut parte și frații PET
TERS SON (Erik, G3sxa și Store, plus Sven 
Hamrin) la Tokio, cel trei de mal înainte, 
plus șî al patrulea Pettersson. Tomas, la 
Mexico.

★ La Jocurile Olimpice din 1936, ta re
gatele Je canotaj la proba Se schif 4+1, 
medalia de bronz a revenit echipajului 
Franței, din care au făcut parte și cei trei 
frați VANDERNOTTE : Ferand, Marcel fă
taturi de Marcel Cos mat și Maroei Chau- 
vigne) și mezinul Noel, ta vlrstâ de numai 
12 ani, care a fost folosit drept eîrmacL

★ In Anglia există, ta momentul acesta,
trei frați IIESTFORD, tineri tal en ta ți și va
loroși sportivi. Dintre ei cri mal vîrstnlc. 
Robert, este purtătorul tricoului cu nr. I 
ta linia a treia a reprezentativei naționale 
de rugby. Mijlociul este și ri tot rugbyst, dar 
specialist în jocul în XTIL legitimat la e- 
chîpa din Leeds, care evoluează în prima 
ligă a campionatului. In sfirșit, mezinul 
este fotbalist la Fulham, unde joacă por
tar. El face parte din lotul englez de „29 
de ani1” ‘ .
Iuînd chiar 
tul meci al 
Anglia.

★ Apropo ____
selecționerul naționalei de fotbal, este ta
tăl a trei băieți : Paul (27 ani), Andy (25 
ani) și Mark (21 ani). Nici unul nu s-a în
drăgostit însă de balonul rotund ca tatăl lor, 
el de cel... oval, toți trei fiind Jucători de 
rugby. Să mal zică cineva că ce se naște 
din pîslcă...

șl n-ar fi exclus să-1 vedem evo- 
și in țara noastră, ta apropta- 
eehipelor de tineret România —

de Anglia : Bobby ROBSON,

Romeo VILARA

TELEX • TELEX
BASCHET • La Alencon. ta 

Franța, are loc turneul de cali
ficare pentru C.E. cădeți: Franța 
— Irlanda 85—49. Spania — An
glia 81—74 • Galatasaray a în
trecut. ta finali, pe Fenerbahce 
(74—devenind campioană a 
Turciei.

CICLISM • In .Turul Tării Bas
cilor". etapa a 4-a a revenit la 
sprint spaniolului Munoz (179 km 
ta 5.00:03). Lider este. In conti
nuare, Laguia 19.44:15, urmat la 
J s de Cabestany, Lejaretta și 
Delgado (toți Spania) • După 7 
etape a luat sfîrșit ..Turul Al
geriei" cu victoria localnicului 
Benzine 23.22:34, urmat de Hamza 
(Algeria) 23.25:31, Figues (Fran
ța) 23.26:57

gimnastica • 
de la ' 
clasat 
și pe 
(19.200

HOCHEI > C.E. de 
grupa „A", * - - ■

In concursul 
Riga. Camelia Volnea s-a 
a treia la sol (19.388 p) 
locul cinci la sărituri 

Dl.
Juniori. 

...........................la Anglet (Franța): 
Suedia — Cehoslovacia 5—3 (1—0, 
1—1, 3—2), U.R.S.S. — Finlanda 
6—0 (1—0, 4—0, 1—0), Norvegia — 
R.F.G. 5—5 (2—3. 2—1, 1—1), El
veția — Franța 4—2 (1—0. 2—1. 
i—n.

TENIS • Turneul de la Monta 
Carlo, optimi: Cancellottl —
NystrGm 6—2. 7—5. Smid — Hi
gueras 6—3, 6—3, Lendl — Gun- 
narsson 6—3, 7—5, Piraek — Jal- 
te 6—1, 6—1, Wilander — Peed 
6—3, 8—3, Krikstein — Clerc 5—7. 
6—1, 6—4.

VOLEI • La Copenhaga, în 
sferturile de finală ale compe
tiției masculine de volei dotata 
cu „Cupa primăverii", au fost 
înregistrate rezultatele: Franța — 
Portugalia 3—1 (13, 7. —13, 10),
Finlanda — Israel 3—0 (13. 5, 7), 
Olanda — Suedia 3—0 (14, 14. 7), 
R.F. Germania — Danemarca 3—1 
(—12, 11, 12, 10). • „Cupa Japo
niei" la volei femei, care se 
desfășoară la Tokio, a progra
mat, în ziua a doua, următoa
rele jocuri: R.P. Chin eră — 
Mexic 3—0 (6, 5, 4). U.R.S.S. — 
Japonia 3—1 (—15, 13, 4, 7), Co
reea de Sud — Cehoslovacia 3—0 
(10, 6, 4), R.F. Germania — Bra
zilia 3—2 (—7 14. 14. —3. 15).


