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Marți după-amiază, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și emirul Kuweitului, șeie 
Sabah Al-Salem Al-Sabah, s-au 
reintilnit in cadrul convorbiri
lor oficiale româno-kuweitiene 
care au avut loc la Palatul 
Dasman, reședința inalților oas
peți români.

Convorbirile oficiale au evi
dențiat resursele multiple ale 
colaborării româno-kuweitiene, 
precum și dorința celor două 
părți de a fructifica, în bene
ficiul reciproc, aceste disponibi
lități. Au fost reliefate căi și 
mijloace concrete de consolidare 
și amplificare a unor raporturi 
reciproc avantaj'oase de coope
rare in domeniul economic și 
in alte sfere 
interes comun.

Convorbirile 
kuweitiene la 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă.

★
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat in cursul dimineții de 
miercuri Universitatea din Ku
weit.

de activitate de

oficiale româno- 
nivel înalt s-au

★
In cadrul vizitei oficiale 

de prietenie în Kuweit, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întilnit, la Pa
latul Dasman, cu reprezentanți 
de seamă ai vieții economice 
și comerciale kuweitiene.

La încheierea vizitei oficiale 
de prietenie in Kuweit, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, s-a intîlnit cu 
reprezentanții presei și radio- 
televiziunii din această țară, 
precum și cu corespondenții și 
trimișii speciali ai agențiilor in
ternaționale și din Orientul 
Mijlociu. *

lă
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întors, 
miercuri seara, in Capitală, din 
vizitele oficiale întreprinse in 
Grecia, la invitația președinte
lui Republicii Elene, Constantin 
Tsatsos, și in Kuweit, la invi
tația emirului statului, șeicul 
Sabah Al-Salem Al-Sabah și a 
doamnei Norryyah Al-Sabah.

La aeroportul Olopeni, unde

a avut loc ceremonia sosirii, 
domnea o atmosferă sărbăto
rească. Pe frontispiciul aerogă
rii se afla portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, încadrat de 
drapelele partidului și stalului.

La ora 19,20, aeronava pre
zidențială a aterizat. La cobo
rârea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint intimpi- 
nați de tovarășii Manea Ma- 
nescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Rău tu, Iosif 
Uglai, Ștefan Andrei, Mihai 
Da lea, Mihai Gere, Nicolae Gio
san, Ion Ioniță, Vasile Patilincț, 
Ion Ursu. Tovarășii din condu
cerea de partid și de stat au 
venit împreună cu soțiile.

Mii de locuitori ai Capitalei 
au venit la aeroport pentru a 
saluta cu însuflețire pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu. Ei 
au scandat îndelung „Ceaușescu- 
P.C.R.", reafirmîndu-și senti
mentele de profundă dragoste, 
stimă și recunoștință față de 
secretarul general al partidului, 
pentru activitatea neobosită pe 
care o consacră prosperității 
patriei, creșterii prestigiului și 
rolului României socialiste in 
viața internațională, edificării 
unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură manifestări
lor pline de simpatie ale popu
lației Capitalei.

in primirea entuziastă făcută 
de bucureșteni și-au găsit o 
grăitoare expresie deplina a- 
probare și satisfacție cu care 
întreaga noastră națiune a luat 
cunoștință 
cabilc ale 
tovarășul 
tovarășa 
Grecia și 
înscriu ca 
importanță și semnificație 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare mu’tiiaterală 
dintre România și aceste țări, 
dintre popoarele noastre, ca o 
contribuție de seamă la cauza 
păcii, înțelegerii și cooperării 
internaționale.
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STEAUA IȘI MĂREȘTE AVANTAJUL
• Liderul a obți
nut singura victorie 
in deplasare a eta
pei, Dinamo 

egalitategura
F. C. Constanța și 
„U“ Cluj-Napoca 
la primele succese 
din retur • Spor
tul studențesc con
firmă bunul 
de primăvară 
Situația pare 

pezită in fruntea 

clasamentului, 
schimb ea se corn-

plică și mai 

in subsolul său.

mult Urmărind mingea respinsă de Catona, Ciugarin va înscrie al treilea gol al echi
pei sale. Fază din meciul Sportul studențesc — Politehnica Timișoara.

Foto : Dragoș NEAGU

REZULTATE TEHNICE

F.C. Olimpia 
Rapid
Jiul
F.C. Constanța 
A.S.A. Tg. Mureș
F.C. Argeș
„U“ Cluj-Napoca 
Sportul stud.
S.C. Bacău

— Uni». Craiova
— U.T.A.
— Dinamo
— F.C.M. Reșița
— C.F.R.
— Steaua
— Polit. lași
— „Poli" Timiș.
— F.C. Bihor

4—0 (2—0) 
2—1 (1—1) 
0—0
1—0
1—0
0—1
3— 0

4— 0

(0-0) 
(0-0) 
(o—OÎ 
(1—0) 
(2-0) 
(1-0)

ETAPA VIITOARE (18 aprilie)

de rezultatele remar- 
vizitelor efectuate 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu 
Kuweit, vizite ce 

momente de mare 
in

de
și 
in 
se
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F.C.M. Reșița 
S. C. Bacău 
U.T.A.
F.C. Bihor
Dinamo
C.F.R.
„Poli" Timișoara 
Steaua
Polit. lași

— F.C. Argeș
— A.S.A. Tirgu Mureș
— F. C. --
— Rapid
— F. C.
— Jiul
— Univ.
— „U“ Cluj-Napoca
— Sportul studențesc-

Olimpia

Constanța

Craiova

(2—2) 
(0—2) 
(0—2) 
(0—2) 
(1-0) 
(0—1) 
(1—D 
(2—1) 
(1—3)

CLASAMENTUL

1. STEAUA 22 15 4 3 48—17 34
2. Dinamo 22 13 3 6 45—23 29
3. S.C. Bacău 22 11 2 9 26—25 24
4. „Poli" Timișoara 22 10 4 8 33—33 24
5. Sportul stud. 22 10 3 9 29—30 23'
6. Politehnica lași 22 9 4 9 33—31 22
7. Jiul 22 9 4 9 32—32 22
8. A.S.A. 22 10 2 10 29—30 22
9. F. C. Bihor 22 9 4 9 25—28 22

10. F.C. Argeș 22 8 6 8 23—28 22
11. F.C.M. Reșița 22 10 2 10 24—33 22
12. Rapid 22 9 3 10 25—29 21
13. F.C. Constanta 22 9 2 11 25—24 20
14. U.T.A. 22 9 2 11 26—34 20
15. Universitatea Cv. 22 7 5 10 27—27 19
16. F. C. Olimpia 22 7 5 10 22—34 19
17. C.F.R. 22 5 6 11 17—30 16
18. „U" Cluj-Napoca 22 6 3 13 26—27 15

la meciurilerelatări de
Diviziei A la fotbal

Citiți In paginile 2—S 
celei de a XXII-a etape a

Simbătă și duminică, la Galați

DOUA GALE DE MARE ATRACȚIE
CU PARTICIPAREA BOXERILOR

DIN LOTUL OLIMPIC
Continuîndu-și pregătirile în 

vederea participării la turneul 
internațional „Centura de aur", 
boxerii noștri fruntași susțin 
simbătă și duminică, la Galați, 
noi meciuri de verificare- Com- 
ponenții lotului vor avea ca 
parteneri de întrecere pugiliști 
dintr-o selecționată sindicală 
care cuprinde sportivi binecu- 
noscuți amatorilor de box din 
țara noastră. In programul ce
lor două reuniuni (simbătă de 
la ora 18 și duminică de la 
ora 10) sint incluse meciuri 
deosebit de interesante, multe 
dintre ele constituind teste di
ficile pentru membrii lotului o- 
limpic. Au . fost stabilite urmă
toarele perechi : R. Cozma — P. 
Ganea (B.C. Galați), Al. Turei
— M. Vișar. (Metalul Tîrgoviș
te), C. Grucscu — D. Burdihoi 
(Metalul Buc.), N. Robu — C. 
Anghel (Minerul Moldova Nouă), 
I. Lungu — St. Duminică (B.C. 
Galați), G. Pometcu — N. Bu- 
teseacă (B.C. Galați), Gh. Cio
chină — D. Loloț (Metalul), Gh. 
Vlad — O. Amăzăroaie (B.C. 
Galați), S. Cuțov — I. Budușan 
(Metalul Buc.), C. Cuțov — A. 
Guțu (B.C. Galați), C. Hajnal
— D. Bute (B.C. Galați), V. 
Cicu — I. Tirilă (B.C. Galați), 
D. Cimpoieșu — S. Tirilă (B.C. 
Galați), V. Didea — I. Istrata

(B.C. Galați). Al. Nâstac — C. 
Chiracu (B.C. Galați), C. Dafi- 
noiu — C. Văran (C.S.M. Re
șița), M. Simon — I. Giurcă 
(Metalul Tîrgoviște), M. Simon 
— V. Lehăduș (B.C. Galați).
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| Etapa a XXIl-a
1 meritată a fruntașei
i cipala sa rivală —
1 in deplasare de la Petroșani distanța dintre cele două s-a 
[ mărit acum la cinci puncte.
i Complicațiile se măresc insă în zona periculoasă a cla- 
i samentului, unde înfringerea la scor a Universității Cra- 
i iova, coroborată cu victoriile (primele din acest retur) ale 
i F. C. Constanței și „U“ Cluj-Napoca amplifică lupta pen- 
i tru evitarea retrogradării, viitoare în care pot fi atrase 
| și alte formații.

consemna t o victoriea Diviziei A a 
întrecerii, Steaua, Ia Pitești. Cum prin- 
Dinamo — n-a obținut decit un punct

GOLGETERII

S-A REUNIT

122 GOLURI :
(Dinamo) — 4 

13 GOLURI :
(Steaua) 5 din

D. Georgescu 
din 11 m
Iordaneseu

11 m.

Antrenorul emerit Constantin Nour corectează execuțiile tehnice 
ale elevului său favorit, Mircea Simon.

Foto : Dragoș NEAGU

LOTUL OLIMPIC

12 GOLURI : Radu II (F. C. 
Argeș) — 1 din 11 m.

11 GOLURI : Roznai (Jiul), 
M. Sandu (Sportul studențesc)

10 GOLURI : Costea (Politeh
nica Iași), Răducanu (Steaua) 
—1 din 11 m.

9 GOLURI : Cotec („Poli" 
Timișoara), Peniu (F. C. Con
stanța).

8 GOLURI : Mulțescu (Jiul) 
— 1 din 11 m.

Aseară s-a 
rești lotul olimpic de fotbal 
al țării noastre care se pre
gătește pentru partidi de marți 
6 aprilie, de la Roosendaal, cu , 
echipa olimpică a Olandei.

Componența lotului este ur
mătoarea : Răducanu șl Iorgu- 
lescu (portari), Cheran, Dinu, 
G. Sandu, Sameș, Anghelini. 
Hajnal (fundași), Dumitru, Bb- 
loni, Iordănescu, Mulțescu 
(mijlocași), Lucescu, Crișan, D. 
Georgescu, Răducanu, C. Zam
fir (atacanți).

Selecționabilii încep de as
tăzi suita antrenamentelor. 
Programul de pregătire pre
vede și un joc la două porțl 
în compania lui Dinamo Bucu
rești.

reunit la Bucu-

IMPORTANTE COMPETIȚII DE TENIS 
APRILIEIN LUNA

Bucureștenii iubitori 
nis vor avea prilejul 
mărească o serie de importan
te competiții, programate în 
Capitală, în cursul acestei luni. 
Mai întîi, între 5 și 11 aprilie, 
jucătorii și jucătoarele noastre 
fruntașe vor lua parte la „Cri
teriul de primăvară", primul 
turneu în aer liber din actua
lul sezon. Ca în săptămîna 
imediat următoare (de la 12 
aprilie), ei să se regăsească în 
întrecerile pe echipe din ca
drul turului primei divizii. De

de te- 
să ur

la 19 la 25 aprilie, un eveni
ment de importanță majoră : 
se dispută campionatele inter
naționale de tenis ale Româ
niei, cu participarea unor pres
tigioase rachete din țară și de 
peste hotare.

Așa cum s-a mai anunțat, 
la sfîrșitul lunii, echipa țării 
noastre se deplasează la Viena, 
pentru meciul 
cadrul „Cupei 
lie — 2 mai), 
alcătuită după 
tru „Criteriul

cu Austria, din 
Davis“ (30 apri- 
Formația va fi 
întrecerile pen- 
de primăvară".



RESPONSABILITĂȚILE POLITICE
ALE ACTIVISTULUI SPORTIV

în ansamblul mișcării noastre sportive 
un rol important în afirmarea educației 
fizice în viața societății, în dezvoltarea 
bazei sale materiale, în consolidarea_ acti
vității de performanță, revine, fără în
doială, activiștilor sportivi, oamenii ale 
căror îndatoriri fundamentale sînt acelea 
de a aplica neabătut politica partidului și 
statului în acest domeniu de incontesta
bilă însemnătate socială.

între multiplele responsabilități care 
revin activistului sportiv, nu de minoră 
importanță, sînt cele de ordin educativ. A- 
semenea antrenorului, profesorului de edu
cație fizică, instructorului, el esțe_ chemat 
să desfășoare o activitate neobosită în di
recția educării politice și cetățenești a ti
neretului sportiv, pentru afirmarea princi
piilor eticii și echității, a normelor stator
nicite în societatea noastră socialistă, a 
moralei comuniste. Urmînd indicațiile cu
prinse în documențe de partid de excepțio
nală valoare teoretică și practică, cu deose
bire în Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973 și în Mesajul 
adresat de tovarășul NICOLAE' CEAUȘESCU 
participanților la Conferința pe țară a miș
cării sportive, majoritatea celor ce acti
vează în acest domeniu și-au sporit efor
turile pe tărîm educativ, au vegheat și ve
ghează cu mai multă grijă evoluția gene
rației tinere, deopotrivă pe planul activi
tății sportive și profesionale, în familie și 
in societate, instaurarea unui climat de 
exigență crescută în unitățile sportive, cul
tivarea spiritului de muncă sîrguincioasă, 
perseverentă și responsabilă, a sentimente
lor de dăruire, de atașament față de culo
rile cluburilor pe care le reprezintă sau

ale țării, respectarea cu strictețe a norme
lor de comportare pe terenurile de sport 
și în afara lor stau cu prioritate în atenția 
activiștilor din mișcarea sportivă. în felul 
acesta ei își onorează misiunea de edu
catori, se dovedesc buni propagatori ai po
liticii partidului în sport.

Dezbaterile care au loc în unitățile spor
tive în pregătirea Congresului educației po
litice și al culturii socialiste consemnează 
succese importante în acest domeniu, dar 
pun totodată în evidență, pe alocuri, ne
ajunsuri manifestate în activitatea educa
tivă. Nu pretutindeni sportivii au conștiin
ța eforturilor pe care le face societatea 
pentru crearea condițiilor optime pregăti
rii lor, nu pretutindeni operează eficient 
principiile eticii și echității socialiste, ca 
dovadă a faptului că activiștii sportivi nu 
depun o susținută muncă de preîntâmpina
re a actelor antisociale. Mal sînt încă ti
neri care încearcă să facă din sport o 
trambulină spre obținerea unor poziții so
ciale sau avantaje materiale nemeritate, 
care cer mult și oferă puțin. Existența 
unor astfel de concepții a fost semnalată 
de însuși secretarul general al partidului 
cu prilejul consfătuirii de lucru cu activul 
de partid din domeniul ideologiei și al ac
tivității politice și cultural-educative din 
iulie 1971 : ,.sînt, de asemenea, oameni care 
nu înțeleg că fiecare e dator să dea cit mai 
mult societății, nu să sc preocupe de a-și 
însuși cît mai mult de la societate și, mai 
ales, fără muncă“. împotriva unor aseme
nea mentalități trebuie să-și îndrepte, prin 
urmare, atenția activiștii sportivi. Sînt în
datoriri de mare însemnătate socială, dar 
și politică.

APRILIE LUNA AMENAJĂRILOR
DE BAZE SPORTIVE SIMPLE

Prin tradiție, luna aprilie 
echivalează cu începutul acti
vității sportive în aer liber, cu 
declanșarea unor frumoase ini
țiative destinate să apropie și 
mai mult masele de tineri și 
tinere din țara noastră de exer
cițiu fizic, de sport, practicat 
după gusturi și preferințe. Edi
ția de vară a „Cupei tineretu
lui", inaugurată la mijlocul lunii 
martie găsește în aprilie un 
larg spațiu de desfășurare, la 
fel ca și alergările de atletism, 
cele pe teren variat, crosurile, 
atît de accesibile tuturor cate
goriilor de vîrstă, ca acțiunile 
pentru trecerea probelor și nor
melor din cadrul Complexului 
sportiv „Sport și sănătate", ge
neralizat acum la nivelul în
tregii țări.

Tot prin tradiție, luna apri
lie este marcată și de preocu
parea pentru amenajarea și 
mai ales. pentru reamenajarea 
unor spații de practicare a 
exercițiilor fizice, cu deosebire 
baze sportive simple, aflate în 
perimetrul orașelor sau în cel 
al satelor și comunelor. Edilii 
noștri, dînd curs angajamente
lor asumate la primul Congres 
al Consiliilor populare, au și 
trecut Ia fapte. în multe așe
zări urbane și rurale din jude
țele Dolj? Iași, Constanța, Bi
hor, Olt sau Maramureș, acțiu
nea de amenajare sau de re- 
amenajare a bazelor sportive 
simple se află în plină desfă
șurare, ea antrenînd

și mii de tineri și 
tinere, în primul rînd bene
ficiarii acestor spații de miș
care în aer liber, pionierii și 
școlarii. Inițiativelor întîlnite în 
municipiile Craiova, Tg. Mu
reș și Pitești, toate la nivelul 
unităților de învățămînt le vor 
urma, neîndoielnic, altele, ce 
se vor materializa în apropiata 
vacanță de primăvară.

Este de așteptat ca, pretutin
deni, luna aprilie să prile- 
juiască o întărire substanțială 
a bazei materiale, 
pentru activitatea 
de masă. Grija 
reușita deplină a 
nilor de amenajare și 
najare a diferitelor terenuri va 
trebui, însă, permanent dublată 
de preocupări atente și susți
nute pentru întreținerea și, de
sigur, pentru folosirea cit mai 
judicioasă a acestora. (T. St.).

de

îndeosebi 
sportivă 

pentru 
acțiu- 

reame-

PUNCT FINAL IN TURNEUL I
INTERNAȚIONAL DE ȘAH

Marți dimineața, în aula Bi
bliotecii Centrale Universitare, 
s-a încheiat ultima partidă din 
cadrul turneului internațional 
de șah. Sveșnikov și Barle au 
convenit asupra remizei la mu
tarea 62, astfel că intră amîndoi 
în plutonul celor ce împart locu
rile 2—8 în clasamentul final :

1. TH. GHIȚESCU (România) 
10 puncte ; 2—8. J. Pinler (Un
garia), J. Barle (Iugoslavia), V. 
Stoica (România), E. Sveșnikov 
(U.R.S.S.), M. Pavlov (Româ
nia), L. Ogaard (Norvegia) și 
C. Radovici (România) — 9 p ; 
9. E. Ungureanu (România) 8 p; 
10—11. M. Șubă (România) și 
J. Augustin (Cehoslovacia) — 
7’/î p ; 12—14. G. Atanasov (Bul
garia), H. Mohring (R.D.G.) și 
Tr. Stanciu (România) — 6 p ; 
15. J. Diaz (Cuba) 3% p ; 16. 
P. Hammer (Elveția) 2’/2 p. (La 
punctaj egal ordinea este 
dată după coeficienții Sone- 
born-Berger).

I

TURNEUL DE JUDO
DE LA POTSDAM

Potsdam a avut loc 
turneu International

un 
de 
de

La
mare ______  _______ ,_____
judo organizat de federația 
specialitate din R.D. Germană. 
Au participat sportivi din 13 țări, 
printre care si România. O 
portare meritorie au avut M.
(cat. ușoară) s> C. Știrbu 
semigrea) clasați pe locul 
categoriile respective. De 
țlonat că la fiecare categorie au 
luptat cite 30 de judoka.

---------  UIAMBBWWfBIlim-----------

oom- 
NUțu 
(cat.

5 la 
men-
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REPREZENTATIVA MASCULINA DE BASCHET, |

Continuîndu-și seria pregă
tirilor în vederea principalului 
obiectiv din acest an (Balca
niada) și a întrecerilor inter
naționale oficiale din 1977, lo
tul reprezentativ de baschet 
masculin a participat, zilele 
trecute, la un turneu desfășu
rat la Wroclaw, în compania 
selecționatelor I și II ale Po
loniei și a echipei Slansk din 
orașul gazdă. Avînd o evoluție 
bună (deși au lipsit unii ju
cători pe care antrenorul îi 
consideră ca fiind de bază — 
Ivascenco, Căpușan, Tecău), 
formația română a ocupat lo
cul I, la egalitate de puncte 
cu Polonia II și Polonia I, dar 
cu coșaveraj direct superior. 
Echipa română a Învins cu

Foto : N. DRAGOȘ

Mariana Ionescu (Dina
mo) in dispută cu bloca
jul rapidist, format din 
Mariana Baga ți Ruxan- 

dra Vraniță. "

89—-75 Polonia II și a fost în
trecută cu 91—85 de Polonia I, 
iar Polonia II a dispus cu 
86—76 de Polonia I. Clasament 
final : 1. România, 2. Polo
nia II, 3. Polonia I, 4. Slansk.

în legătură cu turneul de 
la Wroclaw, antrenorul D. 
vuleț-Colibaba ne-a relatat 
nele amănunte interesante :

„Baschetbaliștii noștri au în- 
tilnit trei echipe puternice, for
mate din componenții lotului 
lărgit al Poloniei, din care va 
Ii alcătuită echipa participan
tă la turneul de la Edinburgh 
pentru calificarea la Jocurile 
Olimpice. Nu au lipsit Jur
kiewicz, Sewerin, Langos — Po
lonia I, Dureiko, Ladniak — 
Polonia II, Garlinski, Kalinov- 
ski — Slansk. In general, lotul 
român a avut o comportare bu
nă, rcniarcîndu-se prin ambi
ția cu care a aplicat apărarea 
agresivă. Evidențiez evoluția 
extremelor și a fundașilor, în 
schimb consemn din nou ca 
negativ jocul pivoților. Cei 
mai utili : Cernat (coșgeterul 
turneului —, 75 p .— înaintea 
celebrului Jurkiewicz), Nicu- 
lescu, Popa și Mihuță, ultimul 
fiind o revelație (în special în 
apărare), motiv pentru care 
l-am folosit cam același nu
măr de minute ca pe Oczelak» 
care a jucat sub posibilități. 
în rest, Barna și Zdrenghea au 
debutat mulțumitor in . noua 
manieră de joc a lotului, iar 
Uglai, Chircă, Crăciun, Ber- 
ceanu și Neagu au avut os
cilații."

E- 
u-

in sala Floreasca, începe Ultimul turneu
al campionatelor de volei (grupa i)

Azi, partida femininâ Dinamo — Rapid
Azi, în sala Floreasca 

Capitală, echipele feminine 
prima grupă valorică a campio
natului Diviziei A de volei iau 
startul în ultimul turneu, în 
urma căruia formația clasată 
pe primul loc va primi titlul 
și tricourile de campioană. Tur
neul debutează cu o întîlnire 
de mare atracție, dată fiind ve
chea rivalitate dintre cele două 
competitoare : Dinamo — Rapid. 
Formația dinamovistă, antrena
tă de Doina Ivănescu, va încer
ca cu siguranță obținerea vic
toriei, care nu i-a suris în ulti
mele două confruntări, pentru 
a-și apăra prestigiul, în timp 
ce elevele Iui D. Plocon, care 
sînt mai aproape ca oricind în 
actuala ediție de locul doi, vor 
încerca la rîndul lor să reali
zeze un nou succes.. O întîlnire 
care poate furniza, la rîndul 
său, un spectacol interesant

din 
din

Penicilinaeste și cea dintre
Iași și I.E.F.S.

Programul începe 
cu meciul Dinamo — Rapid, 
care va putea fi urmărit, în 
transmisie directă, și pe micul 
ecran.

Echipele masculine vor înce
pe întrecerile din cadrul ulti
mului turneu vineri, tot 
sala Floreasca.

Ia ora 16

vor avea Ioc 
la Brașov, în 
de tineret și

în

TURNEUL SELECȚIONATEI 
STUDENȚEȘTI A U.R.S.S.

Săptămîna viitoare Selecțio
nata feminină studențească a 
U.R.S.S. va întreprinde un tur
neu de patru jocuri în țara 
noastră. în București, meciurile 
sin programate marți și miercuri, 
de Ia ora 18, în sala Dinamo, 
echipa sovietică urmînd să pri
mească replica formațiilor Pe
nicilina Iași și Dinamo. Urmă-

toarele partide 
vineri și simbătă 
compania Lotului 
a unei Selecționate divizionare.

ÎNTRECERILE JUNIORILOR
• între 9 și 13 aprilie, ee va 

desfășura faza de zonă a cam
pionatului de juniori II, mas
culin și feminin. întrecerile 
sînt programate în următoarele 
localități : masculin — Sucea
va. Galați, Constanța, Alexan
dria, Deva, Oradea, Baia Mare, 
Tg. Mureș ; feminin — Boto
șani, Ploiești, Constanța, Tîrgo- 
viște, Craiova, Arad, Cluj-Na- 
poca, Brașov. Finala va avea 
loc în zilele de 30 aprilie, 1 și 
2 mai la Brașov.

• Finala Diviziei naționale de 
juniori și școlari se va desfă
șura între 12 și 15 aprilie la 
Rm. Vileea (masculin) și Sibiu 
(feminin).
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PITEȘTI, 31 (prin telefon).

F.C. ARCE 0(0
STEAUA 1(0

Ambele echipe și-au luat 
măsuri speciale de prevedere, 
urmărind în primul rînd ani
hilarea „pivoților". Așa se face 
că Agiu a fost umbra lui Do- 
brin (cel puțin în prima parte), 
iar Iovănescu a lui Dumitru. 
Din această confruntare a re
zultat un joc aspru — în pri
ma parte — în care greșelile 
tehnice au abundat, mai ales 
în tabăra gazdelor. Steaua a 
acceptat acest joc Ia remiză, 
care-i convenea, mai ales prin 
prisma realizărilor de pină 
acum ale lui F. C. Argeș și ast
fel a rezultat un joc de nivel 
tehnic modest. Cu toate aces
tea, mai ales spre partea a 
doua a primei reprize, s-a sim
țit o mai mare degajare a 
jocului oaspeților. Devenea tot 
mai evident faptul că F. C. Ar
geș este într-una din zilele 
sale slabe, încercările de o- 
fensivă fiind anihilate practic 
de jocul prea lent al liniei de 
mijloc. De altfel în tot cursul 
primei reprize, F. C. Argeș va 
avea doar două ocazii de gol 
(Dobrin, min. 5 — cap spec
taculos la o centrare a lui 
Radu II și Radu II, min. 12 — 
cap, la un pas de gol din cen
trarea lui Jercan).

După pauză, în min. 46. Do
brin ratează o mare ocazie — 
lansare Jercan — dar foarte 
curînd Steaua începe să con
troleze jocul, impulsionată 
mereu de Dumitru, vizibil iri-

UN JOC

Stadion Jhtl ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori, o- 
proximativ 12.000. Raport de 
corner© : 7—3. Raportul șutu
rilor la poarta : 12—7 
spațiul porții : 6—0).

JIUL : I. Gabriel — 
lescu, TONCA, STOCKER, Nitu 
— Stoica (min. 70 Stan), 
Mulțescu, Toma — S&lâjan 
(min. 70 Rusu), Moldovan, 
Roznai.

DINAMO : ȘTEFAN -
Cheran, G. Sandu, I. MARIN, 
Deleanu — DINU, R. Nun- 
«veiller, Custov — D. Nicolae 
(min. 75 Vrînceanu), D. Geor
gescu, Dumitrache.

A arbitrat : Cr. Teodor eseu ; 
la linie : I. Kosuth (ambii din 
Buzâu) și I. Chilibar. (Pitești).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 0—1

(0-1).

(pe

Nicu-

PETROȘANI, 31 (prin telefon).
Jiul n-a crezut că poate de

păși o apărare forte, dirijată 
— ea libero — de internațio-

LOTO —PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PRONOEXPRES 
DIN 31 MARTIE 1976

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
pronosport l::; "DIN ÎS MARTIE

de cîstiguri : 
care 793.572 lei.

Fond general 
1.709.973 lei, din 
report.

EXTRAGEREA
11 1

EXTRAGEREA
4 15 25

Plata 
tragere 
aprilie 
clusiv 
aprilie' 
clusiv . ... 
aproximativ
(prin mandate

ClȘTIGURILE 
CEPȚIONALE

DIN 21 MARTIE 1976

I : 37 42 23 19

Categoria 1
18.20 variante

Categoria 2 
319,40 variante

Categoria 3 
3.178.10 variante

a n-a 39 24

lacîștigurilor
se face astfel : 
pină 
(in 
pină
(în

la 31 mai a.c., in- 
Capltală), de la 12 
la 31 mai a.c., in- 

tară) și începînd 
de la 12 aprilie a.c. 

poștale).

TRAGERII EX- 
PRONOEXPRES

FAZA I. Categoria . 1 : 1 va
riantă 50% a 35.000 lei ; cat. 2 : 
3.10 a 15.000 lei sau,- la alegere, 
o excursie în Grecia. U.R.S.S. 
sau Turcia și diferența în nume
rar ; cat. 3 : 32.60 a 2.666 lei ; 
cat. 4 : 106,75 a 814 lei ; cat. 5 : 
295,20 a 294 lei; cat. 6 : 9.151,05 
a 40 lei.

FAZA a n-a. Categoria A : 
1 variantă 50% a 25.000 lei și 1 
variantă 25% a 12.500 lei ; cat. 
B : 28,10 a 3.695 lei ; cat. C : 
133,90 a 775 lei ; cat. D 1 5.438,35 
a 60 lei.
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(13 rezultate) :
a 6.375 lei ;

(12 rezultate) :
436 lei ;

(11 rezultate) :
a 66 lei...

CONCURSULUI

a

REZULTATELE _
PRONOSPORT DIN 31 MARTIE

1
1
1
1
1

I. S.C. Bacău—F.C. Bihor 
n. Sportul stud—Poli. Tim. 

----------- C-ța—F.C.M. Reșița 
„U“ Cluj-Nap.—Poli lași 
A.S.A. Tg. M.—C.F.R. 
F.C. Olimpia—Univ. Cra
iova (pauză) 
F.C. Olimpia—Univ. Cra
iova (final) 
Rapid—U.T. Arad (pauză) : 
Rapid—U.T. Arad (final)

X. Jiul Petroșani—Dinamo
(pauză) ’

XI. Jiul—Dinamo (final)
XII. F.C. Argeș—Steaua (pau

ză)) X
xni. F.C. Argeș—Steaua (final) 2

Fond de cîștiguri : 205.124 lei.
Plata cîștigurilor la acest con

curs se face astfel : de la 6 apri
lie pînă la 31 mai a.c. inclusiv 
(în Capitală), de la 10 aprilie 
pînă la 31 mai a.c., inclusiv (în 
tară) și începînd aproximativ de 
la 10 aprilie a.c. (prin mandate 
poștale).

III. F.C.
IV.
V.

VI.

VII.

vin. 
IX.

1

1
X

1

x 
X

„VOIN 
inia I 
pe pro 
la ora 
ternațk 
Sknvde

• S 
— RA 
dionul 
va gă: 
de la c 
tidă in 
U.G.S.l 
Bucure 
zat în 
lejuite



L DIVIZIA A
ETAPA A XXII-a

ÎȘTIGĂ FĂRĂ A FORȚA
limp foarte frumos ; teren bun ; spectatori, aproxi- 
bat : NASTASE (min. 74). Raport de cornere : 5—0. 
I poartâ : 7—10 (pe spațiul porții : 4—6)
tian — Zamfir, Olteanu, Dumitrescu, Ivan — Cîrs- 
lescu), lovânescu, Dobrin—Radu III (min. 59 D.
ercan.
p — Anghelini, Smarandache, SAMEȘ, Vigu — 
RDANESCU — Râducanu, Nâstase, Zamfir.
ugulici ; la linie : T. Moisescu (ambii din Drobeta 
Irban (Craiova).
I: ZAMFIR (Steaua) și VIGU.
I : 8. La tineret-speranțe : 4—0 (2—0).

prea blînde 
mnintirea 

putea 
s“ parte, 
ul pe cont 
stimele re- 
tilor piteș- 
rte frumos 
consecutive 
hunțînd a- 

Acesta a 
Dumitru 

knu lansat, 
I Acesta a 
Iversari în 
1 centrare 
[ol al lui 
I acest mo- 
I încearcă 
I ce a re- 
l timp de 
Lunile sînt 
■ viteza de 
lin vizibilă 
p să pre- 
I acțiune

în față o echipă Intr-o zi 
precară. Avem convingerea că 
Steaua, dacă ar fi forțat jocul 
încă din start," ar fi putut 
obține o victorie confortabilă.

loan CHIRILA

VICTORIE CLARĂ
Stadion Repubhicil ; teren 

bun ; timp excelent ; spec
tatori, aproximativ 12.000. Au 
marcat : MARICA (min. 8), 
RADULESCU (min. 19), CIU- 
GARIN (min. 50), M. SANDU 
(min. 90), respectiv DEM- 
BROVSCHI (min. 61 — din 
11 m.). Raport de corners : 
5—4. Raportul șuturilor la 
poartâ 16—7 (pe spațiul por
ții : 7-2).

SPORTUL STUDENȚESC : Râ- 
ducanu — TANASESCU, CIU- 
GARIN, Gtigore, Manea — 
CASSAI, RADULESCU, Marten 
(min. 87 Cazan) — PETREA- 
NU, M. Sandu, Grosu (min. 
80 Roșu).

POLITEHNICA : Catona — 
Mioc, PALTINIȘAN, Mehedin- 
țu, Mayer — Dembrovschi, 
Șerbânoiu (min. 75 Roșea)» 
Cotec — ANGHEL, Floareș 
(min. 69 Belanov), Petrescu.

A arbitrat : N. Cursaru ; la 
linie : N. Moroianu (ambii 
din Ploiești) și Gh. Manote 
(Constanța).

Trofeul Petschovschi : 9
La tineret-speranțe : 2—3

(1-2).

Deschiderea cuplajului de 
pe stadionul Republicii a adus 
față în față două formații stu
dențești, ambele fără să fi cu-

SCOR DE PROPORȚII NEAȘTEPTATE
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tei, un joc 

situație, 
L ” ți

Stadion „23 August* ; teren 
bun ; timp frumos ; specta
tori, aproximativ 12 000, Au 
marcat : BOTEZ (mi<n. 44), 
PANA (min. 49), CHITARU 
(min. 78), CATARGIU (m'in. 
79). Raport de cornere : 7—2. 
Raportul șuturilor la poartâ : 
17—8 (pe spațiul porții : 
10—3).

S. C. BACĂU : Coman — 
LUNCA, Volmer, CATARGIU, 

' Margasoiu — Duțan, Florea 
(min. 46 Sinâuceanu), AELE
NEI — PANA, BOTEZ, B&luțâ 
(min. 66 Chitaru).

F. C. BIHOR : Albu — P. 
Nicolae, Lucaci, BIGAN, Popo- 
vici — NAOM, M. Marian, Al. 
Naghi — Georgescu (min. 46 
Suciu), Florescu, 
(min. 46 Agud).

A arbitrat : Gh. 
la linie : I. Pop și N. 
(toii din București).

Cartonase galbene : 
GESCU, FLORESCU.

Trofeul Petschovschi : 
La tineret-speranțe 

(1-0).

S. C. BACMJ w
0(01F. C. BIHOR

Gherghef
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GEOR-
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lansat pe 
tulul mic, 
lin voleu 
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khi Geor- 
plonatului 
k de la 
Sar peste

BACĂU, 31 (prin telefon).
Dispunîndu-se de la începu

tul partidei într-un sistem de
fensiv întărit (cu mijlocașii 
mult retrași și în față doar cu 
doi oameni, Florescu și Geor
gescu), orădenii și-au dezvă
luit clar intenția de a recupera 
punctul pierdut în etapa tre
cută pe teren propriu. Ei au 
încercat cîteva contraatacuri și 
au dat cu adevărat emoții gaz
delor numai o singură dată, în

min. 16, cind, la lovitura liberă 
executată de Florescu, Coman 
a scos greu mingea în corner.

Apărarea aglomerată a oas
peților a pus în vădită dificul
tate pe băcăuani, care mult 
timp n-au reușit să-și creeze 
nici o ocazie clară de gol. De- 
abia în finalul primei jumătăți 
a meciului ei au înfrînt rezis
tența adversarilor, Aelenei fiind 
acela care mai întîi (min. 42) 
a trimis balonul în bară și apoi 
(min. 44) BOTEZ a deschis sco
rul, reluînd, din apropiere, în 
plasă, mingea respinsă de por
tarul Albu la o puternică lovi
tură de cap a fundașului Lunca.

După pauză, printr-un joc 
mult mai spectaculos și eficace 
decît în prima repriză, băcăua
nii s-au impus cu autoritate, 
dînd proporții puțin așteptate 
scorului. Ei și-au mărit, succe
siv. avantajul în min. 49 
(PANĂ a reluat o centrare a 
lui l!4h:ță), 78 (prin proaspătul 
introdus în joc CHITARU) și 
79 (un gol splendid, înscris de 
CATARGIU după o la fel de 
splendidă combinație cu Botez). 
Oaspeții au fost foarte aproape 
de un gol în penultimul minut 
al partidei, dar Coman l-a blo
cat la timp de Agud, pătruns 
in careul gazdelor.

Constantin FIRANESCU

noscut înfrîngerea îp acest 
retur de campionat. Meciul a 
fost în general curat, s-a 
jucat deschis și a avut, de-a 
lungul celor 90 de minute, 
multe faze de fotbal bun. în
ceputul partidei a fost însă 
destul de timid de 
părțile, acțiunile nu au avut 
suficient miez și nici finalitate. 
Bucureștenii se desprind totuși 
mai repede din starea de'iner
ție și, după o fază ofensivă 
bine lucrată pe aripa dreaptă, 
Petreanu centrează pe partea 
opusă la MARICA și acesta, 
cu un voleu din întoarcere, 
înscrie un gol de toată fru
musețea. în continuare, jocul 
se echilibrează, „Poli“ este mai 
activă în atac, ratează o bună 
ocazie prin Floareș (min. 12) 
însă se lasă surprinsă în apă
rare, fapt de care profită RA
DULESCU autorul unei splen
dide acțiuni personale încheiate 
cu un gol spectaculos în min. 
19.

Pînă la pauză inițiativa a- 
parține net Sportului studen
țesc care are de cîteva o>ri 
posibilitatea majorării scorului, 
lucru pe care îl va realiza 
însă în partea a doua a me
ciului pe fondul unui evident 
reviriment al formației timi
șorene dar și al unor greșeli 
copilărești ale portarului Ca
tona, care în min. 50 și 90 a 
ratat priza mingii la două 
șuturi ușoare, permițînd lui 
CIUGARIN și, respectiv, M. 
SANDU să înscrie. Oaspeții — 

au combinat frumos la 
dar s-au 

de incisivitate

amîndouă

Stadion Republicii ; 
foarte bun ; timp însorit, 
vînt ; spectatori, aproximativ 
15 000. Au marcat : GRIGO- 
RAȘ (min. 22), MANEA (min. 
87), respectiv COLNIC (mi<n. 
19). Raport de cornere : 9—2. 
Raportul șuturilor la poartâ : 
17—19 (pe spațiul porții : 
8—2).

RAPID : lonițâ — POP, GRI- 
GORAȘ, FL. MARIN, Iordan 
(min. 28 A. Dumitru) — AN
GELESCU, PETCU, M. Stelian 
— Leșeanu (min. 28 Bartales), 
Neagu, MANEA.

U.T.A. : lorqulescu — Birâu, 
KUKLA, SCHEPP, GAlL — Be- 
dea, DOMIDE, Broșovschi — 
Cura, Colnic, Sima (min. 86 
Giurgiu).

A arbitrat : O. Anderco 
(Satu Mare) ; la linie : V. 
Ca tonă (Cărei) și N. Dinescu 
(Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene : 
GALL.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 2—0

(2-0).

A

POP.

A fost, evident, mai dispu
tat jocul vedetă de pe stadio
nul Republicii, combatantele 
nefiind lipsite de griji, precum 
„Poli" în deschidere. In mare 
criză de puncte, Rapid a apă
sat încă din start pe accele
rator ; în dorința de a înscrie 
imediat, Angelescu și M. Ste- 
lian au efectuat chiar presing 
la lorgulescu, însă cei care au 
marcat primii au fost arădenii. 
Cei doi „vulpoi" ai lor, de la 
mijlocul terenului, Domide și 
Broșovschi, au preparat mai 
lucid pentru o linie de atac 
care, văzîndu-se mai rar în

terenul advers, a beneficiat 
de spații mai largi de mane
vră. Așa avea să finalizeze 
COLNIC (min. 19, cu capul), 
încheind o fază de patru pase. 
Feroviarii au • reluat ofensiva 
la fel de energic, dar pentru 
a reuși golul egalizator (în 
min, 22), a fost necesară in
tervenția fundașului GRIGO- 
RAȘ care, la o lovitură de 
colț, a reluat din careu, cu 
capul, mingea mușcînd din ga
zon înainte de a se odihni în 
plasă.

Două goluri căzute relativ 
repede, după care, mai bine 
de o oră, tribunele au rămas 
în așteptarea deciziei. ’U.T.A. 
avea acum de partea ei vîntul, 
dar tot Rapid s-a văzut mai 
mult în atac în repriza secun
dă, propulsată spre poarta lui 
lorgulescu cu ajutoare din 
toate liniile. Acțiunile curgeau 
valuri, ‘valuri, dar fiind din ce 
în ce mai precipitate nu năș
teau și ocazii ; pînă în min. 
86 cind Fi. Marin a reluat pu
ternic din apropiere peste 
„transversală", la un corner 
executat de Bartales. A fost 
faza care anunța parcă golul. 
Golul înscris, un minut mai 
tîrziu, de MANEA (după un 
„un-doi“ cu FI. Marin, la mar
ginea suprafeței de pedeapsă), 
golul victoriei pe cit de aștep
tată pe atît de aplaudată.

Gheorghe NICOLAESCU
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VESCU

SATU MARE, 31 (prin telefon).
Hotărî ți să obțină victoria, ju

cătorii echipei locale încep puter
nic partida, declangind numeroase 
acțiuni ofensive la poarta lui Pur
caru. Supuși unei presiuni per
manente. oaspeții se apără cu 
disperare, practicând un joc des- 
tructiv, cu baloane degajate la 
tntîmplare si de foarte multe ori 
în... tribunele stadionului. Pe fon
dul unui joc purtat, în perma
nentă, într-un singur sens, era de 
așteptat ca pînă la urmă craio- 
venii (cu o echipă complet debu- 
solată) să cedeze. Si intr-adevăr, 
după ce Lucaci (min. 5) și Iancu 
(min. 7) ratează două bune situa
ții de gol, în min. 14 F.C. Olimpia 
reușește să deschidă scorul prin 
IANGU. care fructifică ingenios o 
pasă primită de la Lucaci, el 
mareînd acest gol și cu largul

concurs al portarului Purcaru. Din 
acest moment pe teren se află 
doar o singură echipă. F.C. Olim
pia, mereu in ofensivă. Bathori 
n ratează (min. 20) eu poarta 
goală. In min. 40 scorul devine 
2-0 : Lucaci execută o lovitură de 
aut oină in careu. Constantin eseu 
șterge balonul eu capul, mingea 
ajunge la POPA, care o reia din 
voleu în plasă.

După pauză gazdele insistă și 
mal mult, creîndu-și bune ocazii 
pe care Hateganu (min. 51) si lan- 
cu (min. 55) le irosesc cu usu-
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U.G.S.R. Selecționata — din 
care vor face parte printre alții, 
I. Gabriel, Lupu, Ciocan, Vi- 
șan, Hergane, AI. Moldovan, 
Domide. Broșovschi, Atodiresei, 
Bojin, Roznai etc. — va fi an
trenată de Ioan Reinhardt.

Stadion Olimpia ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori, 
aproximativ 8 000. Au marcat : 
IANCU (min. 14), POPA (min. 
40 și 58) și HAȚEGANU (min. 
82). Raport de cornete : 10—2. 
Raportul șuturilor la poartâ : 
19—4 (pe spațiul porții : 
10—1).

OLIMPIA : Bathori î —
Berețchi, Matei, POPESCU, 
Bocșa — Mureșan (min. 35 
Hațeganu), Helvei, BATHORI 
II — LUCACI, Iancu, POPA.

UNIVERSITATEA : Purcaru
— Negrilâ, Constantinescu, 
Ciupitu, Bern ea nu — Donase 
(min. 55 Purima), Veleanu 
(min. 46 Nedetou II), $tefâ- 
nescu — Crișan, Câmâtaru, 
Marcu.

A arbitrat : M. Popescu ; la 
linie : V. Mândescu șl G. 
Fodor (toți din București).

Cartonașe galbene : BAT
HORI II și ȘTEFANESCU

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 3—2

(2-0)

• O SANCȚIUNE EXEM
PLARA. Jucătorul Constantin 
Croitoru (Ozana Tg. Neamț), 
care s-a făcut vinovat de lo
virea arbitrului, a fost suspen
dat pe 2 ani. O sancțiune as
pră, dar pe deplin meritată, 
care îl va face să reflecteze pe 
el și... pe alții.

rință. In min. 58, însă, Hațeganu 
îl lansează, pe stînga. pe POPA, 
aflat în flagrantă poziție de of
said (nesemnalizată, de tușferul V. 
Mănde-scu), acesta pătrunde ne
stingherit st din interiorul ca
reului, șutează pe lîngă Purcaru. 
Ultimul gol este înscris de HA
TEGANU (min. 82).

Gheorghe NERTEA

care 
mijlocul terenului, 
dovedit lipsiți 
în fața porții — au realizat 
unicul lor gol prin DEMBROV- 
SCHI, în min. 61, acesta trans- 
formînd o lovitură de la 11 m, 

arbitru care a 
ca neregulamentar 
deposedare executat 
asupra lui Cotec.

acordată de 
apreciat 
atacul de 
de Manea

Mihai IONESCU

DUPĂ MULTE EMOȚII...

TG. MUREȘ, 31 (prin telefon).
Mureșenii au cîștigat (la limi

tă). însă evoluția lor s-a situat 
sub posibilități. De-a lungul ce
lor 90 de minute, ei au comis

OASPEȚII AU DECEPȚIONAT

nenumărate greșeli, la preluări 
și pase, dar mai ales în fazele 
de finalizare. N-a lipsit mult ca 
întîlnirea să se încheie cu re
zultat de egalitate, deoarece fe
roviarii, în tentativa lor de a 
evada din zona periculoasă a 
clasamentului, au făcut risipă 
de energie si au prestat un joc 
bun, exceptînd finalizarea.

Doar cîteva faze au „încălzit** 
tribunele în prima repriză. 
Mureșenii, după o frumoasă 
acțiune, au avut posibilitatea- de 
a deschide scorul în min. 10, 
dar Hajnal a șutat încet și Bu- 
dușan a reținut. Imediat, porta
rul feroviarilor 
tuos si balonul

a degajat defec- 
a ajuns la Pîsla-

Stadion, Municipal ; teren 
denivelat ; timp frumos ; spec
tatori, aproximativ 5 000. Au 
marcat : PORAȚCHI (min. 25), 
VESA (min. 64), COZAREC 
(min. 67). Raport de cornere: 
6—=3. Raportul șuturilor la 
poartâ : 12—6 (pe spațiul por
ții : 7—2).

„U“: Lâzâreanu — PORAȚ
CHI, PEXA, Mușat, Ciocan — 
Cozarec, Anca (min. 56 Bi- 
chescu), CIMPEANU II — Ba- 
tacliu, Coca, Vesa (min. 80 
Barbu).

POLITEHNICA : Stan — So- 
fian (min. 80 Mureșan), Dinu, 
Unchiaș (eliminat în min. 86), 
Ciocîrlan — Romilâ II, Anton, 
SIMIONAȘ — D. lonescu, 
Nemțeanu, Costea (min. 55 Si- 
mionov).

A arbitrat : Al. Ene : la li
nie : V. Ciocîlteu și V. Gheor
ghe (toți din Craiova).

Cartonașe galbene: ANTON, 
UNCHIAȘ.

Cartonașe roșîî : UNCHIAȘ. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 2—2

(2-0).

CLUJ-NAPOCA, 31 (prin tele
fon).

Duminică, la Timișoara, stu
denții din Cluj-Napoca, cu cîte
va excepții, aproape că nu au 
existat din punct de vedere o- 
fensiv ; în schimb, învinșii de 
azi își demonstraseră tocmai 
capacitatea de a fructifica oca
ziile avute. Astăzi, însă ieșenii 
au fost de nerecunoscut. Oare 
numai atunci cind simt... sub 
crampoane terenul propriu reu-

j F. C- CONSTANȚA [1(0)

CONSTANȚA, 31 (prin telefon).
F.C. Constanta s-a străduit mult 

să realizeze cu prilejul acestui 
meci primele sale puncte din re
turul campionatului. Un 0-5 la Iași 
în etapa precedentă, care poate 
demola moralul oricărei formații, 
suportat de resițenl cu trei zile 
mai înainte la Iași Si absenta, în 
continuare, a titularilor Beldeanu 
sl Gabel (suspendați de club) pă
reau să fie două evenimente alia
te cu ambiția gazdelor. Dar lu
crurile n-au fost atît de simple...

Constănțenii au dominat copios, 
materializîndu-si presiunea în ne
numărate cornere. Partenerii lor, 
necontînd premeditat pe atac, 
Si-au pus toată priceperea sl ener
gia în organizarea defensivei. Cu 
„libero" în spatele fundașilor 
(Hergane), cu „libero" în fața 
fundașilor (Kiss), cu apărători at
letici si activi, cu un portar care

„U‘‘ CLUJ-NAPOCA 13(1) August* ; teren

POLITEHNICA IAȘI 0 (OJ
șese fotbaliștii din Copou să 
evolueze la un nivel bun ? Pen
tru că, la Cluj-Napoca, ei au 
practicat un joc cenușiu, puțin 
spectaculos, cu o singură mare 
ocazie de gol (Costea min. 43) ; 
în schimb s-au arătat foarte 
nervoși, agitați, cu preocupare 
mai mult pentru adversari de- 
cît pentru balon, pentru joc. 
Nici „U“ nu a făcut excepție 
de la aceste constatări, în pri
mele 45 de minute, cind un 
fundaș, PORAȚCHI, a trebuit 
să aducă aminte atacanților că 
trebuie să șuteze Ia poartă, 
pentru că numai astfel se poate 
cîștiga. El a făcut-o în min. 25 : 
balonul a intrat în poartă, a 
lovit apoi bara, a ricoșat în 
teren și Coca a marcat... a doua 
oară, dar arbitrul validase go
lul din prima fază.

După pauză, odată 
cuirea lui Anca prin 
jocul formației-gazdă 
ordonează și VESA 
fructifică foarte frumos, prin- 
tr-un șut de la 16 m, o pasă 
a proaspătului intrat în joc. 
Trei minute mai tîrziu, COZA- 
REC țișnește pe lîngă fundașii 
ieșeni, îl 
și înscrie 
o pasă a

Stadion ,,23
nivelat dar fărâ gazon ; thnp 
frumos, cu vînt ; spectatori, 
aproximativ 15 000. A marcat : 
PISLARU (min. 71). Raport 
de cornere : 5—8. Raportul 
șuturilor la poartâ : 15—7 (pe 
spațiul porții : 7—3).

A.Ș.A. : NAGEL — Gligore 
Kiss, ISPIR, Onuțan — Varodi, 
Naghi, Bolâni — FAZEKAS, 
PISLARU, Hajnal.

C.F.R. : BUDUȘAN — Lupu, 
CIOCAN. SZOKE, Roman — 
Vișan, M. Bretan (min. 73 L. 
Mihai), Boca — POPA, Moga 
(min. 70 Adam), Cdloji.

A arbitrat : M. Buzea ; 
linie : I. Roșoga și T. 
(toți din București).

Cartonașe galbene : 
MAN, NAGHI.

Trofeul Petschovschi :
La tineret-speranțe : 

(0-0).

la 
litrele

RO-

9.
3—2

cu înlo- 
Bichescu, 
se mai 

(min. 64)

driblează și pe Stan 
în poarta goală, după 
lui Batacliu.

Mircea TUDORAN

puternic 
După 7

ru care a expediat 
mingea pe lîngă bară 
minute, panică în careul gazde
lor : Popa a centrat precis la 
Moga. clujeanul de la 6 m a șu
tat puternic. însă Nagel, cu pi
ciorul. a respins mingea.

începutul reprizei secunde a 
fost echilibrat, apoi mureșenii 
au avut inițiativa și. In min. 57, 
Naghi. din apropiere, a irosit o 
situație favorabilă. După cîjeva 
lovituri de colț la ambele porți» 
în min. 71 PISLARU a finalizat 
o acțiune a gazdelor. Pînă la 
fluierul final am mai notat încă 
două ratări : Adam (min. 81) — 
cap pe lîngă poartă și Naghi 
(min. 85) — șut în bara trans
versală !

Pompiliu VINTILA

ț

timp răcoros ; spectatori aproximativ :
..................   “ din 11 m). Raport de come- 

17—2. Raportul șuturilor la poartâ : 14—5 (pe spațiul porții :

Stadion 1 Mai ; teren bun ;
7 000. A marcat : M. POPESCU (min. 59 
re : T“ ' “ “
6—2). , .

F.C. CONSTANȚA : Stana — Mustafa, Antonescu, Nistor, GÂTEJ — 
CORENDEA (min. 42 Gache), MOLDOVAN, M. POPESCU — Mârculescu. 
Peniu (min. 74 Licâ), Turcu.

C.S.M. REȘIȚA : FILIP — Chivu, Ologeanu, .HERGANE, FILIPESCU — 
KISS, Câprioru, Bora (min. 79 Jacotâj — Atodiresei, Bojin (min. 79 
Munteanu), Florea.

A arbitrat : C. Niculescu ; la linie : D. Isâcescu și V. Navroschi 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9. La tineret-speranțe : 1—0 (1—0).

a insuflat siguranță, F.C.M. a re
zistat cu brio, frtnînd toate ata
curile constăntenllor. Precipitați, 
rigizi, gituiti de miza întîlnirll. 
aceștia din urmă, în ciuda bună
voinței n-au putut construi faze 
frumoase în ofensivă. Au obținut, 
e drept un gol. golul victoriei.

dar dintr-un penalty, pentru fault 
(prea discret pentru spectaculozi
tatea căzăturii) în suprafața de 
pedeapsă, transformat de M. PO
PESCU. pe care puțini arbitri ar 
cuteza să-l acorde...

ion CUPEN



PT LOCUL 3 LA TERSKOL C.M DE HOCHEI (grupa A)

PRAGA, 31 (prin telefon).
Marți și miercuri s-au desfă
șurat ultimele întreceri dip ca
drul probelor pe echipe ale cam
pionatelor europene de tenis de 
masă. După consumarea dispu
telor din serii, echipa femini
nă a României s-a plasat pe 
locul III totalizînd 6 p. după 
formațiile Angliei 10 p și 
UJl.S.S. 8 p, dar înaintea selec
ționatelor Suediei, Olandei și 
Poloniei. în cealaltă grupă or
dinea a fost următoarea : 1. 
Cehoslovacia 8 p, 2. Iugoslavia 
8 p, 3. Ungaria 6 p 4. R.F. 
Germania 6 p, 5. Luxemburg 
2 p, 6. Bulgaria 0 p. Conform 
regulamentului, echipele Angli
ei, U.R.S.S., Cehoslovaciei și. 
Iugoslaviei continuă cursa pen
tru obținerea titlului continen
tal, în timp ce formațiile 
României, Suediei, Ungariei și 
R.F. Germania s-au întrecut în 
continuare pentru locurile 5—8.

Marți, intr-un meci deosebit 
de dificil, sportivele românce 
au întîlnit reprezentativa R.F. 
Germania. în primul joc. Hen
driksen a intrecut-o destul de 
ușor pe Liana Mihuț cu 21—10, 
21—17. Apoi, Maria Alexandru 
a adus egalitate (1—1), cîștigînd 
în fața vest-germancei Krueger 
în. două seturi (21—4, 21—4). 
Partida de dublu avea să se 
dovedească decisivă : 21—5 pen
tru românce, apoi 21—10 pentru 
adversare. în cel de al treilea 
set lupta a fost dramatică : 
4—1, 4—4, 8—8, 12—9, 12—12, 
14—17, 18—18, 20—20, și 22—22. 
La acest scor, Maria realizează 
o minge de mare efect, apoi 
Hendriksen trage in plasă și... 
24—22. La scorul de 2—1 pentru 
reprezentativa țării noastre ar
bitrii au chemat la masă pe 
primele jucătoare ale celor două

formații. Alexandru a început 
foarte puternic, a cîștigat setul 
întîi cu 21—9 și a condus în 
cel următor cu 19—11. în aceas
tă situație Hendriksen a avut o 
revenire excepțională, restabi
lind egalitatea (22—20). în ulti
mul set conducere^ a alternat 
pînă la 13—13. Apoi, cu 
marcabil efort Maria a 
inițiativa, cîștigînd cu 
Scor final : 3—1 pentru 
nia. Celelalte rezultate :
— Iugoslavia 3—1 ; U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 3—2 : Suedia — 
Ungaria 3—2.

Miercuri după-amiază, în ul
timul meci cu Suedia, lupta a 
fost dramatică. Conduse cu 2—0 
fetele noastre au remontat a- 
proape incredibil obținînd vic
toria cu 3—2 și locul V în cla
samentul final. Rezultatele par
țiale : 
15—21, 19—21 ; Mihuț — Hellman 
18—21, ' 
huț — 
21—13 ; 
21—17, 
12—21,

Alexandru

un re- 
prcluat 
21—19.
Româ-
Anglia

Olsson

11—21 ; Alexandru, Mi- 
Olsson, Hellman 21—18, 
Alexandru — Hellman 

21—17 ; Mihuț — Olsson 
21—11, 21—9 !

★
In competiția masculină, care 

a oferit jocuri de o deosebită 
frumusețe s-au remarcat echi
pele Suediei și Iugoslaviei. Sue
dezii (cu Bengtsson. Johansson 
și Thorsel) au întrecut Franța 
cu 5—2 și vor disputa finala 
cu jucătorii iugoslavi (Surbek, 
Stipancici,Stipancici, Karakasevici) care 
au învins selecționata U.R.S.S. 
cu 5—2. în celelalte meciuri : 
Cehoslovacia — Anglia 5—1 și 
R.F. Germania — Ungaria 5—1.

Mircea COSTEA

La închiderea ediției ne-a 
parvenit rezultatul finalei la 
fete : U.R.S.S.—Anglia 3—2

La Palatul UNESCO din Paris

conferința internaționala

A miniștrilor sportului
Palatul UNESCO din 

va avea loc, în zilele de 
aprilie, prima Conferință

• La 
Paris 
5—10 .... , .
internațională a miniștrilor și 
inalților funcționari responsa
bili cu educația fizică și spor
tul in formarea tineretului. 
Conferința a fost convocată de 
către UNESCO, potrivit unei 
rezoluții a celei de a XVIII-a 
sesiuni a Conferinței sale ge
nerale. Ordinea de zi (provi
zorie) a Conferinței prevede 
discutarea următoarelor pro
bleme :

— situația actuală a progra
melor de educație fizică și 
sport în formarea tineretului 
(programe de educație fizică; 
sportul în școală ; sportul în 
afara școlii) ;

— roiul ce revine educației 
fizice și sportului în formarea 
tineretului în perspectiva e- 
ducației permanente ;

— strategii necesare și mă
suri de luat pe scară națională 
pentru promovarea educației 
fizice și sportului ;

— cooperarea internațională 
pentru promovarea educației 
fizice și sportului.

Primele două probleme vor

fi discutate în ședințe plenare, 
Iar ultimele două în comisii 
separate.

La Conferință va participa 
și o delegație română compu
să din reprezentanți ai Minis
terului Educației și înVățămîn- 
tului și ai Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport.

I$ FIȘIER

TURNEUL boxerilor
DE LA FARUL

între 12 și 28 martie, echipa 
de box a clubului FaruJ din 
Constanța a făcut un turneu 
prin mai multe țări. Antreno
rul formației Adrian Teodores
cu ne-a informat despre re
zultatele înregistrate de ele
vii săi. * 
întîlnit 
Suediei 
Ghana) 
dut cu 
la Wiborg : Farul — 
nata Iutlandei 14—6, 
Aalborg : Farul — reprezenta
tiva Danemarcei 8—12. în Ber
linul Occidental s-au disputat 
turnee la categoriile cocoș și 
ușoară, care au fost cîștigat? 
de Ibrahim Faredin și Augus
tin Iacob. Primul l-a întrecut 
la puncte pe F. Schubert, iar 
celălalt pe P. Reschow. Antre
norul constănțean apreciază că 
au avut o bună comportare în 
cursul acestui turneu : Fare- 
din, Memet Iuseim, Tîrboi, Li- 
că, Vrînceanu si Dascălu.

La Goteborg, Farul a 
selecționata olimpică a 
(întărită cu boxeri din 
în fața căreia a pier- 
8—12. In Danemarca, 

selecțio- 
iar la

MOSCOVA (Agerpres). — Schio
rul român Alexandru Manta s-a 
clasat pe locul 3 (din 73 concu- 
renți), în broba de slalom spe
cial. din cadrul competiției pen
tru „Premiul Elbrus", desfășurată 
la Terskol. In cele două manse, 
pe un traseu de 520 m cu 43 sl 
respectiv 55 porti. Alexandru Man
ta a realizat timpul de 1 : 30,52. 
Victoria a revenit lui Josef Bala 
(Cehoslovacia) — 1 : 28.62, secun
dat de V. Andreev (U.R.S.S.) — 
l : 29,66.

în proba de slalom uriaș, câș
tigată de cehoslovacul Jan Hecl- 
ko, schiorul român Ion Cavasi 
s-a clasat pe locul 8. Proba fe
minină de slalom uriaș s-a Înche
iat cu succesul sportivei franceze 
Caroline Attier.

Orașul cehoslovac Pardubice 
a găzduit întilnirea de hochei 
pe gheață dintre echipele Ceho
slovaciei și Finlandei. Partida, 
la care au asistat peste 9 000 
de spectatori, s-a încheiat cu 
scorul de 5—1 (2—1, 3—0, 0—0) 
în favoarea gazdelor, 
formației 
înscrise 
Martinec,
Punctul oaspeților a fost marcat 
de Flinck.

★
Continuindu-și turneul în 

Polonia, selecționata secundă a 
U.R.S-S. a susținut un nou joc 
amical cu reprezentativa țării 
gazdă. Partida s-a disputat la

cehoslovace 
de Novak,

Glinka și

Golurile 
au fost 
Stastny, 

Kajkl.

Corespondentă din R.D, Germană

CAMPIONATELE EUROPENE DE HALTERE
în urmă cu exact 10 ani s-au 

organizat, la Berlin, campiona
tele mondiale și europene la 
haltere. Iată acum, după un 
deceniu, în aceeași sală „Werner 
Seelenbinder" va începe, la 
sfîrșitul acestei săptămîni, cea 
de a 35-a ediție a campionate
lor continentale.

Afișul campionatelor europe
ne, care poate fi văzut pe în
treg teritoriul R.D. Germane, 
Înfățișează fotografia lui Karl 
Arnold, care a cucerit acum 10 
ani prima medalie la un cam
pionat european pentru țara 
noastră. El reprezintă un exem
plu pentru miile de tineri care 
practică azi sportul halterelor 
în R.D. Germană.

Pregătirile au început de 
mai mult timp. Nu ne refe
rim doar la strădaniile depuse 
de organizatori, pentru a pune 
la punct pînă în cele mai mici 
amănunte desfășurarea întrece
rilor (calcularea rezultatelor cu 
aparate electronice, condiții op
time oferite participanților etc.), 
ci și la forma bună dovedită 
de halterofilii din R.D. Germa
nă în concursurile care au avut 
loc în ultimele luni, 
speranțele spectatorilor, 
fără îndoială vor umple pînă la 
refuz tribunele sălii cu o capa
citate de 4 000 de locuri, se în
dreaptă cu legitim interes spre 
evoluția halterofililor din țara 
noastră 2 Peter Wenzel — cam
pion european la categoria se
mimijlocie și Gerd Bonk, re
cordman mondial la categoria 
supergrea (stilul aruncat) cu 
246,5 kg ! Ambii candidează la 
titlurile de campioni ai conti
nentului. Dacă Wenzel este

Firește, 
care

considerat de specialiști prin
cipalul favorit al catego
riei semimijlocie la care 
va lua startul și talentatul hal
terofil român Dragomir Cioro- 
slan, în schimb la categoria 
supergrea Gerd Bonk va avea 
ca principali adversari pe so
vieticul Vasili Alekseev și pe 
bulgarul Hristo Placikov. în ge
neral, la toate categoriile se aș
teaptă întreceri pasionante. Pro
tagoniști vor fi desigur spor
tivii sovietici, bulgari și polo
nezi.

v închei aceste rînduri prin a 
vă relata că, datorită număru
lui mare de participanți, con
cursurile se vor desfășura la 
fiecare categorie (de la 3 la 11 
aprilie) în două grupe valorice. 
Astfel, prima reuniune va în
cepe zilnic la ora 16 (pentru 
grupa valorică inferioară) și de 
la ora 20,30 (pentru grupa va
lorică superioară). Privind lis
tele de înscriere pot să afirm, 
pe baza rezultatelor, că repre
zentanții României (Ion Horto- 
pan, Marian Grigoraș, Alexan
dru Kiss și Dragomir Cioroslan) 
figurează în grupa valorică su
perioară, în timp ce alți doi, 
mai tineri (Constantin Chiru și 
Iosif Szalma) vor lua startul în 
cea de a doua grupă valorică.

HILMAR BURGER
„Deutsches Sportecho 

Berlin

Patinaj viteză
fVGtlfM KULIKOV (ll.R.S.S.)

pre- 
Gri- 
,.pa-

Moștenind parcă faima 
decesorului său Evgheni 
șin, care a fost poreclit 
tinatorul cosmic". studentul 
din Leningrad Evgheni Kuli
kov a devenit cel mai rapid 
patinator al zilelor noastre. Pe

patinoarul de altitudine ,,Me- 
dee“ de la Alma Ata, Kulikov 
a realizat la 29 martie 1975 
fabulosul record mondial de 
37,00 sec. pe 500 m. Chiar 
dacă eliminăm avantajul alti
tudinii, trebuie să menționăm 
excepționala performantă „la 
șes“ a lui Kulikov : 38,8 sec. 
pe 500 m ’ __
precedente care confirmă su
perioritatea campionului olim
pic de la Innsbruck, unde Ku
likov i-a învins pe toți sprin
terii lumii. El s-a dovedit în 
capitala Tirolului si poseso
rul celui mai bun start, de 
vreme ce a parcurs primii 100 
m în 9.86 sec. Născut la 25 
mai 1950, la Bogdanovici, lin
gă Sverdlovsk, membru al 
clubului Burevestnik, viitor 
inginer energetician, antrenat 
de Konstantin Kudriavtev, a- 
mator de motociclism și dans, 
Evgheni Kulikov măsoară 1,79 
m si cîntăreste 80 kg.

PIERO GROS
Cu patru ani în urmă, după 

primele sale succese, îșl puse
se candidatura la șefia schiu
lui alpin italian, cbncurîndu-1 
fără ienâ pe Gustavo Thoeni. 
Opțiunea sa 
serios 
Cupa 
atunci, 
orintre ________ __
ale „circului alb". Faptul 
și anul acesta a reușit să se 
claseze al doilea (după inge- 
mar Stenmark si înaintea Iul 
Gustavo Thoeni) 
mondială, confirmă victoria sa 
olimpică în proba de slalom 
special (obținută tot în fata 
compatriotului său). Născut la 
30 octombrie 1954 la Joven- 
ceaux (la 90 km de Torino), 
Piero Gros s-a distins din 
adolescentă printr-o excepțio
nală abilitate în atacarea por
ților la slalom, printr-un rar

a fost luată îa 
abia cînd a cîștigat 
mondială în 1974. De 
Piero Gros figurează 
vedetele incontestabile 

că

în ierarhia

la Moscova ! iată

Schi
(Itdlld)

simt al echilibrului si prin ca
pacitatea de a forța accelera
rea pe pantă. Pare mai bine 
dotat pe plan moral decît fi
zic : 1.80 m si 70 kg.

Nowy Târg și s-a încheiat la 
egalitate 4—4 (1—1, 0—2, 3—1). 
Jocul a fost condus de arbitrii 
români Gh. Mureșan și FI. Gu- 
bernu.

★
Echipa R.D. Germane a sus

ținut la Dresda un meci amical 
cu o selecționată cehoslovacă. 
Oaspeții au terminat învingă
tori cu scorul de 3—2 (1—0, 
0—1, 2—1).

ÎNOTĂTORI romani
LA BUDAPESTA

La Budapesta s-au încheiat 
întrecerile concursului interna
țional de înot organizat de fir
ma „Electroimpex", la care au 
participat sportivi din Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba,
R.D. Germană, Olanda, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S.
Dintre sportivii români, cea 
mai bună comportare au avut-o 
Anca Groza și Marian Slavic. 
Multipla noastră campioană s-a 
clasat pe locul secund, atit în 
cursa de 100 m delfin (66,24), 
cît și la 
întrecută 
că Nina 
clasat pe 
(1:59,06), 
55,57) și locul 4 la 400 m liber 
(4:15,18). Alte rezultate : Anca 
Georgescu 2:53,79 — 200 m bras 
(locul 3) și 1:20,9 — 100 m bras 
(locul 4) ; Adrian Ilorvat 2:15,04 
— 200 m spate (locul 4).

200 m (2:22,69), fiind 
de campioana sovieti- 
Popova. M. Slavic s-a 
locul 2 la 200 m liber 
locul 3 la 100 m (cu

TURNEUL FEMININ
DE SAH DE LA BELGRAD

BELGRAD 31 (Agerpres). — In turul 
patru al competiției feminine de șah 
pe echipe, care se desfășoară la 
Vîrșeț (Iugoslavia), formația Româ
niei a învins cu scorul de 3—0 (o
partidă fiind întreruptă) echipa 
Iugoslaviei. Margareta Mureșan a
cîștigat la Belamarici, Eleonora Gogîlea 
la Cejici, Margareta Teodorescu Io
Novakovici, iar la prima masă Ger
trude Baumstark a întrerupt partida * 
cu Konarkowska Sokolov.

In clasament, după patru ture, con
duce Ungaria — 9,5 puncte (1), ur
mată de Bulgaria — 6,5 puncte, Ro
mânia — 6 puncte (1), Polonia — 4,5 
puncte (1) și Iugoslavia — 3 puncte 
(1).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Rezultate din con

cursul profesionist în aer liber df 
la Dallas (Texas) : 100 m — Re
ggie Jones 10.0 ; înălțime — Ra- 
detich 2.23 m ; 200 m — Garison 
20.6 ; lungime — Thompson 7,51 
m : prăjină — Olson 5.23 m.

BASCHET • Pentru prima oară 
în campionatul iugoslav, titlul a 
revenit echipei Partizan Belgrad 
(22 victorii în 26 meciuri) • O 
selecționată (sub 21 de ani) a 
U.R.S.S. va efectua un turneu In 
S.U.A., unde va întîlnl echipele 
unor universități. Primul meci la 
Santa Clara (California). la 28 
aprilie.

BOX O La Oslo, Victor Galin- 
dez (Argentina) campion mondial 
(versiunea WBA) la cat. semigrea 
l-a învins pe salangerui său Ha
rald Skog (Norvegia) prin 
repriza a 3-a.

CICLISM • Italianul Fr. 
a cîștigat „Marele premiu 
lica“ parcurgînd 188 km în 4 h 
42:46,0. • Turul ciclist ai Belgiei, 
etapa a 3-a (Ronse-Mol, 175 km) : 
1. W. Godefroot (Belgia) în 3 h 
33:53.0 : etapa a 4-a (Mol-La Ca
lamine, 227 km) : 1. Pollentler 
(Belgia) în 6 h 01:40. Ca urmare 
a acestei victorii, el a trecut pe 
primul loc în clasamentul gene
ral. urmat de David (Belgia) la 
4:50 și F Maertens (Belgia) la 
5:51.

FOTBAL • In Berlinul Occiden
tal r Hertha — Selecționata Ar
gentinei 2-1 (1-1) • Turneul inter
national de la Bastia (juniori) : 
Grecia—Tunisia 1-0, Corsica—lu-

goslavia 0-0, Maroc—Franța 2-1. 
Ungaria—Bulgaria 1-1.

gimnastica • La Crawley 
(Anglia) : Anglia—R. D. Germană 
(f) : 372,8 — 379,5.

NATATIE • Campionatele uni
versitare ale S.U.A., la Providen
ce : 200 y 
2:00.73 ; 100

k.o. în

Moser 
Pante-

bras — D. Wilkie 
y liber — Montgo

mery 44,39 ; 200 y spate — Na
ber 1:46,95 ; 200 y fluture — Gregg 
1:47.0.

SCHI • La Murmansk, cursa 
de 10 km (f) a fost clștigată de 
Nina Baldîseva în 34:41,0 • „Cu
pa Europei" — la St. Catherina 
— Valfurva (Italia) : slalomul spe
cial a revenit lui J. Oberfrank, 
iar la Elm (Elveția) : slalomul 
uriaș a fost cîștigat de Conforto- 
lla (italia). După aceste probe, în 
clasamentul 
Oberfrank 
mat de C- 
127 p.

SCRIMA 
de spadă : 
5 v. 2. '

general conduce 
(Italia) cu 128 p„ 
Hemml (Elveția)

ur- 
cu

• La Berna.
1. Jacobsson 

Riboud (Franța) 
Hoegstroem (Suedia) 3 v

ȘAH <i La Erevan, lider se 
menține Romanișln (U.R.S.S.) cu 
8 Dunele urmat de Vasiukov 
(U.R.S.S.) 7 p șl Gulko (U.R.S.S.) 
cu 6 V2 p. • La Uljma (Iugo
slavia) conduce Vadăsz (Ungaria) 
cu 7 p. In runda a 9-a : Bukici— 
Nikolin 1-0, Radulov—Kapelan 1-0, 
Lengyel—Slmici 1-0. Vadasz—Knle- 
zevicl 1/2-1/2

TENIS • Primele meciuri la 
Caracas : Ashe—V. Amritrai 3-6. 
6-3. 7-6 ; Stockton—A. Amritraj
6-2, 6-4

concurs 
(Suedia)
4 V, 3.

SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE 
LA FOTBAL

meciurile-tur din cadrul semifinalelor 
Iată rezultatele :

Aseară s-au desfășurat 
cupelor europene la fotbal.

CUPA
Ițeai Madrid

CAMPIONILOR EUROPENI
Bayern Miinchen 1-1 (t-1)

St. Etienne P.S.V. Eindhoven 1—0 (1-0)
CUPA CUPELOR

Eintracht Frankfurt West Ham United 2-1 (1-1)
Sachsenring Zwickau S.C. Anderlecht 0—3 (0-2)

CUPA U.E.F.A.
Hamburger S.V. F.C. Bruges 1—1 (0-0)
C. F. Barcelona F.C. Liverpool 0—1 (0—1)

Meciul s-a desfășurat marți seara. Singurul gol a fost marcat 
de Toshack (min. 13).

Meciurile-retur vor avea loc la 14 aprilie. Alte amănunte în 
ziarul de mîine.
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