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ÎN PAS CU VREMEA...
atunci 
Drept, 

de 
României

Sînt 30 de ani de 
în „groapă", la 
începea Balcaniada 
volei. Echipa 

întîlnea Albania. Se aliniaseră 
atunci, în fața celor cîteva sute 
de spectatori. Costi Herold, 
Nichi Dragomirescu, Mimi Pa
tras, Gicu Constanlincscu, Me- 
lonte Popescu și „Titi" Me
dianu. Era, de fapt, primul 
meci de volei din istoria echi-

DUMITRU MEDIANU

pei naționale. Scor final : 
5—0 ! Voleiul internațional a- 
bia se năștea la noi în țară ; 
organizatorii n-au știut exact 
ce înseamnă „oel mai bun din 
cinci", făcînd ca jocul să se 
prelungească cinci seturi. Abia 
după aceea avea să vină pre
cizarea cu „best of five", atît 
de încetățenită astăzi. Ca ur
mare a acestei precizări, ex
prese, jocul România — Iugo
slavia avea să se termine cu 
3—2, aducînd trofeul echipei 
noastre. (Spectatorii de atunci 
își mai aduc aminte, poate, și 
astăzi de un mare jucător iugo
slav, „Zlatko" Kovacevici, pro
babil primul jucător din lume 
care a atacat mingea 
care", mult înaintea 
lor).

astăzi doctor Dumitru Medianu 
maestru emerit al sportului.

între timp, „Titi" Medianu a 
jucat 146 de meciuri în echipa 
națională de volei a României 
— ultima oară la Praga, în 
1957, împreună cu Derzei, Ni- 
colau, Corbeanu, Bănică Teo- 
dorescu, Răducanu și alții.

între timp, popularul căpitan 
al „Medicine!" a absolvit fa
cultatea, a făcut un an de spi
talizare la „Colțea" (1957—1958), 
a lucrat ca secundar, timp de 
doi ani, la „Cantacuzino", a cu
cerit primul loc. din 50 de can
didați, la concursul de specia
list, iar incepînd din 
lucrează ca radiolog 
Iul Fundenl. El 
ful cabinetului 
chirurgicală din 
de radiologie.

între timp. Dumitru Medianu 
a devenit tatăl a două fete — 
cea mare, Cristina, fiind arhi
tectă la Drobeta Tr. Severin, 
iar cea mică, Anca-Irina, pro
fesoară de limba spaniolă. în 
București.

între timp, sau, mai bine- 
zis, în decembrie 1975, doctorul 
Dumitru Medianu a participat 
la întilnirea „de 25 de ani" a 
foștilor absolvenți, întîlnire în 
cadrul căreia magiștrii studen
ților de acum 30 de ani — Ște
fan Milcu, Constantin Arseni, 
Constantin Iliescu și alții — 
au lăudat prima promoție de 
medici „23 August", printre 
care se află și doctorul Dumitru 
Medianu.

anul 1960 
la spita- 

astăzi șe- 
radiologie

este
de 
cadrul clinicii

„în ur- 
japonezi-
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IN INTIMPINAREA ANIVERSARII PARTIDULUI
RECUNOȘTINȚA FIERBINTE
Mă număr printre cei care 

au avut fericirea să beneficieze 
încă de la vîrsta copilăriei de 
toate condițiile materiale și mo
rale create după Eliberare pen
tru manifestarea plenară în 
orice domeniu de activitate. Și 
în cazul meu energia și dorința 
de afirmare specifică vîrstei 
și-au găsit cîmp de împlinire 
în sport, în general și, curînd, 
în tenisul de masă, pe care 
l-am îndrăgit cu deosebire. 
Avîntul pe care l-a luat mișca
rea sportivă, creată de partid 
în contextul marilor prefaceri 
revoluționare din țara noastră, 
mi-a dat posibilitatea să urc 
treaptă cu treaptă un drum ce 
pare azi firesc oricărui tînăr. 
M-am bucurat de cadrul tot 
mai cuprinzător al sportului 
maselor, de condițiile necesare, 
care interveneau la timpul 
oportun pentru a pune în va
loare calități în alte vremuri 
pierdute în anonimat. Așa se

face că m-am putut împlini pe 
planul performanței, avînd în 
vitrina mea cu trofee șase me- 

aur și mai multe de 
de bronz de la cam- 

mondiale și euro- 
dacă m-am putut rea- 
de repede și pe plan 

devenind antre-

dalii de 
argint și 
pionatele 
pene. Și 
liza atit 
profesional, 
noare, aceasta se datorește de 
asemenea realităților din țara 
noastră, unde femeia se bucură 
de toate drepturile, de încre
dere și stimă.

împlinirea a 55 de ani de la 
crearea P.C.R. îmi dă un nou 
prilej de exprimare a recu
noștinței fierbinți pentru tot ce 
înseamnă partidul în viața mea.

MULIUMITA PARTIDULUI,ELLA CONSTANTINESCU 
Antrenoare emerită, 

președinta Comisiei centrale 
pentru educație fizică și sport 

în rindurile femeilor
OMAstăzi, la 30 de ani de la 

Balcaniada din „groapa" 
de la Drept și la 32 din 
toamna primului său an 

de medicină, doctorul Dumitru 
Medianu face un bilanț sufle
tesc : „Atunci, în toamna lui 
*44, tata mi-a spus că nu mai 
are cum să mă țină Ia școală. 
Așa se face că am plecat din 
Dragna spre București, de unul 
singur, doar cu speranța. Dar 
vremurile au curs în favoarea 
mea. Am reușit să termin me
dicina fără să 
un singur leu 
de studii. Am

ÎMPLINIT
UN PUTERNIC SENTIMENT DE MINDRIE din co- 

Brăila,
Ca fiu de agricultor 

muna Mărașu, județul 
ajutat de partid prin înțeleaptă 
sa politică de creștere a ca
drelor, am reușit să-mi însu
șesc o meserie. Sînt lăcătuș 
mecanic la întreprinderea Pro
gresul Brăila. Grație condițiilor 
de viață și de muncă create âm 
reușit să-mi completez studiile 
liceale, iar acum sînt student 
în anul III la cursurile fără 
frecvență ale I.E.F.S.

Tot mulțumită partidului 
nostru drag, care conduce și 
sprijină zi de zi mișcarea spor
tivă din țara noastră, am reu
șit să mă pregătesc în sportul 
luptelor, pe care l-am îndrăgit 
însă de la vîrsta de 17 ani, iar 
azi în vitrina mea de trofee 
sportive se numără zece medalii 
obținute la campionatele eu
ropene și mondiale, la Jocurile 
Olimpice, care mă stimulează 
pentru un nou succes și la J.O. 
de la Montreal. Grație partidu
lui, mă pot considera un om 
împlinit și fericit. Sînt căsătorit 
și în curînd aștept un copil, iar 
cînd voi absolvi cursurile insti
tutului mă voi dedica profesiei 
de antrenor și voi munci cu 
toată răspunderea ce-mi revine 
ca membru al partidului.

Aniversarea întemeierii parti
dului reprezintă o sărbătoare 
a tuturor comuniștilor, a în
tregului nostru popor, prilej 
de manifestare a recunoștinței 
pentru tot ce a însemnat 
partidul, întreaga sa activitate 
pusă permanent în slujba oa
menilor muncii, a creșterii bu
năstării întregului popor, a 
propășirii României.

M-am născut în anii cînd 
țara noastră, avînd în frunte 
Partidul Comunist Român, se 
angaja pe drumul socialismu
lui. Am avut toate condițiile 
pentru a crește, pentru a mă 
forma ca sportiv și cetățean. 
Am urcat treptele măiestriei 
sportive, cucerind toate onoru
rile pe care și le poate dori 
un sportiv : campion olimpic, 
campion mondial, campion eu
ropean la caiac-canoe. Pe toate 
meridianele globului, unde 
m-au purtat canoea și pagaia, 
am putut constata respectul 
de care se bucură România 
noastră socialistă, admirația u- 
nanimă față de înfăptuirile 
poporului român. Și am încer
cat de fiecare dată un puter
nic ser 'iment de mîndrie. A- 
cum, la acest moment de săr
bătoare, cînd pe noi, sportivii 
fruntași, ne mai desparte doar 
puțină vreme de marele exa
men olimpic, sîntem cu toții 
hotărîți să nu precupețim nici 
un efort pentru a ne aduce și 
noi contribuția la creșterea 
continuă a prestigiului patriei.

fi contribuit cu 
în cei șase ani 
reușit să devin

care vi 
mai sus,

in sextetul pe
l-am prezentat
să ne îngăduim un „trans- 
fooator" cu „Titi" Me- 

dianu, tinărul internațional de
butant din vara anului 1946,

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2—3)

Etapa a XXVIl-a a Diviziei A de fotbal

STEAUA, 7 PUNCTE AVANS Șl ÎNCĂ... 7 ETAPE
• Opt echipe (9—16) masate pe un culoar strimt de numai 
—- victorie la Reșița I — iși susține candidatura pentru „Cupa I 

limita șanselor practice și... teoretice

două puncte • „Poli” Timișoara
U.E.F.A.” • Echipele clujene ia

Performera etapei de ieri (a 
XXVll-a) este capricioasa echi
pă a Rapidului, care i-a pus 
pe cei de la Politehnica Iași in 
neplăcuta situație in care s-a 
aflat ea, la Timișoara, doar cu 
4 zile înainte. încă o dată se 
vede că tainele fotbalului sînt 
de nepătruns ! Din nou. Poli
tehnica Timișoara a jucat bine, 
impunîndu-se de data aceasta 
in deplasare.

In fruntea clasamentului, 
Steaua s-a desprins și mal mult 
de Dinamo, care a pierdut in 
fața ultimei clasate. U.T.A. ține 
acum companie celorlalte două 
formații din zona retrogradării, 
C.F.R. și Universitatea Cluj- 
Napoca și situația ei ar fi pu
tut fi și mal precară dacă n-ar 
fi reușit din nou să egaleze în 
preajma fluierului final, după 
ce lidera clasamentului reali
zase un scor care părea sd-i 
asigure victoria. Manea pecetluiește scorul final: 5—0 pentru feroviarii bucu- 

reșteni.in partida cu studenții din Iași. Foto : S. BAKCSYS. BAKCSY

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
F.C.M. Reșița — „Poli” Timișoara 1—2 (0—1) 1. STEAUA 27 17 7 3 61—25 41
U.T.A. — Steaua 3—3 (0—0) 2. Dinamo 27 15 4 8 54—29 34
Rapid — Politehnica lași 5—0 (4—0) 3. „Poli” Timișoara 27 12 7 8 41—36 31
„U" Cluj-Napoca — Dinamo 1—0 (0—0) 4. S.C. Bacău 27 12 5 10 29—28 29
F.C. Bihor — C.F.R. 2—1 (1—0) 5. Sportul stud. 27 11 7 9 33—33 29
Sportul studențesc — S.C. Bacău 0—0 6. A.S.A. 27 12 4 11 35—34 28
Jiul — F.C. Constanta 1—1 (1—0) 7. F.C. Bihor 27 12 4 11 31—32 28
Univ. Craiova — A.S.A. Tg. Mures 1—1 (0—0) 8. F.C. Argeș 27 10 7 10 27—32 27
F. C. Olimpia — F. C. Argeș 1—0 (0-0) 9. F.C. Constanța 27 10 6 11 29—27 26

ETAPA VIITOARE (16 mai) 10.
11.

F.C.M. Reșița
F.C. Olimpia

27
27

11
10

4
6

12
11

29—40
27—38

26
26

Politehnica lași — U.T.A. (0—3) 12. Univ. Craiova 27 9 7 11 32—30 25
A.S.A, Tg. Mureș — Rapid (0—3) 13. Polit. lași 27 10 5 12 39—40 25
C.h.K. Cluj-Napoca — Univ. Craiova (1-3) 14. Rapid 27 11 3 13 34—40 25
F. C. Argeș — Sportul studențesc (0—1) 15. Jiul 27 9 7 11 35—41 25
F.C. Constanța — „U“ Cluj-Napoca (0—0) 16. U.T.A. 27 10 4 13 35—45 24
Dinamo — „Poli" Timișoara (4-0) 17. C.F.R. 27 6 8 13 21—35 20
t-.C.M. Reșița — S.C. Bacău (0-2) 18. ,U“ Cluj-Napoca 27 7 3 17 28—35 17
Steaua — F.C. Olimpia (2-0)
Jiul — F.C. Bihor (0-3) Citiți in paginile 2—3 cronicile meciurilor

GOLGETERII

1.3

Sandu (Sportul studențesc). Pe- 
nlu (F. c. Constanța).

10 GOLURI : Costea (Politehni
ca Iași). Broșovsclii (U.T.A.) — 
4 din 11 m, Cotec („Poli" Timi
șoara).

GOLURI : M. Răducanu
(Steaua) — 1 din 11 m.

12 GOLURI: lioznai (Jiul), M.

26 GOLURI : D. Georgescu (Di
namo) — 4 din 11 m.

17 GOLURI: Iordănescu (Steaua) 
— 6 din 11 ni.

16 GOLURI : Radu II 
Argeș) — 2 din 11 m.

(F. C.

IVAN PATZAICHIN 
maestru emerit a| sportului 

la caiac-canoe

VASILE IORGA 
maestru emerit al sportului 

Ia lupte

COMPETIȚII OMAGIALE
ÎNTRECERI LA IAȘI

In cinstea aniversării a 55 de 
ani de la crearea Partidului Co
munist Român, la Iași au loc nu
meroase manifestații sportive. 
Astfel, la „A. S. Metalurgistul" 
a fost organizată „Cupa a 55-a 
aniversare", la care au participat 
14 echipe de fotbal din 10 sec
ții ale întreprinderii. O compe
tiție similară a avut loc șl la 
I.U.B.S.R. în care s-au întrecut 
12 echipe. La Trustul de con
strucții industriale, la I.P.A. și 
Nicolina sînt în plină desfășura
re întreceri de handbal, volei, 
fotbal și popice, în care sînt an
grenați numeroși tineri și vîrst- 
nici. (Al. NOUR —< coresp.).

rora s-au evidențiat Z. Lăcătuș, 
Gh. Plăiașu și C. Rirneci. (Gin 
LOZINCA — coresp.).

ELEVII PLOIEȘTEN1 
IN COMPETIȚIE

La liceul „I. L. Caragiale“ din 
Ploiești au loc numeroase între
ceri sportive închinate zilei da 
8 Mai. De un succes deosebit se 
bucură competiția de fotbal, care 
se va încheia în ziua aniversării 
partidului cu un turneu final la 
care iau parte cîștigătoarele ce
lor patru grupe. (M. BEDKOSI- 
AN — coresp.).

AMPLE MANIFESTAȚII 
IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

CONCURS DE GIMNASTICA 
RITMtCA-MODERNĂ

Secția de gimnastică a Clubu
lui sportiv școlar din București 
organizează duminică, de la ora 
9. în sala Tineretului, un ooncurs 
de gimnastică ritmică-modernă 
rezervat sportivelor de «alegoria 

‘ dedicat
a

a IV-a. Concursul este 
celei de a 55-a aniversări 
P.C.R.

Și în județul Dîmbovița au loo 
numeroase competiții dedicate ce
lei de a 55-a aniversări a Parti
dului Comunist Român. Astfel, 
concursurile dotate cu „Cupa S 
Mal" se vor disputa la atletism, 
baschet, fotbal și rachetomodele. 
Asemenea manifestații vor avea 
loc în orașele Găiești. Moreni, 
Titu, Pucioasa ș.a. <Mișu AVA- 
NU — coresp.).

„CUPA 8 MAI” LA BOX

In sala Armatei din Cluj-Napo
ca s-a disputat o gală amicală 
de box între formațiile A.S.A. 
din localitate șl Voința Satu Ma
re, In care victoria și trofeul pus 
în joc, „Cupa 8 Mai". a revenit 
sportivilor militari din rîndul că-

.CUPA OLIMPIA” LA TIR

Cu prilejul celei de-a 55-a ani
versări a Partidului Comunist 
Român, clubul sportiv Olimpia 
București organizează. între 7 și 
9 mal. la poligonul Tunari, o In
teresantă competiție de tir la 
probe cu glonț. Vor lua part*, 
peste 300 de trăgători dia 
secții din tară, ‘



VREMEA... Echipa României, locul I la turneul de baschet feminin de la Halle |

(Urmare din pag. 1)

medic, deși tata n-a știut nicio
dată unde se află clădirea In
stitutului de Medicină. Am reu
șit să fac sport de performanță

în condiții ideale. Am reușit să 
fiu în pas cu vremea, adică 
să-mi făuresc o familie încă' 
din fragedă tinerețe și — lu
crul cel mai de preț — am reu
șit ca pasiunea pentru sport 
să nu știrbească cu nimic pa
siunea pentru profesie. Așa se 
face că am respins întotdeauna 
posibilitatea de a lucra mai 
puțin în perioada în care ju
cam în echipa națională. Am 
făcut întotdeauna 8 ore, și 
poate chiar mai mult. într-o 
vreme am lucrat — pe lingă 
spitalul C.F.R. 2 — și la Poli
clinica I.T.B., ca medic sportiv. 
Curînd, însă, aveam să renunț 
la ideea de a fi medic pentru 
oameni sănătoși, considerînd că 
marile investiții pe care Țara, 
Partidul, le-au făcut pentru 
tînărul Dumitru Medianu tre
buie răsplătite printr-un efort 
total, în slujba celor bolnavi".

Doctorul Dumitru Medianu, 
maestru emerit al sportului, îm
plinește mîine 53 de ani...

0 PERFORMANTĂ PROMIȚĂTOARE

ÎN PERSPECTIVA LE

I
I

A început Campionatul republi
can de tenis pe echipe (seria a 
M-a). la care iau parte opt for
mații. Iată cîteva rezultate :
T. C.B. — Cuprom B. Mare 5—0 la 
fete și 5—5 la băieți ; Electrica 
Timiș — Jiul Petroșani 2—3 șl 
5—5 ; Cuprom — Constructorul 
Brăila 0—5 și 5—5 ; Electrica — 
Mureșul Tg. Mureș 3—2 și 9—1;
U. T. Arad — Jiul 4—1 și 3—7. 
(Corespondenți : V. Săsăranu. P. 
Arcan si R. Hărduț)
SECȚIE DE TENIS LA DEVA

In cadrul asociației sportive 
„Cimentul" din Deva a luat fiin
ță o secție de tenis condusă de 
antrenorii I. Galamboș (fost ju
cător de categoria I) Si C. Hără- 
dău. Aici activează in momen
tul de iată 65 de copii. Adrian 
Covaci, de 13 ani, reușind o pri
mă performantă : locul ni la 
„Memorialul Suvalcea", competiție 
organizată în Capitală. Dintre co
piii și tinerii in care cei doi an-

trenori își pun speranțe mai sînt: 
Mihai Prodan. Anca Galamboș, 
Sorin Szabo și alții- Pregătirile 
se efectuează pe două terenuri 
de zgură și trei de bitum. Dato
rită sprijinului acordat de con
ducerea întreprinderii (director 
Ing. Carol Szabo), peste foarte 
puțin timp secția va mal primi 
patru terenuri de zgură. (Tita 
NICULESCU — coresp.).

CONCURS LA TG. MUREȘ
Aproape 100 de concurentl au 

luat parte la întrecerile de tenis 
organizate la Tg. Mureș. Au fost 
prezenți sportivi din localitate, 
precum și din Gheorghieni. Deva 
și Reghin. Cîștigători : 17—18 ani: 
L. Herszeny și Eva Bajtalan 
(Gheorghieni) ; 13—14 ani : A.
Covaci (Deva) și Gabriela Pre- 
cup (Gheorghieni); 11—12 ani : I. 
Matyas (Gheorghieni) și Anca 
Galamboș (Deva) ; 8—10 ani : D. 
Albulescu (Deva) (C. ALBU — 
coresp.).

în cadrul pregătirilor și tes
tărilor efectuate în vederea a- 
propiatului campionat european 
(20—29 mai, în Franța), repre
zentativa de baschet feminin a 
României a participat în ultima 
vreme la trei turnee internațio
nale desfășurate la Cracovia, 
Szolnok și Halle. La ultimul a 
avut o comportare bună, 
clasîndu-se pe primul loc după 
o frumoasă victorie asupra re
dutabilei reprezentative a Bul
gariei (în rîndul căreia au fost 
prezente Penka Stoianova, Pet- 
kana Makaveeva, Tvdorka Ni- 
kolova, Krasimira Bogdanova, 
Penka Metodieva), acesta fiind 
unul din puținele succese rea
lizate în fața fostelor campioane 
ale Europei și multiple cam
pioane balcanice. Mai trebuie 
menționat că selecționata Româ
niei nu a mai ocupat locul I 
peste hotare din 1966, ci nd a 
ciștigat turneul de la Messina. 
In legătură cu evoluția forma
ției române la Halle, am soli
citat opinia antrenorului prin
cipal Sigismund Ferencz, care 
ne-a

— Echipa a manifestat pe 
parcursul celor trei turnee un 
crescendo de formă sportivă, 
apropiindu-se din acest punct 
de vedere de maximum, pe 
care dorim să îl atingem la 
campionatul european, în scopul 
calificării în grupa - - —
cația succesului în 
Bulgariei constă în 
nei apărări foarte 
bunătățirii marcajului 
dual, eficienței în urmărirea la 
panou în apărare și declanșării 
contraatacurilor organizate care 
au constituit arma de bază a 
ofensivei. în plus, procentajele 
bune : 55 la aruncările din ac-

spus :

1—7. Expli- 
fața echipei 
aplicarea u- 
active, îm- 

indivi-

BELA KAROLI Șl ELEVELE SALE PREGĂTESC INTENS
EXAMENUL DE LA MONTREAL

țiune, 80% la cele 
general, am ținut 
greșeala comisă cu

In 
de 

zile

libere. 
seama 

cîteva
Fn urmă cind, la turneul de la 
Szolnok, selecționata română 
fusese întrecută de Bulgaria 
deoardee încercase să practice 
apărarea agresivă tot timpul și 
pe tot terenul. Dar, tocmai a- 
cesta este scopul _ turneelor : 
verificarea posibilităților teh
nice, tactice și fizice, indivi
duale și colective, tragerea unor 
învățăminte utile. „Agresivul" 
pe tot terenul este bun, dar 
numai în anumite perioade ale 
întrecerilor, așa. cum am f" 
în partidele cu Franța, Cuba și 
Ungaria, în care s-au recupe
rat handicapuri de 16, 10 și 12 
puncte. Desigur, interesează 
comportarea individuală a ju
cătoarelor și în acest sens le 
voi evidenția pe Mariana An- 
dreescu, Liliana Duțu, Ileana 
Gugiu și Maria Simionescu, 
constante la o valoare ridicată. 
Ștefania Giurea, Suzana Pîrșu, 
Rodica Goian și Diana Mihalic 
au fost utile, dar au avut fluc
tuații, Doina Prăzaru și-a fă
cut o reintrare promițătoare, 
Floarea Anca și Elena Qpriciu, 
deși folosite mai puțin, au co
respuns. în schimb, Gabriela 
Ciocan nu a făcut față apără
rilor agresive. Mai doresc să 
menționez că pînă la campiona
tul european lotul îți va finisa 
pregătirile insistînd asupra îm
bunătățirii preciziei aruncărilor 
la coș, rezistenței jucătoarelor 
și asupra schemelor tactice spe
ciale din momentele_ dcrîrî — 
ale
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RAPID 5(4)

POLITEHNICA IAȘI 0(0)

în decurs de cinci zile, Rapidul 
a reușit să facă un salt spectacu
los de la înfrîngerea severă (1—5) 
în fața Politehnicii Timișoara la 
victoria netă de ieri asupra Poli
tehnicii lași (5—0). Giuleștenii s-au 
reabilitat astfel față de suporterii

Stadionul Republici ; teren 
bun ; timp frumos și călduros: 
spectatori — aproximativ 
30.000. Au marcat : SOFIAN 
(min. 6 — autogol), ȘUTRU 
(min. 23). LEȘEANU (min. 32), 
RONTEA (mm. 33) și MANEA 
(min. 62). Raport 
5—12. Raportul
poartă : 17—15
porții 8—9).

de corner*: 
șuturilor la 
(pe spațiul

— Pop, Nițâ, 
DUMITRU — 
74 Rîșnițo), 

Rontea

decisive 
întrecerilor. (D. ST.).

azi, la „llorcasca".

baschet masculin

TURNEUL IINAL

I
I
I

RAPID: lonițâ
Angelescu. AD.
ȘUTRU (min.
PETCU — L.țeono,
(min. 79 Nohit), M. STELiAN, 
MANEA.

POLITEHNICA : Stan — So- 
fian, Unchiaș, Ciobanu (min. 
46 Dinu), Ctacîrlan — R omi
tă, SIMIONOV, Simionaș — 
Doru Ioneseu, Dânilâ, Costea 
(min. 61 Nemțeana).

A arbitrat : N. Cursaru ; la 
linie : M. Vasiliu (ambii din 
Ploiești) și C. Ghencrulescu 
(Tîrgoviște).

Cartonașe galbene: SIMIO- 
NAȘ, DANILA.

Trofeul Petschovschi : 10.

Absența cîtorva gimnaste frun
tașe din țara noastră de la u- 
nele dintre competițiile desfă
șurate in ultimul timp (meciul 
bilateral Franța — România, ca 
și campionatele internaționale 
ale României de Ia Bacău) i-a 
determinat pe unii 
lorii ziarului să ni 
cu întrebarea : „CE 
DIA COMANECI ?,
TEODORA UNGUREANU ?“

Deși, la timpul potrivit, am 
făcut referiri la programul de 
antrenament și competițional 
al Nadiei Comăneci și Teodorei 
Ungureanu, am explicat moti
vele pentru care aceste spor
tive nu au luat startul în cîteva 
concursuri recente, considerăm, 
totuși, că este bine să ne re
ferim la cîteva aspecte recente 
ale activității echipei de gim
nastică a Liceului din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej. O 
scurtă convorbire telefonică cu 
antrenorul BELA KAROLI ne-a 
oferit toate detaliile.

— După reîntoarcerea de la 
;,Cupa Americii“ — ne relatează 
Bela Karoli — programul de 
pregătire al Nadiei Comăneci 
a prevăzut o scurtă perioadă 
de odihnă, astfel că vacanța 
școlară de primăvară am petre
cut-o cu toții în ambianța plă-

dintre citi
se adreseze 
FACE NA
CE FACE

cută a stațiunii Slănic Moldova. 
Pe 23 aprilie am reluat antre
namentele, abordînd astfel pe
rioada decisivă de pregătire a 
Jocurilor Olimpice, care își 
propune ca obiective finisarea 
exercițiilor impuse, definitiva
rea programului liber ales și, 
ca scop final, aducerea în for
ma maximă a întregii echipe 
în preajma marii întreceri de 
la Montreal. Am stabilit ca pînă 
la campionatele maestrelor, 
care vor avea loc în Capitală, 
la mijlocul lunii viitoare, să înr 
vățăm noi elemente la mai 
multe aparate, mai ales la sol. 
La această probă, beneficiind 
de concursul nemijlocit al pia
nistului Carol Stabișevschi, Na
dia Comaneci a pus la punct

un nou exercițiu, cu multe e- 
lemente surpriză. La antrena
mente acest nou exercițiu este 
prezentat foarte bine. De ase
menea, menționez că am ope
rat modificări și în exercițiile 
la sol ale altor gimnaste, ca 
de pildă Teodora Ungureanu, 
Georgeta Gabor, Luminița Mi- 
lea. Ne bucură faptul că Ma
riana Constantin a fost recupe
rată după accidentul suferit în 
turneul din S.U.A., ea mani- 
festînd o formă acceptabilă. 
Concomitent cu antrenamentele, 
toate gimnastele învață cu sîrg 
pentru încheierea cu succes a 
celui de al treilea trimestru 
școlar. Ne bucură excelenta 
stare de sănătate a tuturor 
gimnastelor, care asigură pre
mise pentru pregătirea cu ma
ximă minuțiozitate a examenu
lui de la Montreal. (C. M.).

AL DIVIZIEI A I U> tincret-speranfc : 4—0
(2-0).

„REGATA STEAUA" LA CAIAC-CANOE
Joi dimineața, pe lacul Snagov, 

au început întrecerile din cadrul 
primului concurs internațional de 
caiac-canoe al sezonului : „Re
gata Steaua". Desfășurate pe o 
vreme frumoasă. într-o perfectă 
organizare, întrecerile au debu
tat cu probele de viteză pe dis-

tanța de 500 m. Au luat startul, 
alături de sportivii steliști, caia- 
ciști și canoiști din Cehoslovacia 
și Iugoslavia. Evoluînd bine, 
sportivii clubului Steaua au ieșit 
învingători în

Turneul final al campionatului 
republican de baschet masculin 
Ișl începe desfășurarea azi în sala 
Floreasca, urmînd ca în seara zi
lei de marți 11 mai să aflăm 
dacă titlul va ii deținut tot de 
Dinamo sau va intra în posesia 
echipei Steaua. De fapt, aceasta 
este singura problemă importan
tă a întrecerii, deoarece a treia 
poziție medaliată este deținută cu 
autoritate de formația Universi
tatea Cluj-Napoca, ale cărei re
zultate nu-1 mai pot influența 
locul în clasament. Totuși, apre
ciem că turneul este atractiv de
oarece programează zilnic me
ciuri între echipe apropiate ca 
valoare și între care există o ve
che rivalitate sportivă (astăzi, 
de pildă, are loc disputa dintre 
Universitatea Cluj-Napoca și Fa
rul Constanța). In plus. întîlni- 
rile constituie un nimerit prilej 
de verificare a componentilor lo
tului republican si a celor care 
bat la porțile acestuia.

Programul de azi : de la ora 16 
(Intre paranteze, scorurile gene
rale ale celor patru partide des
fășurate în tururile anterioare) : 
Steaua — Universitatea Timișoa
ra (4—0). Universitatea^ Cluj-Na
poca — Farul 
Rapid (4—0).

(3—1), Dinamo — 
Clasament la zi *.

toate cursele.

1 : 1. Borbandi
2. Dolejs (Ceho-
3. Rankov (Iugo-
K 2 : i. Steaua 
Erast) 1:41,4, 2.

— Bohu-
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lor, succesul obținut la un scor 
asa de mare întrecind — probabil 
— cele mai optimiste așteptări ale 
acestora. Căci acest 5—0 ena greu 
de prevăzut înainte de meci si el 
este deosebit de prețios pentru ra

nzxv CAMPIONATUL MUNICIPAL AL 
DVJA JUNIORILOR BUCUREȘTENI. in 
sala Giulești, au luat sfîrșit întrece
rile juniorilor mari din cadrul cam
pionatului municipal București. Un 
frumos succes au repurtat boxerii di- 
nomoviști, pregătiți de antrenorul Va- 
sile Mariuțan, care ou cucerit patru 
titluri prin Ion Boboc (semimuscâ), 
Gheorghe Simion (ușoară), Petre Stere 
(mijlocie mică) și Teodor Pîrjol (se
migrea). Ceilalți cîștigâtoii : Dumitru 
Ivan (Viitorul), Cristian Bârbulicâ (O- 
limpia), Marin Chirică (Metalul), Mi
hai Ștefan (C.S.Șc.), Ilie Dragomir (O- 
lin>pia)( Ha raia mb Sultan (Olimpia), 
Vasile Viorel (Olimpia) și Florinei Pă- 
trașcu (Viitorul). (Daniel DIACONES- 
CU — coresp.)
PICI KM SIMBATĂ DUPÂ-AMIAZA, 

velodromul Dinamo din 
fos. Ștefan oel Mare va găzdui com
petiția inaugurală a sezonului de 
pistă. La întreceri, deschise juniori
lor și seniorilor, va participa întreg 
etșalonul de alergători dornici să-și ve
rifice stadiul de pregătire, după o în
trerupere a activității competiționale 
de aproape șase luni. Cursele vor în
cepe Iq ora 16,30 și vor avea loc în 
organizarea Comisiei de ciclism de pe 
lînqă C.M.E.F.S.

PENULTIMA ETAPA A „CU- 
MU1U pei F.R.M.- la motocros. 

Tradiționala competiție continuă du
minică cu etapa a treia, pe un tra
seu ales la marginea municipiului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. In program

fig urează probe pentru seniori, ju
niori și posesori ai motoretelor 
,,Mobra"

IN CAMPIONATUL DIVI-
• ZIEI A (etapa a XVII-a, 

programată sîmbătă și duminică) joa
că numai acele echipe care nu dau 
jucători și jucătoare loturilor reprezen
tative aflate în pregătire pentru C.M.
• fn programul Turneului internațio
nal UCECOM a intervenit o modifica
re, întrecerile desfășurîndu-se începînd 
de azi după-amiază pînă duminică la 
prînz. Meciurile vor avea loc pe arena 
Voința din București, azi și mîine de 
la ora 15 și duminică de la ora 8.
Dl ifDVREZULTATE D,N DIVIZIA B :
KUvJDYseria I : Dacii I.P.A. Sibiu 

— Sp. studențesc ASE 14—10 (10—4), 
Constructorul Alba lulia — Minerul 
Lupeni 3—10 (3—10), Petrochimistul Pi
tești — C.F.R. Brașov 6—10 (0—3), Ra
pid Buc. — Electroputere Craiova 4—0; 
seria a ll-a : Rapid C.F.R. Galați — 
$. N. Oltenița 22—10 (6—7), Dunărea 
GFurgki — Politehnica li lași 3—0 
(3—0), Arhitectura — Constructorul 
Buzău 3—46 (0—18) ; seria
(constânțeanâ) : Dacia — 
13—10 (10—4), Chimia 
C.F.R. 4-B (4-0), I.T.C.
(0—0), Constructorul 
34—10 (16—6). • CEI
RUGBYȘTI din Capitală 
la sfîrșitul acestei săptămîni în „Cupa 
8 Mai", competiție fulger (meciurile vor 
avea două reprize a cîte 15 minute). 
Gazdă : Stadionul tineretului, sîmbătă 
}i duminică.

Rezultate : K 
(Steaua) 1:51,8. 
slovacia) 1:57,6, 
slavia) 1:59,7 ; 
(Dragulschi — 
Cehoslovacia (Sancek 
tinschi) 1:44,5. 3. Iugoslavia (Mi- 
liciev — Levici) 1:49,9 ; C 1 î 
1. T. Simionov (Steaua) 2:03,2. 2. 
Biscupic (Cehoslovacia) 2:04,8. 3. 
Denisov (Steaua) 2:09,1, 4. Han- 
dija (Iugoslavia) 2:42,6 ; C 2 : 1. 
Steaua (Erofei — Haralambie) 
1:50,8, 2. Cehoslovacia (Sancek — 
Ctvrtecka) 1:53,9 ; K 4 : i. stea
ua (Susoi. Soare. Ștefan, Pama- 
cal) 1:30,4. 2. Cehoslovacia (Zvo- 
boda, Wybroniek, Dolejs, Pocl- 
lovcky) 1:32,5, 3. Iugoslavia (Ran
kov, Milicev, LevicL 
1:39,5.

1. Steaua
2. Dlnamo
3. „U“ Cj-Nap
4. Farul
5. Rapid
6. Univ. Tini.

44
44
44
44
44
44

42
42
27
23
23
22

2
2

17
21
21
22

4078-2878
4361-2876
3445-3223
3604-3615
3061-3123
3089-3149

86
86
71
67
67
66

I
I

1. ★ I

Mulalic)

«Cupei
1 : 1. So-

la Sibiu, au loc

a lll-a
Voința 

Năvodari — 
— Portul 4—4 
— Olimpia 
MAI TINERI 

se vor întrece

Rezultate în cadrul 
Steaua" : masculin : K 
iran (Dlnamo) 1:54,2, 2. Lobanov 
(Steaua) 1:54,3. 3. Moise (Steaua)

K 2 : 1. steaua (Dumi- 
Nitescu) 1:43,5, 3. Dinamo 
— Ignatenco) 1:43,5, 3.
(Milașcu — Constantlnov) 
C 1 : 1. Lungu (Dinamo) 
C 2 : 1. Steaua (Negrea — 

2. Steaua (Mar- 
- Slmionenco) 1:50,9 ; iemi- 
K 1 : 1. M. Ivanov (Steaua) 

2. D. Buri (Steaua) 2:10,0;
1. Steaua (Ivanov — Burl)
2. Steaua (Parmac — Mi- 
1:57,6, 3. Dinamo (Moldo-

t — Vanghele) l;58,0 ; K 4:

1.1:55,0 ; 
tru — 
(Popa 
Steaua 
1:43,7 ; 
2:02,7 ;
Parmac)_ 1:50,6, 
cov — 
nin : 1 
2:09,2.
K 2 : 
1:56,8, 
hala) 
veanu
1. Steaua 1:50,1.

Azi, începînd de la ora 9. în
trecerile din cadrul „Regatei Stea
ua" continuă cu probele de fond 
pe distanța de 10 000 m.

VL. MORARU

Tot azi, dar 
turneele de calificare în Divizia 
A. La întrecerile care se încheie 
duminică, participă echipele Di
namo Oradea.’ C.S.U. Galați, 
IPROMET București, Universita
tea Craiova la băieți, Sănătatea 
Satu Mare. Voința Brașov, Uni
versitatea Iași și P.T.T. București 
la fete.

I
I
I
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PARADOXUL REPRIZ
„p¥ CLUJ-NAPOCA 1 (o)
DINAMO 0(0)

CLUJ-NAPOCA, 6 (prin telefon).
Partida începe în nota de 

ușoară dominare a formației 
locale. Porațchi (mim. 2 și 13) 
expediază două șuturi puter
nice spre poarta lui Ștefan. A- 
poi jocul se echilibrează, Di
namo contraatacînd iute prin 
Vrînceanu (pe stingă) și... Che- 
ran (pe dreapta). Bucureștenii 
se află la un pas de gol în mi
nutele 26 și 27. Șuturile lui 
Vrînceanu, extrem de pericu
loase, sînt respinse spectaculos 
de portarul Duha. Cea mai 
mare ocazie a reprizei apar
ține însă „șepcilor roșii" : Co
ca (min. 33), demarcat în fața 
porții lui Ștefan, primește o 
pasă excelentă de la Batadiu, 
șutează precis, toată lumea 
vede gol, dar, apărut ca din 
pămînt. I. Marin deviază în 
corner.

Și dacă în prima repriză, în 
cea mai mare parte a timpului, 
fazele s-au desfășurat numai

î n ZO 
reuri 
cui 
mult 
ambel 
pericu 
celor 
doua 
mult, 
numai

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE Ia con
cursul Pronosport din 6 mai 1976.

I. 
n.

m.
IV. 
V.

VI.
VIL 
vin.

IX. 
x.

XI. 
XII. 

xin.

F.C.M. Reșița—Poli Timș. 
Rapid—Polii, Iași
F. C. Bihor—C.F.R.
Sp. stud. — S. C. Bacău 
Univ. Cv.—A.S.A. Tg. M. 
U.T.A.—Steaua (pauză) 
U.T.A. —Steaua (final) 
„U“ Cj-N.—Dlnamo (p) 
„U" Cj-N.—Dinamo (f) 
Jiul—F. C. Constanta 
Jiul—F. ”
Olimpia—F. C. Argeș 
Olimpia—F. C. Argeș

C. Constanța
(P)
(1) 
(P) 
(f)

2
1
1 

X 
X 
X 
X 
X
1
1

X 
X

1

Fond de cîștiguri : 119 556 lei.

ULTTMELE ZILE PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR LA 
TRAGEREA LOTO 2 DE DUMI
NICA 9 MAI 1976 !

Procurînd cît mai multe bilete 
vă măriți șansele de cîștig 1

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 30 APRILIE 1976. Extragerea 
I : Cat. 1 : 1 variantă 50% a
50 000 lei și 3 variante 10% a 
10 000 lei ; Cat. 2 : 4,15 a 13 243 
lei : Cat. 3 : 19,90 a 2 762 lei ;
Cat. 4 : 21,60 a 2 544 lei ; Cat. 5 : 
134,05 a 410 lei ; Cat. 6 : 178,05 a 
309 lei ; REPORT CATEGORIA
1 : 25 186 lei. Extragerea a n-a :
Cat. A .: 1 variantă 25% 1 auto
turism „Dacia 1300“ ; Cat. B : 
3,55 a 12 768 lei ; Cat. C : 12,20 a 
3 715 lei ; Cat. D : 28,80 a 1574 
lei ; Cat. E : 90,60 a 500 lei ; Cat. 
F : 143,80 a 315 lei ; Cat. X :
2 048,80 a 100 lei. REPORT CATE
GORIA A : 5 546 lei. Cîștigul de 
categ. 1 (50%) a fost obținut de 
EUZEBIA HUDEA din București 
iar autoturismul „Dacia 1300“ 
(categ. A) de ADOLF SCHER- 
LAK, de asemenea din București. 
Tragerea Loto de astăzi va fi te
levizată cu începere de la ora 
18,15.
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Vasiliu, 
chescu, 
I, Coca

Vesa

9.
2—1

DIVIZIA A
ETAPA A XXVII-a

REVENIRE SPECTACULOASA A GAZDELOR
UT. A. 3 (0)

STEAUA 3(0)

ADAM A EGALAT, DAR...

LA 1-5 LA 5-0!
lingă cele 
use, le ame- 

golaverajul.
ritele victo-

ene — care 
tie remarca- 
posibilitățile 
unem, însă, 
în deschide- 
tadionul Re- 

re măsură, 
rtul de forte 
sunarea ge- 
-adevăr, ie
de slabi în 
uitatul, ba 

— mal ales 
t o repdk'ă 

ansa i-a o- 
. Comparti- 
spetilor l-a 
ea, care a 
greșind fla-

roviarii re
deschiderea 

trimis, cu 
A). ei au 
(numai alte 
a printr-un 
fundașului 
vrind să 
rner la o

■ a trimis-o 
Acest prim 
în min. 23

prin SUTRU, care a înscris din- 
tr-o lovitură liberă de Ia 18 me
tri acordată în urma unui fault 
asupra lui Manea. A urmat, în 
min. 32, un gol mult aplaudat pe 
stadion, după o splendidă acțiune 
personală a lui Manea, a cărui 
centrare a fost fructificată de 
LEȘEANU. Un minut mai tîrziu, 
o Dasă lungă a unui coechipier îl 
pune în bună poziție de gol pe 
RONTEA, care sutează cu preci
zie în coltul lung 
verse.

în această primă 
care jocul nu s-a 
Ia un nivel calitativ __ ______ _
fiind fragmentat deseori prin fa
ulturi comise de ambele părți — 
ieșenii au șutat de cîteva ori pe
riculos, dar imprecis, dîndu-4 to
tuși serioase emoții portarului Io- 
niță în min. 35, cî-nd acesta a scos 
cu greu în corner un șut-centrare.

După pauză, jocul a fost mult 
mai echilibrat, oaspeții ratînd cî
teva mari ocazii de a reduce din 
handicap. In min. 47, Romilă a 
trimis mingea în bară, după care 
a fost rîndul lui Dănilă să facă 
același lucru în min. 78. însă tot 
rapidiștil s-au dovedit mai eficace, 
ei reușind să rotunjească scorul 
în min. 62 prin MANEA, la o 
centrare a lui Leșeanu.

ARAD, 6 (prin telefon).
Cronica noastră va începe 

min. 46, pentru că, în adevăr, ac
tul al doilea al meciului de la 
Arad a reprezentat momentele 
cele mai frumoase ale întrecerii.

După o repriză oomplet ..neu
tră", în care jocul a prezentat a- 
rareorl momente de încordare, 
imediat după pauză s-a declanșat 
dramatica luptă soldată cu sase 
goluri. Este min. 50 cînd RĂDU- 
CANU pătrunde în stilul său per-

în

al porții ad-

narte — în 
ridicat totuși 

superior,

Constontin FIRANESCU

U.T.A. : teren oc- 
timp splendid; spec- 
aproximativ 16 000.

lăudat să 
“ s-a ade- 
a din Va- 

deosebire 
ă. Vina 
cale care 
ască mo- 
inutului 5.
Iui jocu- 
ează un 
terenului, 

18 m șu- 
ip a pion

do-uă oa- 
pauză jo- 
i, devine 
atacanții 

ltrîndu-se 
propierea 

această a 
atacă mai 
i, față de 

poartă

teren 
; SJJ2C- 
12 000.

(min. 
: 6—8. 
arta : 
jorții:

Che- 
, DO- 

anu — 
rac he), 
— R. 
VRIN-

cornere : 
cei care 
localni- 

n. 80 : 
bun de 

intr-o 
partea 

driblea- 
ă in 
scrie

m. 
fan 
ze și

ur- 
de

Un 
se 
să 

ti atac 
partidei 
iști în 

gazdelor, 
egalității 
r bucu- 
necesar

Stadion 
ceptabil ; 
tatori — _r___
Au marcat : RADUCANU (min. 
50 ți 57), ION ION (min. 54), 
UILECAN (min. 68, din 11 m), 
DOMIDE (min. 84), CURA 
(min. 87). Raport de cornere: 
5—3. Raportul șuturilor la 
poartă 20—16 (pe spațiul por
ții : 14—11).

U.T.A.: lorgulescu — Birou, 
KUKLA, Gali, GIURGIU — 
BEDEA Schepp (min. 50 Col
nic), Broșovschi — Cura, DO
MIDE, SIMA (min. 57 Uilecan).

STEAUA : IORDACHE — An- 
ghelini, Smarandache, SA- 
MEȘ, Vigu — ION ION, Agiu 
(min. 46 Stoica), DUMITRU — 
RADUCANU, Năstase, Zamfir.

A arbitrat : M. Moraru; la 
l-inie : A. Avramescu (ambii 
din Ploiești) și I. Chilibar (Pi
tești).

Cartonașe galbene: AGIU, 
UILECAN, STOICA, IORDACHE.

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

(0-0).

sonal spre buturile gazdelor, e 
faultat, dar rămîne în posesia ba
lonului, pe care îl trimite ușor în 
poartă : 0—1. Min. 54 : combinație 
Năstase (care atrage ambii fun
dași centrali adverși) — ION ION 
și simplă formalitate a acestuia 
din urmă de a împinge balonul în 
plasă : 0—2. Min. 57 : pătrundere 
RADUCANU pe aripa
Iorgulescu iese la blocaj în- mar
ginea careului și șut cu efect al 
înaintașului bucureștean : 
Gazdele sînt debusolate. Se 
turează o înfrângere la un 
record a arădenilor pe teren _ 
priu ! Dar iată momentul acelei 
reveniri care va face din final o 
întrecere de mare intensitate emo
țională : min. 68 — Smarandache 
comite henț în careu și UILECAN 
transformă penaltyul : 1—3. Apă
rarea bucureștenilor dă semne de 
nesiguranță și arădenii declanșea
ză atac după atac. în min. 84, 
DOMIDE înscrie un gol spectacu
los reluînd din voleu o centrare 
venită de pe partea dreaptă : 2—3. 
Trei minute mai tîrziu, Ia o min
ge înaltă aruncată în careul oas
peților, Iordache, jenat și de co
echipieri și de adversar, scapă 
mingea și CURA o introduce în 
plasă : 3—3. Iar Giurgiu pune ca
păt momentelor de mare specta
col de la ambele porți din aceas
tă repriză cu un șiut puternic la 
vinclu, pe care Iordache îl apără 
magistral. Așa s-a terminat o re
priză pe care miile de spectatori 
arădeni n-o vor uita ușor și care 
a consfințit o justă egalitate pe 
tabela stadionului U.T.A.

Eftimie IONESCU

dreaptă,

0—3. 
con- 
scor 
pro-

UNIV. CRAIOVA 1(0)

A. S. A- 1(0)

A ÎNVINS realismul
ȘI PLUSUL DE
jat pe traiectoria mingii, dar 
ea, după ce a intilnit spatele 
Iui Hergane, a deviat în coltul 
opus al porții. Din acest mo
ment „Poli" a fost aceea care 
a jucat gîndit, dovedind o bună

TEHNICITATE
Repriza a doua este ceva mai 

bună. La o excelentă fază 
creată de Filipescu și Bojin, 
gazdele egalează prin TANASE 
(min. 49). Aceasta descătușează 
oarecum echipa antrenată de

Stadion Valea Domanului ; teren foarte bun • timp excelent ; spec
tatori — aproximativ 20 000. Au marcat : ANGHEL (min. 5 și 83), TA
NASE (min. 49). Raport de cornere : 10—2. Raportul șuturilor la poartă : 
16—12 (pe spațiul porții : 7—3).

F.C.M. REȘiȚA : Filip — Ologeanu, Kiss, HERGANE, FILIPESCU — 
Gabel (min. 76 Grigore), Bojin (min. 76 Căprioru), Beldeanu — Ato
diresei, TANASE, Florea.

POLITEHNICA : CATONA — MIOC, PALTINIȘAN, Mehedințu, Maier — 
Roșea, ȘERBANOIU, Dembrovschi — Cotec (min. 76 Petrescu), ANGHEL, 
Floareș.

A arbitrat : N. Petriceanu ; la linie : Gh. Manta și I. Dancu (toți 
din București).

Cartonașe galbene : $ERBÂNOIU, 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 1—1 (1—0).

știință a contraatacului, în timp 
ce reșițenii au devenit nervoși, 
s-au precipitat, au greșit mai 
ales tactic (baloane aruncate 
haotic în careu), nereușind să 
realizeze faze lucide, pericu
loase. Beldeanu, Gabel, Florea 
și Atodiresei, piesele de rezis
tență, au fost departe de o 
formă corespunzătoare. Tot în 
aceeași perioadă au abundat și 
cartonașele galbene justificat 
acordate de conducătorul jocu
lui.

JIUL 1(1)

COHSȚAJIU 1(0)

PETROȘANI, 6 (prin telefon).
Amărăciunea publicului local 

ni s-a părut de înțeles deoare
ce el a fost decepționat nu 
numai de rezultat, ci și de ni
velul acestui meci. S-a practi
cat un fotbal de valoare mo
destă, cu faze confuze, cu o 
formație (oaspete) masată în a- 
părare — prima repriză — și cu 
o altă echipă (gazdă) confuză 
în atac. După pauză, cînd con- 
Btănțenii s-au văzut conduși, ei 
au ieșit în atac, împinși de ac
țiunile solitare, mai degrabă, 
ale lui Peniu și Turcu, perioa
dă în care au început să iasă 
la iveală carențele din defensi
va gazdelor. Dar acest meci a 
întrecut măsura la capitolul ra
tări. Mulțescu (min. 40 și 85),

FILIPESCU, TANASE, ROȘCA.

Reinhardt. Trece pe lingă gol 
în minutele 53 (Atodiresei). 67 
(Tănase), 68 (Florea) și 74 (Bel
deanu). Scăpată „basma curată", 
Politehnica urmărește mai mult 
decîț remiza și în min. 83 rea
lizează k.o. prin ANGHEL — 
cap la mingea centrată de Mioc. 
Realismul timișorenilor, calmul 
lor, plusul de tehnicitate le-au 
dat cîștig de cauză în final.

Stelian TRANDAFIRESCU

CRAIOVA, 6 (prin telefon).
Temerile tehnicienilor for

mației craiovene dinaintea în
ceperii partidei în privința 
realizării unui 
s-au adeverit, 
craioveni au 1 
meciul și pe parcursul 
90 de minute 
ori categoric, ei nu au reușit 
să se impună, cu toate că au 
beneficiat de multe 
(iată cîteva : Crișan 
9, 23, 50, 89 ; Nedelcu — min. 
14, 43, 47, 49). Mureșenii au
început jocul cu intenția de 
a scoate un „egal", ceea ce 
le-a reușit în final. Elevii an
trenorului Bone s-a apărat 
bine și au contraatacat foarte 
periculos prin Both 
și Hajnal. In acest

în 
scor favorabil 
Deși studenții 

început în forță 
celor 

au dominat une-

ocazii 
min.

ii, Varodi 
meci, ei

teren 
excelent; 

aproximativ 
CRI$AN 
BOLONI

Stadion ,,Central1 
foarte bun; timp 
spectatori 
20 000. Au marcat : 
(min 59), respectiv 
(min. 56) Raport de cornere: 
13—5. Raportul șuturilor la 
poartă: 13—8 (pe spațiul por
ții: 8—2).

UNIVERSITATEA : Parcaiu — 
NEGRILĂ, Constanți nescu, DE- 
SELNICU, Berneanu — Strîm- 
beanu (min. 58 Cămâtaru), 
Nedelcu (min. 67 Dașcu), $TE- 
FĂNESCU — Crișan, Oble- 
menoo, MARCU.

A.S.A. : SOLYOM — Gri
gore, SZOLLOȘI, ISPIR, Onu- 
țan — Varodi, BOLONI, Haj- 
nol — Fazekaș (min. 67 Mar
ton), Pîslaru, BOTH II.

A arbitrat : Gh. Vasilescu I; 
Io linie: I. Puia și E. Svitlec 
(toti din București).

Cartonașe galbene: GRIGO
RE, NEGRILĂ, CONSTANTI- 
NESCU.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 1—0

(0-0).

JOC DE VALOARE MODESTA
Al. Moldovan (min. 65), Stoichi- 
ță (min. 66) sau I. Moldovan 
(min. 73) au irosit ocazii neper- 
mise, trăgind anapoda chiar și 
de la 3 metri de poartă.

Golurile s-au marcat astfel : 
în min. 24, lovitură liberă de la 
18 m, lateral, executată de Al. 
Moldovan, TONCA a trimis cu 
capul din careul mic în muchia 
barei, Popa a plonjat și a reți
nut balonul, dar arbitrul de 
centru și tușierul N. Stoiculescu 
au apreciat că mingea a depă
șit in aer linia porții și au va
lidat golul ; in min. 78 Gache 
a trimis înainte, PENIU a tre
cut de toți apărătorii Jiului și, 
din unghi dificil, a înscris pe 
lingă portar. Aceasta este „isto
ria" unui meci în care confuzia 
a fost generală, iar indolența 
unora (Mulțescu, Roznai, Sălă- 
jan, Stoichiță. Corendea) a fost

prea supărătoare, ca și repeta
tele întîrzieri cu care arbitrul 
a sancționat multe neregulari- 
tăți.

Constantin ALEXE

F. C. OLIMPIA S.M.
F-C. ARGEȘ

Stadionul Jiul ; teren bun ; timp 
6 000. Au marcat : TONCA (min. 24) , 
nere : 9—4. Raportul șuturilor la poartă : 10—6 (pe spațiul porții : 2—4).

JIUL : I. Gabriel — Niculescu, Tonoa, Stocker, NIȚU — TOMA, Al. Mol
dovan — Mravușka, Mulțescu, Roznai, Sălăjan (min. 46 Stoichiță).

F. C. CONSTANȚA : Popa — Mustafa, Antonescu, Nistor, Sâtej — 
Corendea (min. 46 Negoescu, min. 75 Gache), I. Moldovan — Sălceanu, 
PENIU, Hoffmeister, TURCU.

A arbitrat : N. Dinescu ; la linie : N. Stoiculescu (ambii din Rm. 
Vîlcea) și I. Banciu (Sibiu).

Cartonașe galbene : TOMA.
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 1—0 (0—0).

însorit ; spectatori — aproximativ 
și PENIU (min. 78). Raport de cor-

SATU MARE, 6 (prin telefon).
F.C. Argeș a fost un adver

sar oomod pentru gazde. Echipa 
s-a străduit să dea o replică 
onorabilă, dar, din suma unor 
individualități ieșite din formă, 
a rezultat un ansamblu dezor
ganizat, fără șansă la finaliza
re. Misiunea gazdelor, astfel 
facilitată, a fost dusă, însă, la 
îndeplinire în mod greoi și in
estetic. Ele au supraestimat 
mult calitățile de moment ale 
lui Dobrin, fixîndu-i un „paz
nic" în persoana lui Bathori II. 
Argeșeanul, mai apatic ca ori- 
cînd, și-a scos, totuși, adversa
rul din zona mediană, văduvită 
și de jocul palid al lui Kaiser, 
și de cel timid al debutantului 
Condruc. Chiar în condițiile a- 
cestea, F.C. Olimpia a oferit 
imaginea unei formații care 
conduce ostilitățile, fără să aibă 
și un conducător de joc adecvat.

ORADEA, 6 (prin telefon).
Formația orădeană a început 

bine, jocul, a deschis scorul rela
tiv repede (min. 6, GHERGHELI 
a primit de la Naom mingea pe un 
culoar ideal și a înscris fără 
dificultate), dar. în continuare, 
a comis greșeala de a crede în- 
tr-o victorie facilă. A fost, e 
drept, și meritul formației oas
pete. acela de a găsi resursele 
psihice necesare reorganizării 
jocului ei. meticulos, de siguran
ță în apărare (grație marcajului 
efectuat de liniile ei), ingeniozi
tate în replica-i ofensivă. Și jo
cul curgea pe fondul unei oare- 
cari superiorități teritoriale a 
gazdelor (beneficiare ale unei se
rii de situații favorabile, ratate 
din lipsă de concentrare, de in
sistență) și de zvîcnirile pericu
loase ale oaspeților, aoroape la 
fiecare contraatac. Cînd, în min. 
62 a venit și golul egalizator (A- 
DAM a reluat direct, în plasă, 
din unghi dificil Ia o centrare a 
lui Coloji), formația gazdă s-a 
descumpănit si mai mult, supor- 
tînd, un timp, ofensiva clujeană. 
S-a recules, însă, repede, echipa 
orădeană gîndindu-se, poate, că 
și ei îi este necesară victoria. 
In min. 65 tribunele exultă : Su- 
ciu are de executat o lovitură de 
colț, trimite înalt spre careul

Stadion F. C. Bihor ; teren 
foarte bun ; timp frumos, 
spectatori — aproximativ 
15.000. Au marcat: GHERGHELI 
(min. 6), M. MARIAN (min. 
65), respectiv ADAM (min. 62). 
Raport de cernere : 10—2. Ra
portul șuturilor la poartă: 
23—11 (pe spațiul porții: 
12—3).

F. C. BIHOR : ALBU — P. 
NICOLAE, Biqan, Lucaci, PO- 
POVICI — NAOM, M. MA
RIAN, Ghergheli (min. 81 Al. 
Naghi) — Suciu (min. 74 
Agud) Florescu, Georgescu.

C.F.R. : BUDUSAN — L. 
MIHAI, Szoke, CIOCAN, Lupu
— Boca, Vișan, M. BRETAN
— Țeqean (min. 46 COLOJI), 
ADAM, Moga (min. 70 Go-sti- 
lean).

A arbitrat : C. Dinules^u;
la linie — N. Georgescu și 
V. Mân dese u (toți din Bucu
rești) .

Trofeul Petschovschi: 9.
La tineret-speranie : 1—1

(1-0).

mic, de unde M. MARIAN se înal
ță peste buchetul de jucători și 
înscrie cu capul, spre stupefac
ția lui Budușan. Pînă la sfîrșit, 
orădenii se văd mai mult în joc, 
declanșează un forcing care nu 
le aduce, însă, decît două mari 
ocazii (min. 79 Georgescu, min. 
85 Florescu), ambele eșuate și cu 
„complicitatea" lui L. Mihai, foar
te atent la dublaj.

Gheorghe NICOLAESCU

DOUA GOLURI DIN LOVITURI LIBERE!
au arătat o bună tehnicitate, 
ceea ce le-a permis să respin
gă cu calm acțiunile adverse 
și, in unele perioade, printr-o 
bună circulație a balonului, 
să echilibreze jocul.

Arbitrul a amînat deschi
derea scorului, comițînd în 
prima repriză două greșeli 
prin neacordarea de lovituri 
de la 11 m în favoarea ambe
lor echipe : în min. 18, cînd 
Varodi a fost faultat de De- 
selnicu, iar în min. 24 Marcu 
de către Onuțan, ambele aba
teri de la regulament petre- 
cîndu-se în suprafața de pe
deapsă. Scorul l-au deschis 
oaspeții, în min. 56, prin

BOLONI, care a transformat 
impecabil o lovitură liberă de 
la marginea laterală a careu
lui, ca urmare a faultului co
mis de Deselnicu asupra lui 
Both II, După trei minute, a 
fost rîndul lui CRIȘAN să so 
remarce, expediind balonul în 
plasă dintr-o lovitură liberă 
de la 18 m. Pînă la fluierul 
final, craiovenii au avut posi
bilitatea să se desprindă în 
cîștigători, însă pe de o parte 
înaintașii au ratat situațiile 
favorabile, iar pe de altă par
te portarul Solyom a interve
nit cu siguranță.

Pompiliu VINTILA

A FOST, INTR-ADEVĂR, UN MECI NUL

Cînd a început partida, erau cam 
30.000 de spectatori, toți convinși 
că vor asista la un meci frumos. 
La pauză, însă, cîteva mii de oa
meni au părăsit stadionul din Dea
lul Spirit cu nostalgia minutelor 
incandescente din uvertura cupla
jului. Sportul studențesc (mai a- 
les) și S.C. Bacău au plictisit a- 
sistența o primă repriză, prin joc 
lent și nu prea inspirat, în con
trast ou iureșul din deschidere, iar 
dacă formația băcăuană are cir
cumstanțe atenuante în ratarea 
spectacolului (echipa lui Gh. Con
stantin venind hotărâtă, în primul 
rînd, să nu piardă în fața unei 
neînvinse în retur, de unde si jo
cul său grupat în apărare, atent 
și decis), studenții au născut ma
rile regrete ale celor prezenți.

După acea primă repriză obosi
tor de anemică, în care bucureș- 
tenii, în dominarea lor, au avut 
totuși cîteva mari ocazii create 
mai ales de Grosu, după pauză 
partida va crește ceva în dina
mism, dar nu si în valoarea de 
ansamblu.

Studenții își pot reproșa acum 
lipsa de inspirație în suita de o- 
cazii din repriza secundă (Rădu- 
lescu în min. 54 și 60 : Cazan în 
min. 63 ; Grosu în min 76) și, mai 
ales, faza din min. 65, cînd Ca- 
targiu a ,,scos“ balonul de pe li
nia porții. Băcăuanii pot invoca 
și ei, ,,argumentele lor“ pentru o 
posibilă victorie, deoarece cele

Stadion Republicii ; teren 
bun; timp călduros ; specta
tori coa. 30 000. Raport de 
cornere: 15—2. Raportul șutu
rilor la poartă : 21—3 (pe
spațiul porții 11—1).

SPORTUL STUDENȚESC: Râ- 
ducanu — Tănăsescu, CIUGA- 
RIN, Grigore, Manea — Radu
lescu (min. 81 Roșu), Marica, 
O. IONESCU — Petreanu 
(min. 46 Cazan), M. Sandu, 
GROSU.

S. C. BACĂU : Ursache — 
Pruteanu, CATARGIU, Volmer, 
MARGASOIU — Sinăuceanu, 
Pană (min. 46 Soșu), DUȚAN 
— ChFtaru (min. 55 Bâlutâ), 
Botez, Aelenei.

A arbitrat : Tr. Moarcăș 
(Brașov); la linie, FI. Anuțes- 
eu și I. Răi lea nu (ambii din 
Pitești).

Cartonașe galbene : MARI
CA, BOTEZ.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 6—0 

(4-0).

cîteva contraatacuri din partea fi
nală, cu mai multă convingere 
puteau fi materializate. Si as-a, în 
tabăra moldoveană există dubii 
asupra fazei în care Botez .. mar
cat un gol (min. 76), nevalidat de 
arbitru pentru o obstrucție în 
prima intervenție a atacantului 
băcăuan. Oricum, meciul n-a pre
zentat la adevărata lor •valoare 
nici una din formații, de unde, lo
gic, remiza aceasta pare să mul
țumească (sau să nemulțumeas
că ?!) ambele părți.

Mircea M. IONESCU

DOAR SPRINTUL LUI BOCȘA...

Stadion Olimpia ; teren bun ; timp excelent ; spectatori — aproxima
tiv 15 000. A marcat : BOCȘA (min. 52). Raport de cornere : 7—0. Ra
portul luturilor la poartâ : 16—2 (pe spațiul porții : 6—0).

F. C. OLIMPIA : Bathori I — Beretchi, MATEI, Knoblau, BOCȘA — 
Bathori II, Condruc (min. 08 Balogh), Kaiser (min. 74 V. Mureșan) — 
Hațeganu, lancu, HELVEI.

F. C. ARGEȘ : Cristian — Bârbulesau, Dumitrescu, Stan, IVAN — 
MUSTAȚEA, lovânescu, Dobrin (min, 73 D. Popescu) — RADU III (min. 
61 Roșu), Radu II, Jercan.

A arbitrat : M. Butea ; Ia linie : 1. Roșoga și D. Râdulescu (totl 
din București).

Cartonașe galbene : MUSTAȚEA, BOCȘA.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-sperante : 1—0 (0—0).

Nici nu e de mirare, astfel, că 
golul, singurul gol al partidei, 
golul unei victorii prețioase, nu 
a fost consecința logică a unei 
faze clasice de atac, ci fructul 
efortului personal al fundașului 
lateral BOCȘA, care, în min. 51, 
a sprintat mai puternic decît 
toți coechipierii și adversarii 
săi, ajungînd o minge în careu 
și împingind-o in plasă.

După gol, schimbări în tabă
ra oaspeților, dar numai de 
efectiv. Aceeași zbatere fără 
rezultat de partea lor, pe fon
dul căreia F.C. Olimpia era să 
mai puncteze o dată, cînd Hațe- 
ganu a șutat imprecis (min. 
84), de la 8 m, în fața lui 
Cristian, aparent resemnat.

Ion CUPEN



TURNEUL INTERNATIONAL DE POLO 
DE U CLUJ-NAPOCA

CLUJ-NAPOCA, 6 (prin te
lefon). Cronica de joi a între
cerilor internaționale de polo 
o vom începe dedicînd cîteva 
rînduri selecționatei secunde a 
țării noastre. Aceasta, în de
curs de 14 ore a întîlnit două 
dintre cele mai puternice re
prezentative din lume, ale Un
gariei și Cubei. în fața cărora 
a avut evoluții meritorii. 
Miercuri după amiază. înfrun- 
tînd pe reputații poloiști ma
ghiari, cadeții noștri (medie de 
vîrstă 21 de ani) au luptat cu 
o lăudabilă ambiție, practicînd 
în atac un joc în continuă miș
care și apărîndu-se cu elan în 
fața unor virtuozi ai acestui 
sport. După ce au primit două

Programul jocurilor de vineri: 
de la ora 18: România B — 
U.R.S.S., Cuba — Australia. Bul
garia — România A.

repriză, se- 
datorită mai

U.R.S.S. care își dispută de 
șase ani supremația mondială 
în acest sport. Selecționata Un
gariei a atacat, de la început, 
cu mult aplomb si după 7 mi
nute conducea cu 2—0, timp 
în care campionii lumii au ra
tat două penaltyuri prin Ro- 
manciuk și Barkalov. Ultimul, 
enervat de nereușită, și-a lovit 
apoi adversarul direct și a fost 
eliminat fără drept de înlo
cuire. Din acest moment am 
asistat la o dispută inegală în
tre cele două reprezentative. 
Au învins, cum era și normal 
în aceste condiții, poloiștii din 
Ungaria (cu 5—4), dar trebuie 
subliniat că în această perioa
dă echipa sovietică S-a apărat 
cu o deosebită dîrzenie și... a 
mai ratat o lovitură de la 
4 m 1

în cel mai important meci de 
joi seara Ungaria a întrecut la 
mare luptă prima formație a 
țării noastre cu 4—3 (0—1, 1—0, 
2—1, 1—1), rămînînd singura 
echipă neînvinsă în turneu.

LOTUL BOXERILOR
ROMÂNI

PENTRU BALCANIADĂ

ATLEȚII ROMANI AU LASATt
O BUNA IMPRESIE LA ATENA

goluri în prima 
cunzii au rezistat 
ales unor intervenții de ultim 
moment ale portarului Spînu, 
iar în min. 18 R. Rusu a re
dus din handicap (1—2). Abia 
în ultimul minut campionii Eu
ropei s-au putut desprinde la
4— 1.

doi dimineață am asistat la 
o altă evoluție curajoasă a se
lecționatei noastre B. Sportivii 
români au jucat cu dezinvoltu
ră în fața poloiștilor cubanezi 
și au condus cu 3—1, 4—2 și
5— 4, meritele revenind în spe
cial lui R. Rusu, Fejer, Mirea 
și Olac. Incepînd din_ repriza 
a treia, echipa română s-a a- 
flat mai mult în inferioritate 
numerică (7 eliminări) și for
mația Cubei a izbutit să obți
nă un rezultat de egalitate 
(6-6).

Primul derby al turneului a 
opus echipele Ungariei și

Adrian VASILIU

între 2 și 8 iunie »a avea 
loc la Zagreb o nouă ediție a 
Balcaniadei de box. în vede
rea acestui eveniment forul 
nostru de specialitate a alcă
tuit Iotul care a început pre
gătirile și din care vor fi aleși 
cei 11 participant la întrecere. 
Antrenorii Traian Ogrinjeanu 
și Nicolae Linca au la dispo
ziție următorii sportivi : Teofil 
Ghinea și Alexandru Turei (se- 
mimuscă), Dumitru Cipere și 
Niță Robu (muscă), Ion Lungu 
și Mircea Tone (cocoș), Mihai 
Ploieșteanu (pană), Florian Li- 
vadaru și Ilie Dragomir (se- 
miușoară), Paul Dobrescu și 
Florian Ghiță (ușoară), Vasile 
Cicu și Carol Hajnal (semimij- 
locie), Sandu Tîrîla și Dami
an Cimpoeșu (mijlocie mică), 
Ion Kăducu (mijlocie), Constan
tin Văran (semigrea), Franciso 
Luxemburger și Gică Axente 
(grea).

® Sîmbătă seara sportivii nostri vor concura din

MARICICA PUICA

CONCURSUL
DE TALERE

Rezultate : Cuba — România B 
6—6 (1—2. 1—2, 2—1, 2—1). AU
marcat : Mirea 3. R. Rusu 2, Fe
jer (R). respectiv Pena 2, D. Ro- 
driguez I. D. Rodriguez II. Al- 
merelro. Rizzo. Arbitru : luko- 
vlcl (Iugoslavia) ; Australia — 
Bulgaria 4—3 (1—0. 1—2. 1—1. 1-0). 
Au marcat : Turner 3. Kerr (A), 
respectiv. P. Kostadinov. Bran- 
kov. Gadjev. Arbitru : Asenzio 
(Spania) : Ungaria — U.R.S.S.

5—4 (1—0, 2—1, 2—2. 0—1). Au 
marcat : Somossy 2, Farago, For- 
kay. Szivos (U). respectiv. Dre- 
val, Dolgușln. Kabanov. Meșve- 
niradze. Arbitru : C. Mărculescu. 
Australia — România B 6—4 (2—1, 
1—1, 1—2. 2—0). Au marcat : Tur
ner 2. Goof, Langdon. Montgo
mery. Kerr, respectiv Mirea 2. 
A. Munteanu, Teodorescu. Arbi
tru : Asenzios (Spania) : U.R.S.S. 
— Bulgaria 8—4 (2—2. 3—1, 2—1, 
1—0). Au marcat : Gorșkov 3, 
Melnikov 2, Dolgușin. Dreval, 
Mesveniradze, respectiv Popov, 
Brajkov. Brankov, Rajkov. Arbi
tru : C. Mărculescu (România) 
Ungaria — România 4—3 (0—1,
1—0, 2—1. 1—1). Au marcat : Wolf 
3, Csapo, respectiv Nastaslu. Po
pescu. CI. Rusu. Arbitru : luko- 
vici (Iugoslavia).

FAVORIȚII TURNEULUI

ROLAND GARROS ’76
Campionatele internaționale de 

tenis ale Franței se vor desfășura 
anul acesta între 31 mal și 13 iu
nie, la arena Roland Garros din 
Paris. Pe tabloul final al probei de 
simplu bărbați vor figura 124 ju
cători. Și-au anunțat plnă acum 
participarea suedezul BJiirn Borg, 
cîștigătorul ultimelor două ediții 
ale tradiționalului turneu, ameri
canii Arthur Ashe și Stan Smith, 
australianul John Newcombe, me
xicanul Raul Ramirez, argentinia
nul Guillermo Vilas. Mal este aș
teptată confirmarea campionului 
român Ilie Năstase, care este an
gajat la aceste date în competițiile 
din insulele Hawal. La feminin, 
unde favorite sînt anunțate ameri
canca Chris Evert șl australianca 
Evonne Goolagong, urmează să 
participe si trei jucătoare ro
mânce : Virginia Ruzici, Mariana 
Simlonescu șl Florența Mlhai.

Un grup de atleți români 
luat parte miercuri seara 
un concurs internațional 
stadionul Karaiskakis din 
pitala Greciei. Cu acest prilej
sportivii noștri au obținut vic
torii în șase probe, fiind 
aplaudați călduros pentru evo
luția lor, pentru rezultatele 
înregistrate. Comportarea cea 
mai frumoasă a avut-o Mari- 
cica Puică, învingătoare la 
1 500 m cu o performanță re
marcabilă (4:09,7) care repre
zintă un record personal și 
unul dintre cele mai bune re
zultate ale actualului sezon. De 
subliniat faptul că în urmă cu 
două săptămîni Maricica Pui
că cîștigase proba de 1 500 m 
la „Memorialul fraților Zna-
menski", la Soci (4:12,2). Față de 
valoarea pe care o demon
strează în acest început de 
sezon, așteptăm cu justificat 
interes întîlnirea dintre Mari
cica Puică și recordmana țării 
noastre, Natalia Mărășescu 
(4:08,4 în 1975), care va avea 
loc la sfîrșitul săptămînii vii
toare la București, cu prilejul 
campionatelor internaționale.

Campioana noastră Mariana 
Suman a obținut o spectacu
loasă victorie, pe 800 m, în 
fața recordmanei mondiale 
Svetla Zlateva-Koleva (Bulga- 

în 
fel 
de 

re-

ria) fiind cronometrate 
2:02,6, respectiv, 2:03,1. La 
de spectaculos și tot atît 
aplaudat a fost și succesul 
purtat de Ilie Floroiu (13:35,4 
pe 5 000 m) în compania redu
tabilului alergător englez Ber
nard Ford și a polonezului 
Maranda.

Gheorghe Cefan (8:32,0) și 
Paul Copu (8:35,0) și-au înre
gistrat cele mai bune perfor
manțe din acest sezon, demon- 
strînd posibilități de îmbună
tățire a acestor rezultate. Ob
servația este valabilă și pentru 
hurdlerul Erwin Sebestyen care 
s-a clasat primul la 110 mg 
cu 13,6 (cronometraj manual) 
cel mai bun timp înregistrat de 
el peste hotare. De notat că 
Sebestyen i-a învins pe valo
roșii alergători polonezi Pusty 
și L. Wodzynski. 
este de consemnat 
lui Piștalu cu 5,10 
jină.

în sfîrșit, 
și succesul 
m la pră-

★
Al doilea concurs va avea 

loc sîmbătă seara, tot la Atena.

JAPONIA VA GĂZDUI
DATELE VIITOARELOR C.M. DE SCHI C.M. DE PATINAJ 1977

DE LA BUDAPESTA
Pe poligonul de pe Insula 

Margareta din Budapesta, s-a 
desfășurat un concurs interna
țional de talere, la care au fost 
prezenți trăgători cu arma de 
vînătoare din Austria, R. D. 
Germană, Polonia, România și 
țara gazdă. La proba de ta- 
lere-turn reprezentantul nos
tru Al. Sencovici a ocupat lo
cul 4, cu 193 t. după baraj, la 
egalitate de puncte cu taleriș- 
tii clasați pe locurile 2 și 3. 
Primul loc a revenit polonezu
lui D. Whodzimiers cu 197 ț. 
Ceilalți doi trăgători români, 
A. Oster și D. Buduru, au o- 
cupat pozițiile 8 (189 t) și, res
pectiv, 12 (186 t). Pe echipe: 
1. Ungaria 290 t... 4. România 
284 t. La juniori, I. Ionică s-a 
clasat al treilea cu 185 t (200).

g

Federația internațională de 
schi a definitivat datele la care 
se vor desfășura campionatele 
mondiale din anul 1978. Probele 
alpine sînt programate între 25 
ianuarie și 10 februarie, în sta
țiunea vest-germană Garmisch 
Partenkirchen, iar cele nordice 
se vor disputa la Lahti (Finlan
da) între 17 și 26 februarie.

Uniunea japoneză de patinaj 
a anunțat că acceptă să orga
nizeze viitoarea ediție a cam
pionatelor mondiale de patinaj 
artistic. întrecerile vor avea loc 
între 28 februarie și 6 martie 
1977, la Tokio, în palatul olim
pic de natație, care va fi trans
format cu acest prilej în pati
noar artificial.

PE TERENURILE DE FOTBAL
• Selecționata cluburilor din 

U.R.S.S. a susținut un joc de 
verificare în R.F.G., cu echi
pa Arminia Bielefeld. Fotbaliș
tii sovietici au obținut victo
ria cu 3—1 (3—1).

40 p, urmată de Steaua roșie 
și Hajduk — 36 p.

• La Amsterdam, 
meci amical 
cu 7—1 
rocului.

(4-D

Intr-un
Ajax a întrecut 
selecționata Ma-

• Primele patru meciuri din 
optimile de finală ale „Cupei 
U.R.S.S.": Lokomotiv Mosco
va — Ararat 0—1 ; Zaria Vo- 
roșilovgrad — Sahtior 0—1 ; 
Karpatî Lvov — Aripile So
vietelor Kuibîșov 1—0 ; Dina
mo Tbilisi — Zenit Leningrad 
3—0.

—----------------------------------------------------?x\\\\\\\\\\\^

ECHIPA ANGLIEI NU S-A CALIFICAT PENTRU TURNEUL OLIMPIC 
PE IARBA I
Germania, Kenyel, Pakistanului. 
Noii Zeelande si Spaniei.

Pentru prima oară în Istoria 
Jocurilor Olimpice selecționata 
Angliei nu a obținut calificarea în 
turneul final, fiind învinsă în me
dul de baraj disputat la Amster
dam, de către echipa Belgiei.

DE HOCHEI
A fost stabilită componenta ce

lor două grupe preliminare ale 
turneului olimpic de hochei pe 
iarbă de la Montreal. In seria I 
rror juca echipele Argentinei. Aus
traliei, Canadei, olandei. Indiei 
și Malayeziel, iar din seria a n-a 
fac parte formațiile Belgiei, R.F.

La grădinița de copii 
din Zilina (Cehoslovacia), 
directoarea Monica Rent- 
kova imbină orele de in
struire cu cele de înot

etapa
iugoslav: Hajduk Split- 
roșie 1—0 ; Celik —

a 26-a a campio-

în campionatul de hochei

A ÎNCEPUT
După aproape șase luni de 

Ia start. întrecerea din prima 
serie valorică a Diviziei de 
hochei a ajuns in preajma fi
nișului ( pe patinoarul artifi
cial „23 August" a început ul
tima rundă a competiției, ho- 
tărîtoare pentru desemnarea 
eîștigătoarei titlului. DINAMO 
și STEAUA își continuă cursa 
și, dacă nu va surveni nici o 
surpriză (de altfel este greu de 
presupus că s-ar putea întîm- 
pla așa ceva), ele urmează să 
dispute duminică partida deci
sivă.

Ieri, în deschidere s-au întîl
nit Steaua și Dunărea. Bucu- 
reștenii au cîstigaț cu scorul 
de 8—3 (5—0, 1—3, 2—0) prin 
golurile înscrise de : Bucur (3), 
Cazacu, Justinian, Nislor, Mikloș 
și Popa, respectiv Olenici (2) și 
Kaicu.

ULTIMUL TUR
Al doilea meci a opus for

mațiile Dinamo și. Sport Club, 
încheindu-se cu rezultatul de 
10—6 (3—2. 5—1, 2—3) în fa
voarea liderilor clasamentului. 
Au marcat : Axinte (2), Bandaș, 
Cosiea, Sgîncă, Dumitru, Turea- 
nu, Gheorghe, Vișan și Moiș, 
respectiv Bașa (3), Bartalis, 
Texe și Peter.

Astăzi este zi de odihnă. 
Mîine, de la ora 16, se înțîl- 
nesc Dinamo și Dunărea, iar 
în continuare Steaua și Sport 
Club.

★
Meciul de baraj dintre echi

pele Tractorul Brașov și Avîn- 
tul Gheorgliieni, disputat ieri 
dimineață, s-a încheiat la ega
litate (1—1) și, conform regu
lamentului, formația Avîntul a 
promovat în Divizia A. Trac
torul va evolua sezonul viitor 
în Divizia B.
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SCURT •

• în 
natului 
Steaua 
Partizan Belgrad 0—3 ; O.F.K.
Belgrad — Rijeka 0—1. în cla
sament conduce. Partizan cu

• Peste 25 000 de spectatori au 
urmărit joi la Atena meciul in
ternațional amical de fotbal din
tre echipele Greciei și Poloniei. 
Gazdele au terminat învingătoare 
cu scorul de 1—0 prin punctul 
marcat în minutul 24 de Kudas.

SCURT • SCURT • SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Echipa univer

sității din Tucson (Arizona) — 
Nash, Strozier. Jefferson și Gil
breath — a stabilit cea mai bu
nă performantă mondială a se
zonului pe 4x100 m. cu 39,1. • 
La Trostberg (R.F.G.) Kloeck a 
realizat 7,97 m la lungime, iar 
Wolfermann a aruncat sulița la 
83,50 m. • Campionatul de ma
raton al U.R.S.S.. disputat la UJ- 
gorod, a fost clștigat de A. Evsi- 
kov — 42.195 km în 2 h 18:26.0.

BASCHET • La Edinburg. în 
turneul masculin pentru califica
rea la J.O.. echipa Iugoslaviei a 
întrecut cu 123—103 (57—43) for
mația Israelului, iar selecționata 
Poloniei a învins Irlanda cu 
100—59 (44—29).

BOX • italianul Franco Udel- 
la campionul european la cat. 
muscă a învins pe francezul 
Jacky Bihin. prin abandon în 
repriza a 7-a

CANOTAJ • Clipa țărilor la
tine" a luat sfîrsit. la Rio de 
Janeiro, cu victoria Braziliei — 
51 p, urmată de Italia — 33 p și 
Argentina — 32 p. în proba de 
8-1-1 pe primul loc Argentina.

CICLISM • Cursa pe circuit, 
disputată la Varșovia, a revenit 
rutierului sovietic Vitas Galinaus- 
kas cu 63 p. urmat de Kucerjavs- 
kl 26 p. Labus 25 p, Mytnik 23 p, 
Kirilenko 15 p și Kahorowski 
12 p. • Etapa a 8-a (Murcia — 
Almansa. 219 km) a Turului Spa
niei a revenit belgianului G. Pin- 
tens cu timpul de 5 h 59:22. 
Conduce E. Jacques (Belgia), ur
mat de J. Agostinho (Portugalia) 
la 3:53. • Prima etapă a Turu
lui Romandiei a fost cîștigată de 
norvegianul Knut Knudsen — 
173,800 km în 4 h 55:30.

• JUDO. Joi la Kiev au înce
put campionatele europene. La 
categoria sem;grea titlul a fost 
cucerit de sovieticul Timuria Hu- 
buluri. Francezul Jean Paul Co- 
che a cîștigat titlul europeăn la 
categoria mijlocie.

ȘAH • In runda a 8-a a tur
neului feminin de la Budapesta, 
maestra româncă Maria Pogore- 
vlci a remizat cu Eva Karakas 
(Ungaria). Alte rezultate : Bori
sova — Aleksandria 0—1 ; Sin- 
ka — Ivanka 0—1 ; Eretova — 
Porubski Va—V2 *. Fin ta — Bela- 
veneț 1—0 ; Konarkovska — Hoff
mann V2—V2. în clasament con
duce Ivanka (Ungaria) cu 7 p-

TENIS • în ,,sferturile" tur
neului final WCT de la Dallas, 
Bjdrn Borg l-a învins cu 3—6, 
6—3. 6—4. 6—2 pe Eddie Dibbs. 
în semifinale. Borg îl întîlnește 
pe H. Solomon. • La Mtlnchen, 
jucătorul englez Roger Taylor l-a 
eliminat cu 7—5. 6—4 pe vest-ger- 
manul K. Eberhard, iar D. Lloyd 
(Anglia) a fost învins de K. Mei- 
ler (R.F.G.) cu 4—6. 1—6. Alte
rezultate : Gisbert — Warwick 
6—1. 6—3 ; Santana — Molina
6— 3. 6—4 ; Cahill — Fassbender
7— 5, 6—7 6—1; Orantes — Let
cher 6—0. 6—4 ; Kodes — Gebert 
6—4. 6—2 • în turneul de la
Florența : Mottram — Paia 6—4,
6— 3 ; Dibley — Panatta 6—4. 6—1; 
Prolsy — Ganzabal 6—2, 5—7,
7— 5 ; Szoke — Peccl 7—5 ab. : 
Bertolucci — Zugarelli 6—3. 6—4; 
Taroczy — Lombardi 6—4. 6—4 ; 
Dominguez — Deblicker 6—1, 6—1.

TENIS DE MASA • Turneul 
de la Paris a fost ciștigat de 
Jaques Secretin, care l-a învins 
în finală cu 2-0 (28—21. 21—18) 
pe cehoslovacul Orlowski.

VOLEI • Primele partide în 
turneul feminin de la Praga : 
R.D.G. — Cehoslovacia A 3—0 
(11. 8. 8) ; Cehoslovacia B —
Bulgaria 3—2 (9. —9. 6. —13. 8).
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