
VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU

IN REPUBLICA ARABĂ EGIPT ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
Joi, 12 mai, Ia Palatul Kubeh, 

au avut loc convorbiri oficiale 
între președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Mohammed 
Anwar El Sadat.

Cu acest prilej, cei doi pre
ședinți s-au informat asupra u- 
nor aspecte principale ale con
strucției interne în țările res
pective, au procedat la o ana
liză cuprinzătoare a stadiului 
actual și a perspectivelor rela
țiilor româno-egiptene și au a- 
vut. totodată, un larg schimb de 
vederi privind importante pro- 
b'eme ale actualității interna
ționale.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
si Mohammed Anwar El Sadat 
si-au exprimat deplina satis
facție pentru faptul că între ță
rile și popoarele român și egip
tean se adincesc continuu ra
porturile prietenești, de stimă 
si încredere, se dezvoltă neîn
cetat colaborarea în toate do
meniile de activitate — politic, 
economic, tehvieo-științific, cul
tural — se înfăptuiesc cu suc
ces înțelegerile stabilite cu oca
zia precedentelor intîlniri, de la 
București și Cairo. A fost re
afirmată voința comună de a se 
acționa și în viitor în direcția 
amplificării și aprofundării co
operării româno-egiptene, a 
realizării în condiții tot mai 
bune a proiectelor comune con
venite. S-a subliniat că extin
derea permanentă a colaborării 
dintre România și Egipt cores
punde în cei mai înalt grad in
tereselor și progresului ambe
lor țări șl popoare, slujește 
cauzei generale a păcii și înțe
legerii între națiuni.

★
După inlilnirca pe care au 

avut-o în cursul dimineții, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mohammed Anwar El Sadat au 
continuat dialogul în prezența 
persoanelor oficiale române și 
eg:ptene.

în cadrul convorbirilor, cei 
doj președinți au reafirmat sa
tisfacția pentru rezultatele de
osebit de rodnice ale discuțiilor 
purtate, exprimîndu-se voința 
de a se conferi dimensiuni și 
mai largi schimburilor reciproc- 
avantajoase și îndeosebi acțiu
nilor' de cooperare în diferite 
domenii importante pentru con
strucția economică din cele 
două țări.

★
Președintele Republic'i So

cialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi dimi
neața, la reședința sa oficială 
de la Palatul Kubeh, din Cairo, 
pe Mamdouh Salem, prim-mi-

nislru al guvernului Republicii 
Arabe Egipt.

Au fost abordate probleme 
privind relațiile de prietenie și 
colaborare româno-egiptene pe 
diverse planuri, precum și u- 
nele probleme ale vieții inter
naționale, îndeosebi referitoare 
la Orientul Mijlociu și Africa.

★
La Palatul Kubeh, din 

Cairo, președintele Rspubii- 
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi dimi
neața, pe Mahmud Riad, se
cretar general al Ligii Arabe.

★
Joi dimineața, tovarășa Elena 

Ceaușescu a vizitat Muzeul de 
Artă Islamică, unul dintre ce
le mai cunoscute lăcașuri de 
cultură din capitala Egiptului. 
La vizită au participat doam
na Djumen Ghanem, membră 
a misiunii speciale de onoare, 
precum și soțiile ambasado
rului român la Cairo și a am
basadorului egiptean ia Bucu
rești.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit. în 
cursul zilei de joi, la Palatul 
Kubeh. pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați în capita
la Republicii Arabe Egipt.

Șefii misiunilor diplomati
ce au dat o înaltă apreciere 
politicii de pace si cooperare pe 
care România o promovează în 
relațiile cu țările arabe. cu 
toate' statele lumii, și au rele
vat aportul ei important la în
tărirea destinderii si securită
ții internaționale, a colaborării 
si înțelegerii între națiuni. Ei 
au evocat. în context, bunele 
raporturi ale României cu ță
rile lor si au exprimat dorința 
și hotărârea do a contribui la 
amplificarea și aprofundarea a- 
cestor legătur’

★
Joi seara, președintele Repu

blicii Socialiste România, to
varășul Nicoale Ceaușescu, s-a 
întilnit cu membrii Consiliului 
de conducere al Asociației de 
prietenie egipteano-române.

ir
Joi seara, președintele Mo

hammed Anwar El Sadat și 
doamna Gihane Sadat au oferit 
la Palatul Tahara un dineu in
tim în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu.'

Au participat vicepreședin
tele Republicii Arabe Egipt, 
Husni Moubarak, și primul mi
nistru al guvernului egiptean, 
Mamdouh Salem, cu soțiile.

Dineul s-a desfășurat înlr-o 
atmosferă de cordialitate, de 
caldă prietenie.
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Etapa a 24-a a Diviziei A de fotbal

DINAMO A REDEVENIT LIDER
® Steaua, singura învingătoare in deplasare 9 Scoruri egale 
la Timișoara, Bacău și pe stadionul Republicii 9 Record de goluri in 
partida de la Petroșani ® Dumitrache in urmărirea lui D. Georgescu

A S.A. Tg. Mureș — Progresul 4-0 (2-0)
Politehnica Tim. - Sportul studențesc 0-0
F.C.M. Reșița — Steaua 1-3 (1-1)
Dinamo — F.C. Căminul 2-0 (1-0)
F.C.M. Galați — F.C. Argeș 1-0 (0-0)
Jiul - U.T.A. 6-3 (2-2)
S.C. Bacău — Politehnica lași 0-0
Rapid — Univ. Craiova 0-0
F.C. Constanța — F.C. Bihor 4-1 (0-1)

ETAPA VIITOARE (duminică 15 mai)
Progresul — Jiul (1—0)
F.C. Corvinul — Universitatea Craiova (0—2)
Politehnica lași — Rapid (1—0)
F.C. Bihor - F.C.M. Galați (3—3)
Sportul studențesc- F.C. Constanța (0-0)
F.C.M. Reșița — A.S.A. Tg. Mureș (0—1)
F.C. Argeș — Dinamo (1-4)
U.T.A. — Politehnica Timișoara (1—2)
Steaua - S.C. Bacău ’ (1-2)

1. DINAMO 23 12 6 5 50-25 30
2. Universitatea Craiova 24 12 6 6 41-24 30
3. Steaua ' 23 13 3 7 47-28 29
4. Jiul 24 13 3 8 45-31 29
5. Politehnica Tim. 23 11 3 9 26-22 25
6. A.S.A. Tg. Mureș 24 10 5 9 26-25 25
7. Sportul studențesc 23 9 6 8 23-18 24
8. F.C. Argeș 24 9 6 9 29-35 24
9. U.T.A. 24 9 6 9 37-48 24

10. S.C. Bacău 24 8 7 9 26-26 23
11. F.C. Bihor 24 8 7 9 35-36 23
12. F.C.M. Reșița 24 9 5 10 32-36 23
13. Politehnica lași 24 8 6 10 29-24 22
14. Rapid 24 8 5 11 25-34 21
15. Progresul 23 8 5 10 28-44 21
16. Corvinul 23 6 8 9 25-34 20
17. F.C. Constanța 24 8 2 14 27-34 18
18. F.C.M. Galați 24 5 5 14 22-49 15

(Citiți in paginile 2—3 relatările 
de la meciurile acestei etape)

GOLGETER1I

START ÎN CE. FEMININE DE GIMNASTICĂ
FRAGA, 12 (prin telefon). 

Peste 500 de ziariști din Eu
ropa și din alte continente se 
află în capitala Cehoslovaciei, 
gata să relateze desfășurarea 
celei de-a XI-a edilii a Campio
natelor europene feminine dc 
gimnastică. Odată cu repetiția 
generală de joi după-amiazâ, 
adevărat spectacol de artă și 
înaltă măiestrie sportivă, s-a 
pus punct preparativelor dina
intea startului de vineri seară. 
Această demonstrație, la care 
a asistat un numeros public, a 
respectat fidel protocolul con
cursului oficial, cu sportivele 
evoluînd după ordinea stabili
tă in cele două serii, cu arbi
trate la pupitre etc., doar no
tele lipsind cu această ocazie.

A devenit o tradiție in ultimii 
trei ani ca asemenea repetiții 
generale, reuniuni cu caracter 
demonstrativ, să se organizeze 
în preajma startului oficial, 
atît la C.E., cit și la J.O., ele 
constituind un test util deo
potrivă pentru gazde, pentru 
a-si dovedi capacitatea organi
zatorică. cit și pentru sportive, 
pentru acomodarea cu ambian
ța de concurs. Și acum „avan
premiera" a avut farmecul ei, 
spectatorii praghezi puțind a- 
precia cu o zi înainte măiestria 
competitoarelor.

Așa cum era de așteptat, 
Nadia Comăneci. Teodora Un- 
gureanu și Marilena Neacșu, 
gimnastele care au fost de
semnate să reprezinte România 
la aceste campionate (după cum 
se știe, noul regulament pre

• Astăzi — concursul general la individual compus
® Miinc — iinalclc pe aparate
vede participarea a trei spor-, 
tive, față de două în trecut, 
de fiecare țară) au stat în 
centrul interesului general, e- 
voluînd remarcabil la toate ce
le patru probe, medaliatele 
noastre olimpice fiind îndeo
sebi apreciate pentru exerciți
ile prezentate la paralele, bîr- 
nă și sol. Cele trei sportive ro
mânce sint animate de o pu
ternică dorință ca în concursul 
propriu-zis de vineri și în cel 
de sîmbătă să onoreze frumoa
sa carte de vizită a gimnasticii 
din tara noastră, să nu precu
pețească nimic pentru obține
rea unor rezultate prestigioa
se, valorificîpd integral pregă
tirile făcute sub îndrumarea 
antrenorilor Bela si Marta 
Karoly. Deși a trecut o perioa
dă scurtă de la J.O. — afirma
re strălucită a sportului ro
mânesc în arena internațională 
— gimnastele românce au in
trodus in programul lor ele
mente noi, sporind gradul de 
dificultate și de spectaculozita
te a exercițlilor. Atit Nadia 
cit și Teodora și-au prezentat 
noutățile tehnice în ultimele 
lor concursuri, aceste elemente 
noi fiind apreciate de arbitra
jul internațional, fapt care ne 
face să sperăm că. mai ales la 
paralele și la bîmă. există 
reale perspective de a se obține 
rezultate bune.

întrecerea sportivă se anunță 
însă la „europenele" de la 
Praga extrem de aspră, gim
nastele sovietice — în special 
— manifestind o mare dorință 
de a-și recuceri pozițiile pier-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

JOCURI Dl MARE LUPTĂ ÎN DIVIZIA
Ieri s-au desfășurat întâlnirile etapei a 30-a din cadrul Divi

ziei A de handbal. A fost o Clapă interesantă, caracterizată de 
un accentuat echilibru și de o mare dîrzenie, semn tradițional al 
intrării in „ultima turnantă". Iată o succintă trecere in revistă a 
meciurilor de ieri :

FEMININ

I.E.F.S. — RAPID BUCU
REȘTI 13—12 (6—7!). în min. 
9, cînd studentele conduceau cu 
4—1, se părea că vom asista 
la un meci fără istoric- Trep
tat, însă, rapidistele refac din 
handicap, pe fundalul unor 
gafe ale portarului Viorica Io
nică (pur și simplu figurantă 
în jocul de ieri). Scorul devi
ne egal în min. 24 (6—6), iar 
în ultimul minut al reprizei 
Rapidul preia conducerea. Du
pă pauză, timp de 20 de minu
te, se merge „cap la cap", ce
le care păstrează inițiativa fi-

23 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo) — 4 din 11 m
18 GOLURI : Dumitrache (Jiul) — 2 din 11 m
14 GOLURI : Ghergheli (F.C. Bihor) — 3 din 11 m
13 GOLURI : Radu II (F.C. Argeș) — 1 din 11 m
12 GOLURI : Dănilă (Politehnica Iași) — 1 din 11 m, Iordă- 

nescu (Steaua) — 2 din 11 m

ASTĂZI, TRAGEREA EA SORTI A „SFERTURILOR" CUPEI
Astăzi, la ora 13, va avea 

loc la sediul F.R.F. tragerea 
la sorți a meciurilor din sfer
turile de finală ale „Cupei 
României” programate la 1 iu
nie. Cum se știe, pînă în a- 
ceastă fază a competiției, s-au 
calificat următoarele echipe : 
Steaua, deținătoarea trofeului, 

ind în continuare feroviarele. 
Ca și în etapa- trecută, se evi
dențiază trio-ul Mălai-Oancca- 
Iagăru, bine susținut jn defen
sivă de portarul Maria Buzaș. 
După citeva „egalități", în mim. 
45 elevele antrenorului Ion Bo
ta reușesc din nou să preia 
conducerea (12—11), dar in a- 
celași minut ele au fost egala
te. Tensiunea din teren își 
spune cuvîntul, ambele echipe 
greșind copilărește. Studentele 
par, totuși, mai decise (Maria 
Boși și conducătoarea de joc 
Liliana Chelba s-au remarcat 
în mod deosebit) și controlează 
jocul in aceste momente deci?

Universitatea Craiova, U.T.A., 
S.C. Bacău, F-C.M. Reșița, Ra
pid (toate din Divizia A), Me
talul București (Div. B) și 
Automecanica București (Div. 
C). Meciurile din sferturile de 
finală au loc pe terenuri neu
tre.

A. Dt HANDBAL
sive, reușind ca în ultimul mi
nut să înscrie golul victoriei. 
O victorie muncită și merita
tă. Principalele realizatoare: 
Boși 6, Radu 3 și Hobincu 2 — 
I.E.F.S., respectiv Iagăru 4, 
Mălai 3 și Matei 2. Bun arbi
trajul cuplului V- Sidea — !’• 
Cîrligeanu (Al. II.)

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
„U“ IAȘI ÎS—10 (8—4). Evolu- 
ind pentru prima oară acasă 
în acest tur (după patru etape 
de suspendare a terenului), 
mureșencele au obținut o vic
torie clară în fata unei adver
sare cu care luptă pentru evita
rea barajului. Principalele rea
lizatoare: Șoș 5, Pereș 4 și Du- 
daș 4 — Mureșul, respectiv, 
Arușlii 5 (A. Szabo-coresp)

(Continuare in pag. • 4-a)



AZI, FINALELE DE CANOTAJ PE AMBARCAȚIUNI MICI
Pe o vreme bună, joi dimi

neață s-au consumat la Snagov 
ultimele curse înaintea finale
lor campionatelor 
de canotaj pe 
mici.

La feminin s-au 
tru semifinale extrem de dîr- 
ze. încheiate cu cîteva sur
prize. O serie întreagă de schi- 
fiste bine cotate pe plan in
tern și chiar internațional se 
găsesc în situația de a nu evo
lua astăzi în finala competiției 
care — după cum se știe — 
constituie si un prim criteriu 
de cooptare în lotul reprezen
tativ.

Semifinalele de schif simplu 
au fost cîștigate de reprezen
tantele C.N.U.. Maria Catană 
și Veronica Holman, celelalte 
finaliste fiind Elena Andone 
(Steaua). Ancta Marin (Dina
mo). Felicia Afrăsiloaia (Ceah
lăul) și Paraschiva Mariș 
(C.F.R. Timișoara). Vor lipsi 
din prima finală Maria Micșa, 
Aurelia Irimia și alte schifiste 
cotate inițial cu șanse.

La 2 f.c., prima semifinală 
s-a încheiat cu o sosire la fo-

republicane 
ambarcațiuni

disputat pa-

tografie : 1. Olimpia 
Paulina Sacaiov
3:52,5 ; 2. Elena Oprea — Maria 
Stroian (Dinamo) 3:52,6 ; 3. Ma
ria Roman — Lucia Mihalache 
(C.N.U.) 3:52,7 ! în finișul a- 
cesta palpitant, echipajele Ge- 
kel — Munteanu (Steaua), 
Toi — Purcaru (C.F.R. Timi
șoara) și Militaru — Tănase 
(Dinamo), deși puternice, n-au 
mai reușit să obțină intrarea 
în finală, unde se califică doar 
primele trei clasate ! în seria 
a II-a, o victorie destul de 
lejeră a echipajului dinamo- 
vist Mariena Predescu — Flo-

Bălăci — 
(Dinamo)

rica Petcu (3:50,4), în fata re
prezentantelor clubului Steaua, 
Elena Avram — Angelica Ciier- 
tic (3:53,5). Finala va fi com
pletată de un al doilea echi
paj al C.N.U., Crcțu — Con* 
stantinescu.

La masculin, recalificările 
de ieri au dat cîștig de cauză 
favoriților : Popa — Chihaia
(Dinamo), Bularda — Ceapura 
(Dinamo) și Zagoni — Kapor- 
nyai (Steaua) la 2 f.c.. N. Po
pa (Steaua), I. Mandiuc (Dina
mo) și V. Toma (Dinamo) la 
schif simplu. Astăzi, de Ia ora 
9, au loc finalele.

A TINE
Duminica asta a lui 8 mai 

fost atit de luminoasă

ALE

UOMĂNIA-PE LOCUI IV DUPĂ DOUA ETAPE
IN „CUPA POIETE«I|A“ EA MOTOCROS

Prestigioasa competiție inter
națională de motocros dotată 
cu trofeul „Cupa Prietenia" a 
continuat cu etapa a 2-a, des
fășurată in orașul Vinnița (U- 
niunea Sovietică). Iată ce ne-a

PRIMELE FINALISTE
CUPEI ROMÂNIEI" LA OINĂ

CU NOI

Primele jocuri zonale ale 
„Cupei României" la oină s-au 
consumat pe stadioanele din 
Sibiu și Hunedoara. Iată cîteva 
amănunte de la aceste con
fruntări.

SIBIU. Principalele favorite, 
Universitatea București și C.F.R. 
Sibiu, au avut în tînăra și am
bițioasa echipă Zorile Voivo-

DIVIZIA A
LA POPICE

deni (jud. Sălaj) o neașteptat 
de puternică adversară. Oiniștii 
din Voivodeni au fost la un 
pas de calificare în meciul de
cisiv cu feroviarii sibieni dar 
datorită unor grave erori co
mise de arbitrul de centru, 
C. Dumitrescu (Pitești), ei au 
fost privați de o victorie pe 
care o meritau. Scor final : 
7—6 pentru C.F.R. Sibiu. în 
cealaltă partidă importantă, si- 
bienii au 
cu 11—9. 
Sibiu 9 
București 
deni 
3 p.

întrecut pe studenți 
Clasamentul : 1. C.F.R. 
p, 2. Universitatea 
7 p, 3. Zorile Voivo- 
4. Tricolorul B. Mare

declarat la întoarcerea în Ca
pitală antrenorul coordonator 
al lotului reprezentativ, Gheor- 
ghe Ioniță : „Cu motocicliști de 
vîrsta junioratului în formație, 
reprezentativa tării noastre a 
reușit să-și mențină locul IV 
in clasamentul general pe na
țiuni. in compania unor va
loroși alergători din U.R.S.S.. 
Cehoslovacia, Polonia, Bulgaria, 
R. D. Germană etc. Dacă aler
gătorul nr. 1, Ernest Milliner, 
nu ar fi fost angrenat într-o 
busculadă (a făcut eforturi re
marcabile să recupereze terenul 
pierdui) poate că echipa noas
tră ar fi urcat pe podium. 
Selecționatele Bulgariei, Ceho
slovaciei și R. D. Germane 
ne-au întrecut de puțin, dar 
mai important mi se pare fap
tul că tinerii noștri motocro- 
siști progresează evident. Cursa 
a fost ciștigată de cunoscutul 
alergător sovietic V. Korneev, 
iar Gh. Oproiu s-a clasat 
locul 18, Nicolae Arabadgi 
19, Ernest Milliner pe

pe 
pe

di-Mîine șl duminică, echipele _ 
vizionare A de popice își dispută 
ultima etapă a campionatului, 
jocurile în cele patru serii. Con
form regulamentului, primele trei 
clasate în fiecare serie se vor 
reuni intr-un turneu final (8—12 
iunie, la Mangalia) pentru desem
narea echipelor campioane ale 
țării pe 1976—1977, iar ultimele 
două clasate în serii după etapa 
a 18-a vor retrograda din divizie.

Dar iată clasamentele seriilor 
Înaintea ultimei etape :

seria SUD
17 14 0 
17 13 0 
17 13 0 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17

5 p.
Urmează Crasna Lucăceni 
S. Mare) și Dinamo Ora-

Feminin —
1. Laromet Buc.
2. Voința Buc.
* Gloria Buc. 

Rapid Buc. 
Petrolul B. 
Voința Galați 
Metrom Bv.

8. Voința PI.
9. Cetatea Giur.

19. Nicotină Iași

3.
4.
5.
6.
7.

3 20164 28
4 22455 26
4 19599 26
8 21868 18
9 19046 16

90
8 0
7 0 10 19055 14
7 0 10 18991 14
6 0 11 21636 12
5 0 12 21335 10
3 0 14 20572 6

E

Seria NORD
1. Voința Tg. M. 17 12 0 5 22236 24
2. Voința Cj.-N. 17 12 0 5 19586 24
3. Textila Tm. 17 10 0 7 19181 20
4. Voința Cv. 17 9 0 8 21468 18
5. C.S.M. Reșița 17 9 0 8 19539 18
6. Voința Oradea 17 9 0 8 19211 18
7. Voința Tm. 17 7.0 10 22000 14
8. Hidromec. Bv. 17 7 0 10 21565 14
9. Electro. Tg. M. 17 7 0 10 18765 14

10. U.T. Arad 17 3 0 14 18820 6
Masculin — seria SUD

1. Petr. Tel. PI. 17 13 0 4 40332 26
2. Gloria Buc. 17 12 0 5 41630 24
3. Olimpia Buc. 17 12 0 5 40832 24
4. Constr. Gl. 17 11 0 6 46650 22
5. Rulmentul Bv. 17 11 0 6 40152 22
6. Dacia PI. 17 80 9 45452 16
7. Voința Buc. 18 7 0 11 45595 14
8. Flacăra Cîmp. 17 5 0 12 39516 10
9. Rafinorul PI. 17 4 0 13 44968 8

10. Tehnout. Od. 18 3 0 15 45074 6
(In meci contînd pentru etapa 

a 18-a : Voința București — Teh- 
noutilaj Odorhei 4911—4743 p d).

HUNEDOARA. Conform 
teptărilor, 'lupta pentru 
două locuri fruntașe care 
dreptul de participare la finala 
pe țară s-a dat între formațiile 
Viața nouă Olteni (jud. Teleor
man). Confecția Rm. Sărat și 
Oțelul Tirgoviște. După între
ceri viu disputate, clasamentul 
are următoarea înfățișare : 1. 
Confecția Rm. Sărat 9 p, 2. 
Viața nouă Olteni 7 p, 3. O- 
telul Tirgoviște 5 p, 4. Recolta 
Crasna (jud. Gorj) 3 p. Urmea
ză Dinamo Brașov, Construc
torul Cluj-Napoca, Dinamo O- 
răștie și Foresta Zăvoi (jud. 
Caraș-Severin).

C.F.R. Sibiu, Universitatea 
București, Confecția Rm. Sărat 
și Viața nouă Olteni sînt pri
mele finaliste ale „Cupei 
României". Ultimele jocuri zo
nale sînt programate sîmbătă 
și duminică, la Drobeta Tr. Se
verin și Vaslui.

dau

23
Cornel Băjan pe 25, din 36 de 
concurenți".

Clasamentul pe echipe : 1.
U.R.S.S. 15 p. 2. Polonia 12 P,
3. Bulgaria 10 P, 4. Cehoslova-
cia 8 p, 5. R.D.G. 6 p, 6.
România 5 p. 7. Ungaria 4 P-
Clasamentul pe națiuni după 
două etape : 1. U.R.S.S. 30 p, 
2. Polonia 22 p, 3. Bulgaria 22 p, 
4. România 13 p, 5. Cehoslova
cia 8 p, 6. R.D.G. 6 p, 7. Un
garia 4 p, 8. Iugoslavia 0 p.

Următoarea etapă are loc la 
Rîbnik (Cehoslovacia), la 29 
mai.

a 
pentru noi toți cei care tră
im sportiv — adică murim 
și înviem cu fiecare scor — 
incit am și eu rugămintea, 
se va vedea imediat cit e 
de omenească, să fiu lăsat 
a păcătui prin orgoliu, căci 
nu de multe ori in viață 
noi, chibiții, prindem un a- 
semenea „event" superb.

In primul rind, vreau să 
comunic — cu o veselie ca
re sper să fie și ea înțelea
să, victoriile în sport avînd 
și o asemenea consecință : a 
te face vesel! — că „eu 
sînt Bibicul, nene Iancule !“ 
Bibicul care a „vă
zut" și a scris ne
gru pe alb, intr-o 
anchetă 
confrații 
că vom 
puncte in 
două meciuri 
grupei. Am 
ironizat și arătat cu 
degetul prea insis
tent, s-a ris de subsemnatul 
cu prea multă poftă, ca a- 
cum să nu ridic puțintel 
capul și să caut privirea 
celor care mă considerau 
„nebun". Ce fac dumnealor, 
acum ? Sînt nebuni, ei, de 
fericire. Mă bucur sincer 
pentru ei — dar nu-i destul. 
Bucuria ar trebui să ne a- 
ducă tuturor o învățătură de 
minte, aricit de neplăcut 
ne-ar fi să utilizăm această 
expresie de școlar : vom tre
bui să învățăm ,,a ține cu 
noi", adică a nu ne lăsa 
derutați de intimplări nefe
ricite, de deziluzii inerente, 
de supărări și necazuri, fă
ră de care viața nu e viață, 
crezind nesmintit in puterea 
și steaua noastră. Ironiile in 
sport au harul lor — dar 
nu ne putem bizui doar pe 
ele. Sensul lor e de a ne 
face tot mai serioși și mai 
înțelepți, exact cină trebuie. 
Seriozitatea întregii echipe, 
la Zagreb, sfida pronosticu
rile sumbre și ironiile ușu
rele. Aceasta a fost marea 
victorie, mai presus chiar 
decit scorul nefiresc de 2-0 
(normal: 4—1 !)

Și nu-mi pot reprima plă
cerea de a sublinia — in 
numele nostru, al celor iro
nizați, vai, nu o dată cu 
îndreptățire — ce joc au fă-

printre 
scriitori, 
face 4 
primele 

ale 
fost

cut „oamenii mei", cei in 
care cred in pofida dezilu
ziilor : Boloni (care în esen
țialele 25 de minute ale în
ceputului a fost extraordi
nar, muncind ca un hamal, 
intervenind la toți atacanții 
iugoslavi) și Dudu Georges
cu, care nu numai că a dat 
golul lui, dar a uzat admi
rabil apărarea adversă, prin- 
tr-o muncă drăcească și ob
scură, cu nimic mai 
decit alt „criticat la 
Iordănescu...

Merg mai departe 
foria și melancolia, 
a-mi deschide colecția și a 
citi exact după finala din 

’71 de la Roland 
Garros — comenta- 0 
tă, dacă țineți 0 
minte, de un Ți- g 
riac fratern — că g 
„niciodată nu voi g 
accepta că acest g 
Kodes e mai bun g 
ca Năstase", iar g 
comentariul lui Ți- g 
riac „a fost cel g 

mai frumos dublu jucat im- g 
preună de cei doi magni- g 
fici..." Șase ani mai tirziu, g 
in ’77, Năstase ne dă un g 
meci ou Kodes de povestit g 
urmașilor (coptrasmash-ul de g 
pe fund, la smashul lui Ko- g 
des !) iar dublul lor ne ofe- -0 
ră meciul de neuitat, intr-o ț 
apoteoză a talentului și a 
fraternității. Unde-s Smith, 
Kodes, rivalii de altă dată, g 
și unde-i azi Năstase ? Mi g 
se pare lecția cea mai adin- g 
că pentru toate orgoliile — g 
cum și-au păstrat acești doi g 
oameni forțele, cum le-au g 
perfecționat (serviciul, la g 
dublu, al lui Țiri a devenit g 
„clasic", prin moliciunea-i g 
perfidă, eficace ea așii lui g 
Năstase...), cum n-au cedat g 
uzurii timpului care are și g 
el răutățile lui... (Dar, ca g 
și in ’71 aceeași întrebare : g 
cine-i va urma ?).

Incit, fără răutate, se va g 
înțelege cred, că in această g 
lumină de duminică ceea ce g 
numeam mai sus „păcatul g 
orgoliului" nu e altceva de- g 
cit reflexul vesel și ferice g 
al profundei noastre iubiri g 
pentru sportul românesc, al g 
încrederii inflexibile in va- g 
loarea noastră care nu se 
va lăsa derutată nici de g 
scepticism dar nici de euforii, g

prejos 
singe",

cu eu- 
pentru

BELPHEGOR

!5

Seria NORD
1. Electr. Tg. M. 17 13 0 4 47197 26
2. Aurul B. M. 17 12 0 5 46553 24
3. Voința Cj.-N. 17 10 0 7 46429 20
4. Met. Huned. 17 9 0 8 40888 18
5. Progr. Oradea 17 8 0 9 46182 16
6. Olimpia Reș. 17 8 0 9 40483 16
7. Vo nța Tg. M. 17 7 0 10 40623 14
8. Electrica Sib. 17 7 0 10 38952 14
9. Unio S. M. 17 6 0 11 44412 12

10. Jiul Petrila 17 5 0 12 39944 10
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CLIPA FEDERAȚIEI , PRILEJ BE PROMOVARE
A TINERILOR BASCHETBALIȘTI

Cîteva puncte diferențiază 
regulamentul Diviziei A (înche
iată recent) de cel al „Cupei 
federației" (va începe Ia 13 mai,

DIN TOATE SPORTURILE
ATI ETIC Iul CLUBUL SPOiiliVATLETISM DINAMO, prin
centrul său de juniori „Tinărul Dina- 
movist". organizează duminică 15 
mai Dinamoviada elevilor la atle
tism. Concursul, organizat cu ocazia 
celei de-o 29-a aniversări a clubului, 
se va desfășura in 
din șos. 
pere de

parcul sportiv
Ștefan cel Mare, cu înce- 

la ora 8.

DUMINICA DIMINEAȚA
LA BRAILA, au loc între

cerile celei de a doua etape a 
Campionatului tepublican de automo
bilism — viteză pe circuit. Concursul 
este organizat de Filiala ACR Brăila 
și Dinamo Brăila.

AUTO

PE LACUL SNAGOV 
este programată, azi 
și mîine, o intere

santă întrecere triunghiulară dotată
cu „Cupa Dinamo" la care vor par
ticipa, alături de caiaciștii și cano-

CAIAC- 
CANOE

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

iști: clubului bucureștean, selecțio
nate ale cluburilor Dinamo (U.R.S.S.) 
și Dozsa Budapesta. Concursul cu
prinde : vineri, de la ora 16, probe 
pe distanța de 500 m, iar simbătă, 
de la ora 10, curse de 1 000 m. • 
REZULTATELE din cadrul întrecerilor 
„Regatei Steaua", desfășurate săp'.ă- 
mina aceasta, pe lacul Snagov : (500 
m) caiac simplu : 1. B. Borbandi 
(Steaua) 1:51,2, 2. K. Volclev
(Ț.S.K.A. Sofia) 2:03,5 ; canoe sim
plu : 1. T. Simionov (Steaua) 1:59,4, 
2. PI. Ivanov (Ț.S.K.A.) 2:08,5 ; ca
iac simplu (f) : 1. Maria Ivanov
(Steaua) 2:09,5, 2. V. Glbova 
(Ț.S.K.A.) 2:23,0 ; caiac dublu (b) :
1. Steaua (Serghei - Malihin)
1:40.9, 2. Ț.S.K.A. (lordanov — Min- 
cev) 1:51,0; caiac dubiu (b) : 1.
Steaua (Danilov — Simionov) 1:48,5,
2, Ț.S.K.A. (St. Ivanov — Pt. Ivanov)
2:06,5 ; caiac dublu (f) : 1. Steaua 
“ ‘ ‘ -------- *, Ț.S.K.A.

K 4 : 1. 
1:45,2 ;

I m : ca- 
(Steaua) 

(Ț.S.K.A.) 
1. S. *

I

I
I

Stadion 
cea de-a 
37) și D. 
Raportul ș

DINAMO
Dinu 6, Q 
(min. 74 C

F.C. CO 
6 — Ange 
6, Văetuș

A orbit 
(toți din I

Cartona; 
La juniori

Pînă 
gol s-a 
țioreană

"uiftă 
lea. Ton 
pe Dud, 
un marc 
dașii la - 
în duelu 
moviste, 
rioși, pc 
Economi 
mate de 
35, Agu- 
blind ci 
chiar oc 
cizia în 
venția c 
G. Sand 
timp, E 
tatonare 
tul 37, c 
cutat o 
m, latei 
a careu 
înaltă, j 
DOBRA

O

Vă 1----uhitim ; DUMINICA, 15
MAI 1917, TRAGERE EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES. se atri
buie autoturisme „Dacia 1 300" și 
„Skoda s 100", excursii în 
U.R.S.S.. Grecia — Turcia — Bul
garia și Turul Poloniei, precum 
și numeroase premii în bani de 
valoare fixă și variabilă.

La această tragere se 
de asemenea, cîștiguri și 
telor cu numai 3 numere „ 
toare la fiecare din toate cele 8 
extrageri.

Oriunde vă aflațl, jucați la 
LOZ In PLIC î Puteți cîștiga au
toturisme și mari premii in bani: 
20.000. 19.000 iei etc.

ria 1 : 2. variante 10% autoturism 
DACIA 1300 ; cat. 2: 3,55 a 12.353 lei;
cat. 3 : 10,20 a 4.299 lei ; cat. 4 : 
19,20 a 2.284 lei ; cat. 5 : 68,80 a 
637 lei ; cat. 6 : 185,10 a 237 lei. 
REPORT CATEGORIA 1 : 48.136 lei.

(Orlov — Ivanov) 1:55,0, 2. 
(Cibova — Ivanova) 2:11,5 ; 
Steaua 1:32,2, 2. Ț.S.K.A.
probe pe distanța de 1 000 
iac simplu : 1. B. Borbandi 
3:57,0, 2. 1. Caramschi (.
4:24,8 ; canoe simplu : 1. S. Cor-
nienco (Sieaua) 4:12,2, 2. P. Ivanov 
(Ț.S.K.A.) 4:36,5 ; K 4 (f) : Steaua 
1:50,3, 2. Ț.S.K.A. 2:01,2; caiac du
blu (b) : 1. Steaua (Serghei — Ma- 
lihin) 3:38,6, 2. Ț.S.K.A. (lordanov
— Mirțiev) 4:08,5 ; canoe dubiu : 1. 
Steaua (Danilov — Simionov) 3:59,5, 
2. Ț.S.K.A, ’ ...
4:18,1.

pentru echipele masculine și la 
20 mai pentru echipele femini
ne). Să menționăm capitolele 
inedite din „Cupa României" : 
echipele sînt împărțite in cite 
două serii, iar cîștigătoarele 
vor fi* cunoscute în urma dis
putării semifinalelor și finale
lor ; jucătorii și jucătoarele din 
lotul național nu au drept de 
participare (ei pregătindu-se în 
cadrul lotului republican în 
vederea competițiilor internațio
nale ale sezonului) ; formațiile 
pot utiliza jucători și jucătoare 
legitimați la alte echipe, în 
perspectiva întineririi loturilor 
cu elemente tinere ; se reco
mandă folosirea cu insistență a 
jucătorilor cu talie înaltă ; du
rata atacului se reduce 
30 la 20 de secunde.

Aceste adăugiri aduse 
lamentului unei întreceri 
tă să prelurgească activitatea 
competiționaL- au drept scop, 
în principal, incur» "area prac
ticării jocului modern (prin 
scurtarea timpului de efectuare 
a atacului), stimularea introdu
cerii „giganților" în teren pe o 
durată cit mai mare și, aspect

I
pe care îl considerăm cel mai 
important, întrebuințarea unor 
jucători tineri înaintea legiti
mării acestora în echipele res
pective. în felul acesta, regu
lamentul „Cupei federației" ne
tezește și mai mult (începutul 
a fost făcut prin acordarea 
dreptului la dublă legitimare a 
baschetbaliștilor din Divizia 
școlară și de juniori) calea spre 
promovarea tinerilor de mare 
talent, capabili nu numai să în
locuiască cu succes jucători ex
perimentați, ci să și prezinte 
perspectiva unei evoluții pînă 
la nivel internațional. îngădui- ' 
rea de a fi completate loturile, ' 
ca Și recomandarea folosirii — 
cu persistență — a jucătorilor I 
cu talie înaltă pot constitui pen
tru cele 24 participante la „Cupa I 
federației" (12 masculine, 12 | 
feminine) prilejul unei schim
bări structurale de „optică" în i 
ceea ce privește componența 
echipelor și, implicit, asupra ' 
concepției de joc care și ea 
poate fi „întinerită" cu această j 
ocazie. Este ceea ce dorim să 
se netreacă.în timpi’1 disputării I 
„Cupei federației" (D. ST).

TURNEELE INAUGURALE ALE ÎNTRECERII MASCULINE

de la

regu- 
meni-

Cele 12 echipe masculine au 
programate primele turnee de 
azi pînă duminică la Brașov 
(seria I) și la București (seria 
a II-a). Iată jocurile etapei de 
debut : seria I : Dinamo Bucu
rești — Dinamo Oradea, Rapid

București — C.S.U. Brașov. „U“ 
Cluj-Naooca — Universitatea 
Timișoara ; seria a II-a (sala 
Floreasca. de la ora 16) : Stea
ua — C.S.U. Galati, I.C.E.D. — 
Politehnică Iași, I.E.F.S. — Fa
rul Constanța.

(P. Ivanov S. Ivanov)

acordă, 
varian- 
cîștigă-

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 
« MAI 1977. EXTRAGEREA I : Cotego-

EXTRAGEREA a ll-a : categoria A : 
1’ variantă 100% autoturism DACIA 

și 1 variantă 25% a 17.500 lei ; 
B : 2,70 a 14.818 lei cat. C : 
a 3.866 Iei ; cat. D ; 18,50 a 
lei ; cat. E : 53,30 a 751 lei ; 

cur. F : 99.50 a 402 lei : cat. X : 
1.438,45 o 100 lei. REPORT CATEGO
RIA A : 21.327 lei. Autoturismele DA
CIA 1300 de la categoria 1 au re
venit participantilor Samoilă Gheor- 
ghe din Tecuci și Zârnescu Constan
tin din Galați, Iar cel de la cate
goria A participantei Cczacu Maria 
din Galați.

1300 
cat. 
10,35 
2.163 
cat. cat. X :

MiINE se 
în Capitala 
internațional

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

AZI $1 
dispută 
turneu _____ ....

, competiție organizată

POPICE 
tradiționalul 
„Cupa Voința', ___ r________________
de compartimentul sport din cadrul 
UCECOM. La întreceri, fete și băieți, 
participă echipele Aktivist Geiseltal 
(R.D.G.), Start Bratislava, Loturile 
naționale de juniori, care se pregă
tesc pentru C.E. de la Zagreb, pre
cum și formațiile divizionare A ale 
cluburilor Voința din București, Cluj- 
Napoca și Galați. Partidele, progra
mate pe arena Voința, încep azi la 
ora 15, iar mîine la ora 9.

AZI ÎNCEPE
I

„CUPA
Astăzi încep in București în

trecerile „Cupei României" la 
tir. Competiția este rezervată, 
ca și în edițiile precedente, 
concurenților pare nu au depă
șit vîrsta de 25 de ani. Acțiu
nea este menită să ierarhizeze 
valorile încă neafirmate dis
tinct în tirul românesc : la în
treceri nu vor participa trăgă-

TIR
torii de elită. în program sînt 
incluse și probe ale juniorilor 
mari și miei, așa că întrecerea 
dotată cu „Cupa României" 
constituie un bun prilej de tre
cere în revistă a noii 
de trăgători.

Probele de pușcă și 
desfășoară la Tunari, 
de pistol, la poligonul

generații

talere se 
iar cele 
Dinamo.

I
I
I
I
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A-ETAPA A 24-a

PRETINDEAU MAI MULT■fMO - F.C. CORVINUL 2-0 (1-0)
■en alunecos ; timp însorit în prima repriză, ploaie în 
itori — aproximativ 10 000. Au marcat : DOBRAU (min. 
J (min. 56, din 11 metri). Raport de cornere : 8—7. 
artă : 10—4 (pe spațiul porții : 3—1).

J— Cheran 6, Dobrău 7, Sătmăreonu 7, G. Sandu 6 — 
prin 5 — A. Moldovan 6, D. Georgescu 6, Vrinceanu 5

OobHel 6 — Gruber 6, Toaca 5, R. Vlad 6, Miculescu 
46 Albu 5), Economu 8, Șumulanschi 6—Bucur 5, Agud 

renghin 5).
aar ★★★★ ; la linie: FI. Anuțescu și Gh. Popa

CHERAN, SATMAREANU II ; Trofeul Petschovschi : 10;

, «...... .......
a primului 
chipa hune- 
i Buciyești 

scuiLt.'.’.'pic- 
în primire 

' i, efectuînd 
jomod. fun- 

inițiativa 
■mele dina- 
rau labo-

1 Văetuș și 
șarje, ur- 
min. 13 și 

ischi, dri- 
și creaseră 
dar impre- 
ui și inter- 
tanță a lui 
a. în acest 
4 un joc de 
Insă, minu- 
van a exe- 
ă de la 17 
ra dreaptă 
n; centrare 
untea lui 
e în atac

credincios manierei sale de joc, 
șut peste portarul Corvinului 
și 1—0.

Această departajare, oarecum 
neașteptată după aspectul par
tidei, a tăiat elanul oaspeților. 
Bucureștenii, în schimb, au de
venit mai activi, mai dinamici, 
mai bine orientați in teren. Do
minarea lor s-a conturat clar, • 
apoi, după pauză, cind ploaia, 
îngreunînd terenul, a pus pro
bleme suplimentare unei echipe 
(F.C. Corvinul), inferioare din 
punctul de vedere al gabaritu
lui. Atacurile succesive ale gaz
delor, fără mare consistență în 
zona porții adverse, au obligat 
totuși pe hunedoreni să facă un 
joc de apărare. în min. 56, ei 
n-au putut opri o incursiune a 
lui DUDU GEORGESCU, la 13 
m de poarta lor, decit prin fault 
și penalty-ul acordat 
fost transformat lejer 
terul campionatului.

Ion

firesc a 
de golge-

CUPEN

ATACURI FARA VIGOARE
RAPID - UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-0

Stadion Republicii ; teren alunecos ; timp noros, în repriza a doua ploaie; 
spectatori - aproximativ 25 000. Raport de cornere : 5-4. Raportul șuturilor 
la poarta : 12-5 (pe spațiul porții ! 7-3).

RAPID : lonițâ 7 — Teleșpan 7, Nițâ 6, Pîrvu 7, Ad. Dumitru 6 — M. Stelian 
6 (min. 79 Șutry), Petcu 6 — Cojocaru 6, Rontea 5 (min. 88 Rîșnițâ), Neaau 
6, Manea 7.

UNIVERSITATEA : Ljuig 8 — Negrilâ 6, Tilihoi 6, Ștefănescu 8, Be mea nu 6 
— Donose 7, Beldeanu 6 — Cîrțu 5, Geolgău 5 (min. 74 Irimescu 6), Bălăci 
8, Marcu 6.

A arbitrat : L Rus (Tg. Mureș) ★ ★ ★ ★ ; la linie : Gh. lonescu și Gh. 
Racz (ambii din Brașov).

Cartonașe galbene : PETCU ; Trofeul Petschovschi : 8 ; La juniori : 3-0 (1-0).

Giuleștenii au atacat mai in
sistent în această partidă, dar 
au făcut-o, de cele mai multe 
ori, la întîmplare, mizînd cu 
precădere pe elan și forță, în 
timp ce craiovenii (edificați 
din primele minute, asupra jo
cului mult prea decis al unora 
dintre adversari) au rămas, a- 
proape tot timpul, în limitele 
unui joc prudent, de expecta
tivă. A rezultat o partidă fără 
virtuți deosebite, cu multe 
greșeli, cu rare faze de gol și 
puține’ șuturi la poartă.

în prima repriză, cînd tere
nul a fost mai bun, meciul a 
plăcut ceva mai mult. A fost, 
de altfel, perioada în care ra- 
pidiștii au atacat mai ordonat, 
creindu-și și cele mai mari o- 
cazii de gol ale întîlnirii : în 
min. 12, Marin Stelian a re
luat peste poartă de la 6 m 
și, tot el. în min. 45, a trimis, 
cu capul, mingea în bară. 
Poate că, față de raportul de 
forțe din teren înainte de pauză 
și de aceste două mari ocazii, 
Rapid merita să meargă la 
bine cu un avantaj. Să nu 
tăm, însă, că oaspeții l-au 
bligat pe Ioniță, prin două 
turi puternice, ale lui Marcu 
și Bălăci, să se întindă la ma
ximum pentru a salva în cor
ner....

Ploaia violentă de după 
pauză a influențat mult jocul, 
cele două atacuri „excelînd" a- 
cum prin ineficacitate. Gazdele 
au dominat teritorial, dar n-au 
creat momente dificile la poarta 
lui Lung decit o singură dată, 
în min. 90, în rest apărarea

craioveană, dominată de exce
lentul Ștefănescu, lăsînd prea 
puține speranțe unei ofensive 
inconsistente. în replică, la 
poarta lui Ioniță, atacuri mai 
puține, dar cu grad de pericu
lozitate mai ridicat, imprimat' 
de personalitatea și efortul abil 
al lui Bălăci.

Una peste alta, rezultat e- 
chitabil.

Radu URZICEANU

TANDEMUL HAJNAL BOLONI
A.S.A. TG. MUREȘ - PROGRESUL BUCUREȘTI 4—0 (2-0)

xxSri?diîn ”23 AU9UU".L.‘f,en, bun ! limp frumos I spectatori - aproximativ 
4.500. Au marcat : HAJNAL (min. 9 și 19), FAZEKAS (min. 82), PÎSLARU 
(min. 87). Raport de cornere ; 10-1, Raportul șuturilor la poartă : 26-6 (pe 
spațiul porții 19-3).

: ^Nage^7^- Ghgore 7, Unchiaș 7,^ Ispir 7, Onuțan 7 - Varodi 6, 
t e-» •> -rt . « Pîslaru 7, Hajnal 9.

5, Nignea 6 — Badea

A.S.A. : .... . ______, .. ,,
Naghi 7 (min. 53 Both II 7), Boloni 9 — Fazekas 7,

PROGRESUL : Gîron 6 — Ploscaru 5, Moraru 6, Grama o, ivignea o — tsaaec 
5, latan 6, D. Ștefan 5 (min. 46 Turbatu 5) - I. Sandu 5 (min. 46 Libra 5) 
Țevi 6, Apostol 6.

A arbitrat : N. Rainea (Birlad) ★ ★ ★ ★ ; la linie : 
Săndulescu (ambii din Vaslui). •

Trofeul Petschovschi : 9 ! La juniori : 1-0 (1-0).

D. Munteanu și C.

TG, MUREȘ, 12 (prin telefon).
Joc la discreția gazdelor, în

cheiat cu 
situațiile 
A.S.A. a 
rea și g 
prin două șuturi spî 
lui HAJNAL.

un scor mic față de 
de gol existente, 

luat repede conduce- 
urcat sconil la 2—0, 

.1 „plendide ale 
două voleuri cu 

dreptul, la capătul unor acțiuni

DOMINAREA NU ESTE SUFICIENTĂ
S.C. BACĂU - POLITEHNICA IAȘI 0-0

ca- 
ui- 
o- 

șu-

Stadion ,,23 August" ; teren cu porțiuni fârâ iarbă ; timp frumos, ușor 
vint ; spectatori — aproximativ 15 000. Raport de cornere : 7—4. Raportul șutu
rilor Ia poartă : 3—8 (pe spațiul porții : 1—5).

S. C. BACAU : Constantinescu 8 — Pruteanu (min. 6 Volmer 6), Catargiu 
8, Lunca 6, Margasoiu 7 — Munteanu 4, Cărpuci 6, Șosu 4 — Pană 6, Bo
tez 5(min.56 Zamfir 5), Bâluță 7.

POLITEHNICA IAȘI :
Romilă 7, Șerbânică 6,
6, Trandafilon 6.

A arbitrat : I. Igna
(ambii din București).

Cartonașe 
niori : 2-1

Bucu 8 — Micloș 6, Anton 6, Ursu 6, Mureșan 6 — 
Simionaș 7 — Banu 5 (min.

(Arad) ★ ★ ★ ★ ; la linie :

70 Simionov 6), Florean

I. Puia și G. Angheluță

galbene :
(0-0).

BANU. ȘERBĂNICA. Trofeul Petschovschi : 8. La ju-

telefon),

ȚII, APLAUDAȚI ÎN FINAL 
tlefon). 
ela de mar-

v /rea că me-
Ț acest re-

convenabil
în concor- 
jetrecuse pe 
78, Aelenei 
Nlni, urcat 
fltrare a a- 
'ui Kiss în
U sancțio-

reșițeanu-
a. în min. 
pziție clară 
ită de tu- 
!ză și NAS- 
i gol pen-

îă atunci ?
.lechilibrată,

de fotbal 
ari de am-

(min. 6),
(mip. 17),

echipă
i marcaj
ițele favo-
acțiuni râ
ul a fost
FILIPESCU
ngea a Jo
ii lui Sa-
I. Egalarea

cîncl IOR-

9

F.C.M. REȘIȚA - STEAUA 1-3 (1-1)
Stadion Valea Domanului ; teren foarte bun ; timp frumos î spectatori — 
'—:—4î.. «... ... (fnin 24), lORDĂNESCU (min.

cornere : 5—7. Raportul șuturilor
aproximativ 15 000. Au marcat : FILIPESCU
34 și 78) și NASTASE (min. 83). Raport de 
la poartă : 17-21 (pe spațiul porții : 6-12).

F.C.M. REȘIȚA : Windt 7 — Chivu 7, Kiss
pescu 6, Bora 5, Gabel 6 (min. 76 Jacotă) ______ ,,.... ................_..... ....

STEAUA : Moraru 7 — Anghelini 7, FI. Marin 7, Someș 7, Vigu 7 — Stoica 
7, Ion Ion 6 (min. 65 Aelenei 6), Iordan eseu 8 — Troi 7, Năstase 6, Zamfir 6.

A arbitrat : O. Anderco (Satu Mare) ★ ★ ★ ; Ia linie : O. Ștreng și FI. 
Pitiș (ambii din Oradea).

Trofeul Petschovschi : 10 ; La juniori : 0—4 (0-3).

5, Hergane 7, Boțonea 6 — FHi-
— Tânase 6, Bojin 7, Florea 6.

BACĂU,
Derby-ul 

valoare tehnică modestă. Au 
plăcut, în schimb, situațiile crea
te la ambele porțj, momentele 
mai fierbinți create de contra
atacurile oaspeților, care, corobo
rate cu neașteptatele gafe ale 
apărării gazde, s-au dovedit a fi 
deosebit de periculoase. Ieșenii 
s-au bucurat pentru acest punct 
cîștigat în deplasare. După mo
dul în care au acționat — mai 
lucid, mai organizat, cu un plus 
de tehnicitate — au meritat a- 
cest succes. De altfel, ei au șu
tat de mai multe ori la poartă 
(intr-un meci sărac, totuși, în 
șuturi) și au avut cîteva ocazii 
excelente, dintre care cea mai 
mare a fost ratată de Romilă 
în min. 77. Iar în min. 13 și 44 
Constanțjnescu a evitat două 
goluri ca și făcute, la .șuturile 
lui Trandafilon și Romilă. In 
schimb, în min. 41, la o greșeală 
a portarului băcăuan, Florean 
a fost la un... pas de gol, mingea 
atlngînd bara.

Gazdele pot aduce și ele argu
mentul unor situații favorabile de 
a marca în min 6, 56, 62 și 69, 
dar Cărpuci, Șoșu, Pană și Zam-

12 (prin
moldovean a fost de 

modestă.

fir au greșit copilărește. Localni
cii au fost în zi slabă. La nu
meroasele lor greșeli tehnice și 
tactice s-a adăugat totala lipsă' 
de finalitate. Singurul șut pe 
spațiul porții l-a expediat Băluță. 
direct din corner ! Cu asemenea 
„realizare", se poate cîștiga, oarei 
un meci ? Desigur că nu. Iată 
de ce lungile perioade de do
minare nu pot constitui un ar
gument, deoarece contraatacurile 
oaspeților s-au dovedit a fi mai 
periculoase.

Constantin ALEXE

aproape identice : centrare Fa
zekaș. înălțare Pîslaru, retri
miterea balonului ca la pivoții 
de baschet și două suturi seci, 
executate de internaționalul 
mureșean, lăsat liber de adver
sarul său direct, Ploscaru. Să 
mai notăm. în aceste faze, 
lipsa de promptitudine a fun
dașului central Grama la Pîs
laru pentru a sugera marcajul 
aproximativ al bucureștenilor, 
aflați într-o zi slabă, compara
bilă cu aceea din jocul cu Po
litehnica Iași, de De stadionul 
Republicii. în tot cursul pri
melor 45 de minute, bucureș
tenii au tras un- singur șut 
(min. 25) pe spațiul porții, cînd 
Țevi ar fi putut reduce scorul.

După pauză. A.S.A. accele
rează. ocaziile abundă, dar Pîs
laru, și Fazekaș ezită (min. 53 
și 54). Hajnal trage în bară 
(min. 70). Boloni șutează for
midabil de la 30 m (min. 71) > 
dar golurile vin abia în final, 
cînd FAZEKAȘ reia în forță o 
lungă centrare a lui Both II 
(min. 82), 
plinește 
în poarta 
Centrări
Both II, la capătul unei 
moașe combinații cu Boloni.

O victorie categorică, domi
nată de perechea Hajnal — Bo
loni și înlesnită de evoluția 
submediocră a bucureștenilor.

loan CHIRILĂ

iar PÎSLARU înde- 
formalitatea reluării 
goală a unei rapide 
executate de același 

fru-

DUMITRACHE ÎNSCRIE 4 GOLURI!
JIUL - U.T.A. 6-3 (2-2)

DANESCU a reluat cu capul o 
centrare a lui Anghelini.

In repriza a doua, treptat, jo
cul a scăzut din intensitate. Și a 
urmat finalul neașteptat descris 
la începutul cronicii. O victorie 
meritată a bucureștenilor, aplau
dați în final de un public obiec
tiv. De notat că, în min. 32, la 
un duel pentru balon Stoica — 
Kiss, arbitrul O. Anderco a flu
ierat penalty, apreciind că apă
rătorul reșlțean a făcut henț. La 
insistențele gazdelor șl după con
sultarea cu tușlerul o. ștreng, el 
a revenit, însă. în mod just asu
pra deciziei.

Stelian TRANDAFIRESCU

DOUA BARE Șl
POLITEHNICA TIMIȘOARA - SPORTUL STUDENȚESC 0-0

Stadion ,,1 Mai" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — 
20.000. Raport de cornere : 20—1, Raportul șuturilor la poartă 
spațiul porții : 7—1). ]

POLITEHNICA ; Catena 6 — Mioc' 7, Păltinișan 6, Mehedințu 
(min. 65 Barna 6) - Dembrovschi 6 (min. 81 Floareș), Roșea 
Anghel 6, Cotec 6, Petrescu 6.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 9 — Tănăsescu 6 , Olteanu 8, Grigore 
8, Manea 6 — Munteanu 6, Cazan 7, Cassai 6 (min. 86 Cățoi) — Chihaia 6 
(min. 87 Petreqnu), O. lonescu 7, Marica 6.

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) ★ ★ ★ ★ • Ia linie : I. Ștefăniță (Hu
nedoara) și I. Barbu (Deva), ambii cu greșeli.

Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori : 4—0 (2-0).

••• UN PENALTY RATAT!
aproximativ
18-4 (pe

7, Vișan 7
7, Lața 7 —

\ DIVIZIONARA A
F.C. BIHOR 4-1 (0-1)LNȚA

moale : timp bun : spectatori — aproximativ 8 000. 
i. 35), DRAGNEA (min. 51), LIVCIUC (min. “ 
aport de cornere : 16—7. Raportul șuturilor

: 10-5).
*17 — Mustafa 7, Antonescu 8,_Bălosu 7,

ifir 8), Ignat 7, Livciuc 8

65), 
la poar-

Buduru 6,
Nistar 7 
Peniu 8,

- Z. NaghI 6, Bigan 6, Lucaci
7 (min. 77 Petrovici), Naom 

I, Kun II 7, Florescu 6. 
București) ★ ★ ★ ★ j la linie : 
ești).
5AN și POPOVICI ; Cartonașe

7, Popovicl
7, Ghergheli 6

(min. 74

Al. Avramescu și N.

roșii : POPOVICI ;

TIMIȘOARA, 12 (prin telefon),
Șase mijlocași și ' ’ 

de atac autentic 
Sportului studențesc, din 
indisponibilităților cunoscute (M. 
Sandu și Grosul. Era normal, în 
aceste condiții, ca formația oas
pete să pună accentul pe un joc 
de prudență, exprimat printr-un 
marcaj atent al adversarilor în 
propria jumătate de teren. Cu 
„servanțl“ plecați în treimea de 
mijloc și cu un Petrescu dispus, 
astăzi, să-și dribleze și umbra, 
„Poli“ și-a creat în prima repri
ză extrem de puține faze de 
poartă — în pofida superiorită
ții teritoriale —, pe care arier
garda bucureștenilor le-a rezol
vat cu ușurință. Singura dată 
cînd Răducanu a părut învins în 
această primă parte a jocului a 
fost atunci, în min. 31, la șutul 
lui Lața, cînd balonul a fost 
respins de... stîlpul drept al por
ții.

nici un vîrf 
în formația 

cauza

La reluare, suporterii lui 
„Poli" s-au masat spre peluza 
din spatele porții lui Răducanu 
și au avut ce vedea : atacuri în 
valuri ale formației gazdă, sol
date cu nu mai puțin de 14 lo
vituri de colț. Dar cele mal mari 
emoții ale oaspeților au fost a- 
celea din min. 65, cînd la un șut 
al aceluiași Lața balonul a lovit 
bara ; mingea a revenit în te
ren și, la o învălmășeală, Vișan, 
urcat și el în sprijinul ofensi
vei, a șutat puternic din inte
riorul careulal ; mingea a fost 
oprită, cu mina, de Olteanu și 
arbitrul a dictat lovitură de ia 
11 metri ; a executat Dembrov- 
schi — destul de puternic, dar 
insuficient de plasat — și Rădu
canu a respins în corner. Asal
tul lui „Poli" a continuat, dar 
cea mai mare ocazie de gol fu
sese risipită la faza descrisă mai 
sus.

Gheorghe N1COLAESCU

Stadion Jiul ; teren bun ; timp frumos, pînă în minutul 80, în final ploaie ; 
spectatori — aproximativ 7 000. Au marcat : DUMITRACHE (min. 19, 33, 60,
73), SĂLAJAN (min. 70), MULȚESCU (min. 87), respectiv CURA (min. 7),
BROȘOVSCHI (min. 14) și KUKLA (min. 84). Raport de cornere : 17—4. Ra
portul șuturilor la poartă : 25—11 (pe spațiul porții • 18-5).

JIUL : Cavai 6 — Rusu 7, Bădin 7, Ciupitu 7, Deleanu 7 — Stoica 7, Augus
tin 7, Mulțescu 9 —Sălăjan 8, Dumitrache 10, Bucurescu 7 (min. 75 Stoichiță 7).

U.T.A. : Jivan 6 — Gașpar 6, Kukla 6, Schepp 6, Bîtea 5 — Leac 7, Gali 6, 
Broșovschi 6 — Cura 6 (min. 29 Giurgiu 6), Domide 6 (min. 60 Bedea 6), 
Tisa 6.

A arbitrat : Gh. Jucan (Mediaș) ; la linie : T. Andrei și I. Banciu
(ambii din Sibiu).

Cartonașe galbene 
Trofeul Petschovschi : 8

AUGUSTIN, STOICA, DUMITRACHE. CURA. BÎTEA : ’ 
; La juniori : 0—0.

(prim telefon), 
care a debu- 
după numai 
conducea cu 
mai aștepta 

nu mai pu
să obțină o

lefon).
localita- 

l Dunării, 
ateresante 
., în ca- 
.stanța — 
deplasare 

e „acasă“ 
ardoare 

•- .ei — pe 
herit, lă 

a întru- 
Atul unui 
ate. Con- 

. ai mult, 
stereotip 
a prefe
rat fron- 
tanță și 
. în apă- 

orădenii 
a repriză 
de poar- 
mai cla- 
ceia care 
i. 35 prin 

printr-o 
balonul4

în plasa porții Iui Popa în urma 
unei lovituri ' —’*
acestei faze 
mingea cu 
(min. 23).

Cu spectrul

PETROȘANI, 12
După modul în 

tat partida, cind, 
14 minute, U.T.A. 
2—0, nimeni nu se 
ca Jiul să înscrie 
țin de 6 goluri și 
victorie atît de concludentă, la 
capătul unui joc antrenant, 
viu disputat, plin de neprevă
zut. Era minutul 4, cind. după 
primele schimburi de mnigi, 
Tisa a trimis cu - capul balonul 
în transversală, anunțînd des
chiderea scorului care avea să 
se petreacă peste alte trei mi
nute : Domide l-a găsit cu o 
pasă în diagonală pe CURA, 
fundașii Jiului au ezitat, consi- 
derînd (în mod greșit) că ata
cantul advers se află în poziție 
de ofsaid, arădeanul a pătruns 
și a înscris în colțul opus. Jiul 
s-a avîntat în atac pentru ega; 
lare. Jivan a salvat de două 
ori trimițînd în corner șuturile 
lui Dumitrache (min. 8 și 10), 
dar, la un contraatac, BRO
ȘOVSCHI s-a înălțat și a plasat 
balonul cu capul Ia vinclu, fă-

cind să amuțească tribunele. 
Jiul n-a cedat, însă, dimpotri
vă. a imprimat jocului un ritm 
debordant și în min. 19 DUMI
TRACHE își începe „seria" în
scriind din plonjon cu capul și 
reducind handicapul. El resta
bilește egalitatea in min. 33, tot 
printr-o lovitură de cap.

Nu mult timp după pauză, 
gazdele reușesc să ia conduce
rea prin același “ 
CHE (min. 60). 
demoralizată și 
după gțjl. In 
SĂLAJAN. 
unghi, in min. 73 
DUMITRACHE 
plasat din apropiere), iar ulti
mul gol al meciului avea să a- 
parțină Iui MULTESCU (min. 
87) Ia capătul unei acțiuni per
sonale. Arădenii nu reușiseră în 
repriza secundă decît un sin
gur gol, în min. 84 prin KU- 
KLA, infiltrat în atac. U.T.A. nu 
rezistase însă vervei ofensive 
a echipei Jiului. în care DU
mitrache a evoluat excelent.

Gheorghe NERTEA

DUMITRA- 
U.T.A. pare 
primește gol 

min. 70 înscrie 
printr-un sut din 

marchează 
(printr-un șut

de colț. Anterior 
popovici trimisese 
capul în bară

Cu spectrul înfrîngerii în față, 
F C. Constanța se mobilizează e- 
xemplar, după pauză, și — la 
capătul unei suite de atacuri pe
riculoase — DRAGNEA reușește 
(min. 51) egalarea, trimițind de 
aproape balonul in poarta lui 
Vidac Tn continuare, constănțe- 
nii se mefițin în ofensivă forțînd 
Victoria. Eforturile lor vor fi răs
plătite din plin cind, la capătul 
celor 90 de minute de joc, tabe
la de marcaj va indica un suc
ces net, datorat golurilor în
sorise, în ordine, de LIVCIUC 
(min. 65, care a reluat din voleu 
centrarea lui Zamfir) și PENIU 
(min. 79 și 90), autorul a două 
goluri In care apărarea oră- 
deană s-a recunoscut învinsă.

Mihai IONESCU

JOC MAI BUN, DUPĂ PAUZĂ
GALAȚI, 12 (prin telefon).
Citeva mii de „umbrele" au 

urmărit, pe o vreme umedă și 
rece, ca de toamnă, un joc 
destul de interesant dacă facem 
abstracție de cea mai mare 
parte a primelor 45 de minute. 
Pe un teren pe care greu se 
menținea echilibrul, mai activi 
s-au dovedit fotbaliștii gălă- 
țeni. în repriza întii ei au ex
pediat 12 șuturi la poarta lui 
Cristian, față de numai patru 
ale oaspeților. Cu toate aces
tea, ocaziile de gol au fost 
egale la număr, 1—1, ambele 
în urma celor mai frumoase 
faze ale reprizei : în min. 40 
Dobrin aflat la mijlocul tere-

nului expediază o pasă care 
face mat apărarea gălățeană, 
D. Nicolae înaintează nestin
gherit, pe centrul terenului, 
spre gol, dar Oană iese hotă- 
rît și blochează balonul la 15 
metri de poartă ; cea de a 
doua, în min. 44, are loc la 
poarta lui Cristian : după un 
atac prelungit al echipei an
trenată de V. Tilmaciu, Burcea 
expediază un șut pe spate, 
Cristian iese pe linia de 16 m 
dar mingea trece de puțin 
peste „transversală".

După pauză, fotbalul adevă
rat începe să fie prezent pe 
stadionul din Galați. Jocul e 
interesant, fazele sînt iuți, tri-

F.C.M. GALAȚI - F.C. ARGEȘ 1-0 (0-0)
Stadion „Duaărea" ; teren îmbibat cu apă ; timp ploios și rece ; spectatori

— aproximativ 5000. A marcat : BURCEA (min. 51). Raport de cornere : 6—1. 
Raportul șuturilor la poartă : 24-7 (pe spațiul porții : 12—3)

F.C.M. GALAȚI : Oană 8 — Ghirca 6, Ploeșteanu 7, Nedelcu I 6, I. Nicu 6
— I. Constantinescu 7, Orac 7, Burcea 9 — R. Dan 7, A. Ene 6, Țolea 7.

F.C. ARGEȘ : Cristian 7 — Zamfir 6, Stancu 6, Olteanu 6, Ivan 6 — Bărbu- 
lescu 7 (min. 63 Roșu 5), Chivescu 7, lovănescu 6 — D. Nicolae 7, Radu II 
6 (min. 63 Radu III 5), Dobrin 7.

A arbitrat : Gh. Vasilescu I ★ ★ ★ ★ ; Ia linie : Al. Ioniță (cu greșeli) și 
V. Măndescu (toți din București).

Cartonașe galbene ; NEDELCU I ; Trofeul Petschovschi : 8 ; La juniori : 
0-1 (0-0).

bunele se încălzesc și ele. 
Parcă alți jucători se aflau pe 
gazon, nu cei din prima re
priză. Impulsionați de Burcea, 
gălățenii atacă susținut și, în 
min. 51, reușesc golul victoriei 
prin același BURCEA, care a

șutat dintr-un unghi imposibil.
Presiunea lor nu se încheie 

decît cu fluierul final. O victo
rie meritată, cel puțin pentru 
jocul lor bun din repriza se
cundă.

Mircea TUDORAN
■



CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO
în 

fost
LUDWIGSHAFEN, 12. 

prima zi a întrecerilor au 
desemnați campionii continen
tali la trei categorii de greu
tate. La „mijlocie" titlul a re
venit sovieticului Alexei Volo- 
șov care în finală a dispus 
spectaculos prin ippon în nu
mai 27 de secunde (!) de el
vețianul Joerg Rothlisberger. 
Medaliile de bronz la această 
categorie au fost cucerite de J. 
Ultsch (R. D. Germană) și I. 
Bielawski (Polonia). Titlul ca
tegoriei semigrea a fost obți
nut de Dietmar Lorenz (R. D. 
Germană). El a repurtat în fi
nală, asemenea lui Voloșov, o 
victorie categorică prin ippon 
(min. 0,47) în fața belgianului 
Robert van de Walle. Pe locul 
trei s-au clasat H. Schnabel 
(R. F. Germania) și J. Rodbern 
(Anglia). Campion al categoriei 
grea a devenit cunoscutul judo
ka francez Jean Luc Rouge 
care a fost declarat învingător 
prin descalificare în partida fi
nală cu J. Niceradze (U.R.S.S.). 
O. Adelaar (Olanda) și H. Zuck- 
sehwerdt (R. D. Germană) au 
obținut medaliile de bronz. Cei 
trei sportivi români. Gh. Nache 
(mijlocie), D. Udvari (semi
grea) și I. Codrea (grea) n-au

ajungă în tururile fi- 
competitiei.

început întrecerile 
„„„......... de la semiușoară,
ușoară, și semimijîocie. Tinerii 
O. Nicolae (semiușoară) și M. 
Toma (semimijîocie), după re
zultatele din tururile eliminato
rii vor lupta în recalificări pen
tru medalii de bronz. C. Nicolae 
l-a învins prin ippon (min. 3) 
pe olandezul A. Smeyers, dar a 
pierdut în fata finalistulul Fr. 
Szabo (Ungaria), iar M. Toma a 
fost întrecut în meciul decisiv 
tot de un finalist, J. Adamczik 
(Polonia).

„Cupsa Păcii41 Turneul masculin de volei
din Cehoslovacia

reușit să 
nale ale

Joi au 
sportivii

TURNEUL CUDIDNTEieU
LA Uimi MOMIM FEMININ

DE ȘAH
La Tbilisi, a opta partidă a 

meciului pentru sferturile de 
finală ale turneului candidate
lor la titlul mondial feminin 
de șah. dintre Nana Aleksan- 
dria și Maia Ciburdanidze s-a 
încheiat remiză. Scorul se 
menține, în continuare, egal : 
4—4.

CONSIDERAȚII DUPĂ PRIMELE
4 ETAPE ALE ÎNTRECERII

ECHIPA ROMÂNIEI 
LA A DOUA VICTORIE

POZNAN, 12 (prin telefon). 
A XXX-a ediție a ..Cursei 
Păcii" a făcut primul său po
pas. la Poznan. Cei 113 cicliști 
rămași în cursă au avut joi zi 
de odihnă. urmînd ca vineri, 
după un drum făcut în cursul 
dimineții cu avionul, de la Poz
nan la Szczecin, să ia startul 
în etapa a V-a. care va duce 
caravana pe teritoriul Republi
cii Democrate Germane. Pînă 
acum s-au parcurs 4 etape. în- 
sumînd 458 km, cu medie ora
ră de 42,5 km. Principala ca
racteristică a acestei ediții a 
„Cursei Păcii" este valoarea 
ridicată a tuturor competitori
lor. Nici ‘etapa a Il-a. în care 
media orară a fost de 44,9 km, 
nici etapa a IlI-a. cu un ru
laj de 44,4 km'h și nici măcar 
etapa a IV-a, în care vîntul a 
bătut puternic, din lateral, n-au 
putut subția plutonul fruntaș, 
care numără în permanentă 
80—90 de cicliști, ce-și dispută

sprinturile finale într-un iu
reș de nedescris.

Clasamentele actuale ale în
trecerii sînt, de fapt, cele de la 
Varșovia, de la capătul eta
pei contratimp individual, sin
gura care a putut determina 
poziții diferite pentru rutieri și 
echipe.

Cîteva cuvinte despre rutie
rii noștri. Ei nu au corespuns 
la contratimp, și cu toate 
au făcut eforturi deosebite 
etapele următoare. ei nu 
putut să-și îmbunătățească __ 
țuația în clasamentul general. 

IlI-a, de la Lodz 
pe care au domi- 
avut dreptul la o 
Neșansa i-a ur- 
cu perseverență.

că 
în 
au 
si-

_ întrecerile turneului internațio- $1.1 mncpii.bn rir. ___ *. -v „—T" '-cu c se
desfășoară in localitățile Bratis- 
lava și Trnava au continuat cu 
meciurile programate în ziua a 

României, care 
din grupa de ia 

* 1 de echipele 
"• jur. uruiuKtue, Poloniei. Iugo
slaviei și Cehoslovaciei B, a ob
ținut o nouă victorie, întrecînd 
cu 3—1 (—14 7, 12, 7) formația 
secundă a Cehoslovaciei. In ace
eași grupă, reprezentativa R. D. 
2er^^ne a ob#nut un succes net 

Poloniei :

^^maSCUllTl de VOlei Care 
1r2Y?,.t1.Trnava au "continuat 

doua. Echipa 
face parte c_ 
Trnava, alături 
H. D. Germane,

START ÎN C.E. FEMININE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

dute, în parte, la J.O. 
Montreal. Nelli Kim — 
campioană olimpică în 
Maria Filatova 
pioană

Și 
butantă
cere’, dar

■ talent —

de la 
dublă 
’76 — 

noua cam-
absolută a

Elena Muhina 
într-o mare 

sportivă de 
alcătuiesc e-

U.R.S.S.
— de- 
între- 
mare 

o
chipă puternieâ. omogenă, bi
ne pregătită, care va avea un 
cuvînt de spus în disputa pen
tru supremație. Antrenamen
tele desfășurate în aceste zile 
in sălile oragheze au eviden
țiat un progres evident al gim
nastelor sovietice. Dună 
Stcffi Krăker — i 
pei R.D. Germane 
exercițiu foarte greu 
lele, cu elemente în 
mondială, cu care — 
unei execuții corecte 
aspira la o poziție fruntașă la 
acest aparat. De asemenea, bi-

cum 
vedeta echi- 

are un 
la' para- 
premieră 
în cazul 
— poate

ne pregătită, mai ales la sări
turi și paralele, este și concu
renta maghiară Marta Egervari. 

în mod nefiresc însă 
nastele noastre 
această ediție 
nu numai cu 
pe care le-au 
strălucit în concursuri de mare 
anvergură și în fata cărora 
și-au impus superioritatea atît 
la J.O., cît și la precedenta 
ediție a C.E. (Skien — Norve
gia. 1975). ci si cu alte situații 
potrivnice Deși se spune că 
repartizarea in cele două serii 
de concurs s-a făcut prin tra
gere la sorți, este totuși cel 
puțin curios că Nadia Comă- 
neci — campioană olimpică ab
solută — se află într-o grupă 
cu gimnaste aproape necunoscu
te pe plan internațional, 
timp ce adversarele ei 
mai puternice .se află în cea
laltă grupă (1). fiind în situația 
de a se ajuta reciproc. Tot
odată. este viu comentată aici

gim- 
au de luptat la 

a „europenelor" 
adversarele lor, 
întrecut atît de

în 
cele

DIVIZIA A DE HANDDAL
(Urmare din pag. 1)

VOINȚA ODORIIEI — „U” 
BUCUREȘTI 11—13 (7—7). Du
pă o repriză echilibrată gaz
dele s-au văzut depășite la re
luare, cînd universitarele s-au 
detașat la trei goluri: 8—11. Cu 
acest avans, oaspetele au reu
șit să obțină o victorie care le 
asigura menținerea pe locul III 
in clasament, in vreme ce Vo
ința este iremediabil retrogra
dată. Principalele realizatoare: 
Mikloș 6 și Kovacs 2 — Voința, 
respectiv. Furcoi 7 și Androna- 
che 4 (A. Pialoga-coresp)

„U“ TIMIȘOARA — TEXTI
LA BUHUȘI 11—10 (4—7!). Nu 
a lipsit mult ca să asistăm la 
o surpriză, deoarece Textila a 
avut inițiativa în majoritatea 
timpului, jucind mai clar și 
mai periculos. Studentele, în 
schimb, eu toată victoria obți
nută, au decepționat, ele ega- 
lind abia in min. 43. Principa
lele realizatoare: Iordache 4 
„U“. respectiv, Iotă 5.

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — PROGRESUL 12—13 
(7—10). în cel de-al doilea joc, 
gazdele au pierdut puncte ex
trem de prețioase, fapt care le 
agravează situația. Principalele 
realizatoare: Cojocărița 5 —
Constructorul, respectiv, Cioba- 
nu 4 și. Ștefan 4 (P. Arcan-
coresp)

„U“ CLUJ-NAPOCA —CON
FECȚIA 19—15 (12—7). Pres-
tind. mai ales în repriza întîi, 
un joc cursiv și eficace, și be
neficiind de forma bună a por
tarului R. Coșarca, clujencele 
au realizat o victorie prețioasă. 
Principalele realizatoare: Da
mian 5, Filip 4 și Tcaciuc 4 — 
„U“. respectiv. Neprușel 7 și 
Serediuc 3. (Nușa Demian).

MASCULIN

„U“ BUCUREȘTI — STEAUA 
18—24 (5—9). Echilibrat în pri
ma repriză, jocul a dat cîștig 
de cauză, în mod scontat, ste-

liștilor care înregistrează ast
fel cea de a 30-a victorie con
secutivă în campionat, reali- 
zînd 60 de puncte din tot a- 
titea posibile ! Principalii rea
lizatori : Drăgăniță 8, Dan Pe
tru 5 și Kicsid 4 — Steaua, 
respectiv, Bocan 4, Bako 4 și 
Cian 3.

DINAMO BRAȘOV — GLO
RIA ARAD 26—17 (9—6). Joc 
plăcut, fără nici o eliminare, 
încheiat cu victoria meritată a 
brașovenilor care au controlat 
întilnirea după scurgerea pri
melor 25 de minute. Principa
lii realizatori : Nicolcscu 8, Bo
ta 5 și Mintiei 4 — Dinamo, 
respectiv. Burger 8 (C. Gruia- 
coresp).

II.C. MINAUR BAIA MARE
— RELONUL SAVINEȘTI 
30—17 (13—10). Jocul a eviden
țiat, după pauză, o netă supe
rioritate a băimărenilor, care 
au și realizat o victorie la 
scor. Principalii roalizatori : 
Mironiuc 8 și Panțîru 7 — Mi- 
naur. respectiv Zaharia. Zam
fir și Dandu — cîte 4 (V. Săsă- 
ranu-coresp).

DINAMO BUCUREȘTI — 
„U“ CLUJ-NAPOCA 13—10 
(8—6). Studenții au jucat cura
jos reușind să țină mult timp 
în șah puternica echipă bucu- 
reșteană. Victoria a revenit, 
însă, gazdelor, mai experimen
tate și cu o mai ridicată capa
citate ofensivă. Principalii rea
lizatori : Ștef 4 și Durau 3 — 
Dinamo, respectiv, Voik 4 și 
Avram 4.

ȘTIINȚA BACAU — POLI 
TIMIȘOARA 22—19 (12—6). Joc 
frumos, presărat cu multe faze 
aplaudate la scenă deschisă. 
Băcăuanii au condus în perma
nență. obținînd o victoria pe 
deplin meritată. Principalii rea
lizatori : Boroș 6 și Voinea 4
— Știința, respectiv, Oprescu 6 
și Voicu 4 (S. Nenița-coresp).

C.S.M. BORZEȘTI — C.S.U. 
GALAȚI 30—25 (17—9).

din 
de- 
fost 
tre-

alcătuirea brigăzbor de arbi- 
tre. care — pînă la proba con
trară — nu par a asigura echi- 
tabilitatea notărilor. în dez
acord cu prevederile codului de 
punctaj, persoane oficiale 
comisia feminină a F.I.G. 
clară deja că ceea ce a 
nou la Montreal nu mai
buie apreciat valoros acum si 
că oricît de bine ar fi execu
tate exercițiile de 
nu vor mai

încurajate 
telegrame de 
fost adresate 
tului din țara noastră, 
nastele românce vor căuta să-și 
impună valoarea consacrată în 
ultimii ani pe plan internațio
nal. să cucerească la această 
ediție a campionatelor europe
ne pozițiile 
le merită.

Programul 
g.a. prevede 
azi), de la ora 18 (ora 19 Bucu
rești) — concursul general la 
individual compus, iar pentru 
sîmbătă, de la ora 15 (ora 16, 
București) finalele pe aparate, 
în ordinea : sărituri, paralele, 
bîrnă și sol.

la J.O.. ele 
primi note mari, 
de numeroasele 

succes care le-au 
de iubitorii spor- 

gim-

fruntase pe

C.E., ediția 
pentru vineri

care

Pra- 
(N.R.

în etapa a 
la Torun, 
nat-o, ar fi 
compensație, 
mărit însă 
Mircea Romcșcanu a inițiat o 
evadare la ki i. 32 și apoi alta, 
la km. 96. /. jcasta din urmă a 
fost anihilată abia cu 4 km. 
înainte de sosire.
zi. echipa noastră a mai avut 
o șansă dar și ea a fost spul
berată.
100 m 
Teodor 
spatele 
tul sovietic a derapat, a căzut 
și l-a angrenat în busculadă și 
pe V. Teodor... Cuvinte de lau
dă se cuvin și debutanților C. 
Bonciu și I. Nica. care rezistă 
cu brio ritmului infernal al a- 
cestei curse.

Etapa 
pe ruta 
denburg

în aceeași

în ultima turnantă, cu 
înainte de sosire, V. 
se afla pe locul doi. în 
lui Averin. Dar ciclis-

a V-a se va desfășura 
Szczecin — Neubran- 
(155 km).

Hristache NAUM

în fața selecționatei 
3—0 (5, 11, 10).

La Bratislava, prima 
Cehoslovaciei a învins, 
decît era de așteptat, 
Finlandei : 3—1 (12, -

echipă a 
mai greu 
formația 

-9. 8. 10).

C.M. DE SCRIMĂ
BUENOS AtltES, 12 (Axerpres). 

— Campionatele mondiale de 
scrimă se vor desfășura între 14 
și 24 iulie la Buenos Aires. Pînă 
în prezent, comitetul de organi
zare a primit înscrieri de parti
cipare din partea a 16 țări : 
Australia, Anglia. Brazilia. Ca
nada, Chile, Elveția, Franța, Ir
landa. Italia. Japonia, Noua Ze- 
elandă, Peru, Polonia. România. 
SU.A. și U.R.S.S. Se așteaptă 
confirmarea de participare din 
partea Ungariei, R. D. Germane 
și R. F. Germania.

întrecerile se vor desfășura îr»— 
tr-una din sălile parcului expozi
ției. Arena a fost complet rea- 
menajată “* ’ " -------
concurs cu 
plet electronic. La Buenos Aires, 
în anul 1962 floretista Olga Szabo 
a cucerit titlul de campioană a 
lumii, aducînd culorilor sportive 
ale României un frumos succes 
internațional.

avlnd 14 planșe de 
un echipament com-

PE TERENURILE DE TENIS
(Texas) a conti- 

final al probei de 
cadrul circuitului

La Dallas 
nuat turneul 
simplu 
W.C.T. 
meci al sferturilor de 
americanul Eddie Dibbs 
întrecut surprinzător cu 
4—6, 6—2, 6—3 pe Ilie Năstase.

★
Au continuat campionatele 

internaționale de 
Germania, care 
la Hamburg. în 
probei de dublu 
rechea Tiriac (România) — Vi
las (Argentina) a învins cu 
6—2. 6—2 pe spaniolii Oranlcs 
— Solder. Rezultate înregistra
te în turul doi al probei de 
simplu : Bertolucci — Warwick

din __ _ ________
în cel de-al doilea 

finală, 
l-a

6—1,

tenis ale R.F. 
se desfășoară 
primul tur al 
masculin, pe-

2—6, 7—5. 6—3 : Dent — Parun 
7—5, 6—7.
Krulevitz 
turul doi 
feminin, 
dispus cu
Gourlay. iar Lesley Hunt a în
trecut-o cu 6—4, 7—5 pe Eva 
Szabo.

6—4 : Zugarclli — 
6—3. 4—6, 6—3. în 
al probei de simplu 
Renala Tomanova a 
6—4. 6—4 de Hellen

★
în orașul Delitzsch, din apro

piere de Leipzig, s-a disputat 
dubla întîlnire internațională 
de tenis dintre echioele de ti
neret ale R. D. Germane si 
României. Formațiile noastre 
au obținut o dublă victorie, la 
masculin cu scorul de 5—0, iar 
la feminin cu 4—1.

S.C. ANDERLECHT N-A PUTUT PĂSTRA TROFEUL...

Așa a inserts Volkert primul gol, din penalty, in finala Cupei 
cupelor, dintre Hamburger S.V. și S.C. Anderlecht (2—0).

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Finala Cupei cupelor, desfă
șurată miercuri seara pe sta
dionul Olimpic (arhiplin !) din 
Amsterdam a fost cîștigată, așa 
după cum se știe, de echipa 
Hamburger S. V. care intră 
pentru prima oară în posesia 
prețiosului trofeu. S. C. Ander
lecht nu a reușit deci victoria 
a doua oară, după ce anul tre
cut dispusese în finală de West 
Ham United (4—2). Așadar, 
Hamburger S. V. a învins în 
partida decisivă cu 2—0 (0—0), 
în mod pe deplin meritat, dar 
după o luptă acerbă, în care 
belgienii nu au cedat decît în 
repriza secundă și îndeosebi în 
finalul meciului. în prima re
priză. semnalul atacurilor ve
hemente la poarta lui Kargus

îl dă echipa Anderlecht. Apoi, 
jocul se echilibrează. Volkert 
și Memering ratează cîte o o- 
cazie mare, pentru ca în min. 
25 olandezul Haan din forma
ția belgiană să tragă în bară !

Repriza secundă aparține 
mai mult formației vest-germa- 
ne. Lansările în adîncime ale 
celor două extreme, Steffen- 
hagen și Volkert, constituie în 
permanență un pericol la poar
ta belgianului Ruiter. Foarte 
multe acțiuni ale acestora sînt 
oprite prin faulturi de apărăto
rii din Bruxelles, însă lovituri
le libere rămîn fără rezultat. 
Abia în min. 80, cînd Steffen- 
hagen este faultat în careu în 
poziție de gol, arbitrul englez 
Patridge dictează — fără nici o

ezitare — penalty. Execută ex
celent Volkert și mingea in
tră în gol în dreapta porții, 
în timp ce Ruiter. derutat, se 
aruncă în stingă buturilor sale. 
Este 1—0 pentru Hamburger 
S. V. și într-adsvăr. așa cum se 
prevedea, meciul era jucat. în 
penultimul minut, cînd belgie
nii păreau resemnați de înfrîn- 
gere, Magath majorează scorul. 
Au jucat formațiile. HAM
BURGER S. V. : Kargus — 
Kaltz, Nogly, Ripp, Hidien — 
Memering, Reimann, Magath — 
Sieffenhagen. Keller, Volkert. 
S. C. ANDERLECHT : Ruiter — 
Van Binst, Thissen, Dockx 
(min. 70 Pouck), Van Daele — 
Broos, Van der Elsl, Cocck — 
Ressel, Hann, Rcnsenbrink.

în general se poate spune că 
superioritatea tehnică a fost de 
partea formației belgiene, care 
n-a periclitat, totuși, prea des 
poarta adversă. învingătorii 
s-au bazat pe o apărare soli
dă, pe lansări extrem de peri
culoase și rapide pe aripi, be
neficiind și de o mai bună pre
gătire fizică, reliefată în partea 
a doua a jocului.

De notat că dintre cele 17 
ediții consumate pînă acum, 
numai A. C. Milan a reușit sâ 
cucerească de două ori acest 
trofeu. în rest. Cupa s-a perin
dat în multe țări europene. 
Iată cîteva dintre cîștigătoare : 
Fiorentina, Atletico Madrid, 
Sporting Lisabona, West Ham 
United, Borussia Dortmund, 
Bayern Munchen, Slovan Bra
tislava, Manchester City, Glas
gow Rangers, F. C. Magdeburg, 
Dinamo Kiev etc. (I. O.).
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