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SCRISOAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ADRESATA CELOR CE L-AU FELICITAT

CU PRILEJUL CELEI DE-A 60-a ANIVERSĂRI 
A ZILEI DE NAȘTERE Șl A ÎMPLINIRII A PESTE 
45 DE ANI DE ACTIVITATE REVOLUȚIONARĂ

oameni ai muncii din întrea
ga tară — muncitori, țărani, 
intelectuali, tineri și vîrst- 
nici, bărbați și femei, ro
mâni, maghiari, germani, 
sîrbi și de alte naționalități 
— au ținui să adreseze to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
cu ocazia acestui moment 
sărbătoresc, călduroase urări 
de sănătate, fericire, viață 
îndelungată și putere de 
muncă, noi și tot mai mari 
realizări în activitatea de 
înaltă răspundere consacrată 
progresului și înfloririi pa
triei, bunăstării și prosperi
tății întregii națiuni.

Tuturor celor ce 
cu această ocazie, 
Nicolae Ceaușescu 
sează următoarea 
de mulțumire :

Cu prilejul împlinirii a 
60 de ani de viață și a pes
te 45 de ani de activitate re
voluționară neîntreruptă, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, preșe
dintele Republicii Socialiste 
România, a primit un mare 
număr de telegrame și scri
sori de felicitare din întrea
ga țară. însuflețiți de puter
nice sentimente de stimă și 
respect față de cel care. în 
fruntea partidului și statu
lui, conduce cu fermitate și 
înțelepciune destinele Româ
niei socialiste, activiști de 
partid .și de stat, organe și 
organizații de partid județe
ne, municipale, orășenești 
și comunale, organizații de 
masă și obștești, ministere 
și instituții centrale de stat.

„Doresc să exprim pe această cale cele mai calde mulțu
miri activiștilor de partid și de stat, organizațiilor de partid 
și obștești, instituțiilor de stat, tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, care m-au felicitat și mi-au 
adresat urări cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei 
mele de naștere și a împlinirii a peste 45 de ani de activi
tate revoluționară.

Apreciez aceste manifestări ca o expresie a dragostei și 
încrederii întregului nostru popor în Partidul Comunist 
Român — în rîndurile căruia am crescut și m-am dezvoltat 
ca militant revoluționar și al cărui soldat credincios am fost, 
sînt și voi fi toată viața —. ca o nouă și puternică afirmare 
a hotărîrii oamenilor muncii din patria noastră de a acționa 
neabătut, în strînsă unitate, pentru înfăptuirea exemplară a 
politicii interne și externe a partidului și statului, pentru 
transpunerea cu succes în viață a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XI-lea, a luminosului Program de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și Înaintare a 
României spre comunism.

Folosesc acest prilej pentru a ura celor care m-au feli
citat, întregului nostru popor noi și tot mai mari succese 
în activitatea viitoare, multe satisfacții și bucurii în muncă 
și in viață, multă sănătate și fericire".

NICOLAE CEAUȘESCU

94 LA SUTĂ DIN ȘAHIȘTI ERAU PREMIANT!!

FINALELE EDIȚIEI DE IARNĂ A „DACIADEI"
LA SANIE, ȘAH Șl TENIS DE MASĂ

AU CUNOSCUT UN SUCCES DEPLIN

in 
o 

în

CRAIOVA. 19 (prin telefon). 
Craiovenii au știut că în orașul 
lor vor descinde, din zeci de 
trenuri, campionii la șah și 
tenis de masă ai tuturor jude
țelor. Au știut că acești fina
liști ai ediției de iarnă a „Da
ciadei" au între 10—14 an; și 
au luat toate măsurile organi
zatorice posibile. O comisie cu 
program non-stop aștepta Ia' 
gară sosirea cotnpetitorilor 
oaspeți. Un panou uriaș cu in
scripțiile „Daciadei" le ura bun 
venit în Cetatea Băniei, după 
care o altă comisie „transport 
iniern-agrement" îi invita 
autocarele O.J.T., adică la 
scurtă vizitare a orașului 
drum spre locurile de cazare. 
S-a prevăzut și „momentul" 
cind Daniela sau Florin vor 
pierde la șah ori tenis de masă: 
doi pionieri localnici, cu batis
tele dinainte pregătite, vor in
terveni dacă cineva va plînge... 
Oricum, seara urma un mare 
spectacol — chiar în sala de 
sport — susținut de echipele 
artistice ale Casei pionierilor și 
șoimilor patriei din Craiova ; 
cu snoave', tarafuri, grupuri de 
recitatori, orchestre de mandoli
ne. muzică populară oltenească 
— firește — spre destinderea 
generală. A doua zi vor inter
veni alte și alte „comisii" cu 
sarcini concrete. în vederea a- 

succesului acestor fi- 
„Daciadei".

de
va

sigurărij 
na’.c pe țară ale 
Bunăoară, comisia „invitați 
onoare — performanță" 
prezenta elevilor șahiști pe ma
rele maestru internațional Flo
rin Gheorghiu și pe maestrul 
internațional Victor Ciocâltea 
care, stringînd mîinile celor 80 
de finaliști, vor da un simultan 
la cite 40 de mese fiecare.
■ Finala de tenis de masă 
fost disputată, la băieți, 
Viorel Fota și Gabriel 
Pionierul Viorel Fota, de

a 
intre 

Gîdea. 
la

i-au scris 
tovarășul 
le adre
se risoare

§

$

Școala generală nr. 1 din Tr. 
Măgurele, reprezenta județul 
Teleorman și, firește, onoarea 
familiei Fota, prezentă la Craio
va pentru a-și susține mezinuL 
Viorel se antrenase intens cu 
fratele său Mihai Fota (anul I 
la Facultatea de energetică din 
București), cu mama sa, Iliana 
Fota, profesoară de limba ro
mână la Școala generală nr. 1 
din Tr. Măgurele — cîștigătoa- 
rea etapei pe municipiu la te
nis de masă în cadrul „Daciadei", 
precum și cu tatăl său, ing. Stoica 
Fota, directorul Liceului agro
industrial din Tr. Măgurele— 
eliminat in faza pe oraș, tot Ia 
tenis de masă, și tot în ca
drul „Daciadei".

Adversarul lui Viorel, Ga
briel Gîdea, cucerise titlul de

COMUNA RUNCU, DE
ÎNVINS...

LA DEAL, 
JUDEȚELE DE LA MUNTE !A

MIERCUREA CIUC, 19 (prin 
telefon). Trei autocare cu circa 
150 de tineri, plecate sîmbătă 
din Miercurea Ciuc, s-au oprit 
după 25 de kilometri într-o a- 
devărată lume de basm : fru
moasa stațiune Băile Harghita, 
îmbrăcată din belșug -în alb, 
locul unde tinerii urmau să se 
întreacă în finala „Daciadei" la 
sanie, categoria 14—19 ani ’ și 
totodată cea de a X-a ediție a 
„Săniuței de argint".

După o festivitate de deschi
dere foarte reușită, sub drape
lul alb al „Daciadei", au urmat 
o cursă de recunoaștere și pri
ma manșă. Pista de concurs ce
rea o bună pregătire din partea 
competitorilor și, firesc, pe pri
mele locuri s-au clasat repre
zentanți ai județelor favorite : 
Harghita, Prahova, Hunedoara.
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In cadrul „Daciadei**,
16-imile Cupei României

1
au deschis sezonul 

fotbalistic

Stagiunea fotbalistică 1978 
s-a deschis prin „16“-imile Cu
pei României, populara compe
tiție a echipelor mari și mici, 
care se desfășoară sub generi
cul Daciadei. Etapa de ieri, deși 
a avut loc pe multe terenuri 
necoreswnzătoare, a oferit nu
meroasepartide atractive, inte
resante, 
aceasta.
A și-au

Steaua 
Progresul Vulcan 
Ind. sirmei C.T. 
F.CM. Reșița 
F.C Brăila 
F.C.M. Galați 
Victoria Zalău 
Unirea Focșani ■ 
Unirea Alex.
Chimia Rm. V. 
Gaz metan Med •

viu disputate. De data 
formațiile de Disizia 

apărat
Iată tabelul rezultatelor din

ca mai mult A s-au calificat pentru optimi. „16“-imi :

- Sportul stud. 2-0 (0-0) Constr. lași — Corvinul Huned 2—5 (0-3)
■- S.C. Bacău 2-4 (1-1, 2-2) Viit Gheorghieni — Polit. Timiș. 0-3 (0-1)
- A S A. Tg. M. 2-1 (0-1) Gloria Reșița — Olimpia S.M. 0—1 (0-0)
- U.T.A. 0-4 (0-2) Avintul Măneciu — Univ. Craiova 2-5 (1-1)
— CS. Tirgoviște 1-0 (0-0) Recolta Diosig — F.C. Constanța 0—6 (0-0)
— Jiul 3-2 (3-2)
— Dinamo Buc. 0-7 (0-4) Pentru „optimile" Cupei (programate la 18
- F.C Argeș
— Petrolul PI.

0-1 
0-1

(0-0) 
(0-0) aprilie) s-au calificat 13 formații de Divizia A,

— F.C. Bihor 0-2 (0-0, 0-0) 2 din Divizia B și una din Divizia C (în tabelul
- Polit lași 1-1 (0-0, 1-1) de mai sus, echipele subliniate).

LUllli INTRĂ... ȘI RISIPEȘTE EMOȚIILE
Steaua — Sportul studențesc 2-0 (0-0)

N-a fost o calificare facilă a 
Stelei cum pare să arate rezul
tatul final. Deși pe propriul te
ren, echipa lui Jenei a „aler
gat" mult după această victo
rie, a palpitat pentru ea pînă 

eracampion al județului Dolj, 
elev la Liceul Nicolae Băicescu 
și avea — jucind „acasă" — 
toată galeria de partea lui. A 
fost o finală de zile mari. Pri
mul set și l-a adjudecat Gabi, 
apoi Viorel a egalat. Ultimele 
mingi, ultimele emoții și Ga
briel Gîdea. asemenea unui spi- 
riduș, este peste tot și cîștigă. 
Pioniera Veronica Buhuși de la 
Școala generală nr. 34 din Con
stanța (comandant de detașa
ment) va învinge în finală pe 
Lucreția Vînătoru (București).

Buclucașa ciocănitoare Woody, 
care a bătut tot timpul cu cio
cul ei de celuloid pe mesele de 
tenis, și-a mutat apoi veselul 
tril la șah. în sala unde 20 de 
ceasuri țăcăneau parcă în ace-

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)

fruntea lor. spre sur-Dar, în 
priză generală. Eusebio Cojoca- 
ru, din județul Dîmbovița, co
muna Runcu, a reușit cea mai 
rapidă coborire ! A doua man
șă, desfășurată duminică dimi
neața, pe ninsoare, a confirmat, 
în mare parte, rezultatele pri
mei zile. Cojocaru, cel care re
prezenta un ținut cu o pondere 
mai scăzută in sporturile zăpet- 
zii, a realizat din nou un timp 
foarte bun, adjudecîndu-șl ast
fel titlul de campion al „Da
ciadei".

Luptă strînsă a fost și» la fe
te. Mai mult, unele dintre te
merarele coboritoare au reali
zat duminică timpi mai buni

Modesto FERRARIN1

(Continuare in pag. 2—3)

INDUSTRIA SIRMEI CIMPIA TURZII,
MICA BUTURUGA" A COMPETIȚIEI K. 0

Exceptind pesucces șansele.
Mureș (liderul cla- 
invins de veritabila 
a acestei „runde", 

Divizie C Industria 
Turzii). pe C. S.

A.S.A. Tg. 
samentului, 
performeră 
echipa de 
sirmei C. 
Tirgoviștc și Jiul, eliminate de 
partenere de întrecere din eșa
lonul secund (F. C. Brăila și, 
respectiv, F. C. M. Galați), cele
lalte reprezentante ale Diviziei 

aproape de finele jocului, mai 
precis pînă în min. 81, cind re- 
dutabilu-i partener de întrece
re a primit 'primul gol.

Pînă atunci „remiza" apărea 
echitabilă, în pofida stilurilor 
diferite de joc : Steaua cheltui- 
se energie în. plus, definind o 
ușoară superioritate teritorială, 
Sportul studențesc echilibrase 
ostilitățile printr-un joc mai or
ganizat, prin pase mai simple 

Zahiu va deschide scorul in partida Steaua — Sportul studențesc 
Foto : I. MIHAICA

și oportune. într-un singur 
punct asemănarea partenerelor 
a fost cvasi-perfectă și anume 
la capitolul finalizare, unde am
bele linii de atac, de la care se 
așteaptă în primul rînd golul, 
au „trăit" printr-un singur om, 
Zamfir și — respectiv — Chi- 
haia. Restul ? Răducanu, mereu 
dispus să păstreze balonul, n-a 
fost nici ieri un vîrf de atac, 
iar dincolo Iorgulescu nu l-a

Surpriză in campionatul de volei

DINAMO (m) DIN NOU ÎNVINSA,
1-3 CU EXPLORĂRI BAIA MARE!

a campiona-în etapa a 19-a 
telor Diviziei A de voiei, des
fășurată simbătă și duminică, 
s-a înregistrat o mare surpri
ză : formația masculină Dina
mo — campioana țării — a fost 
învinsă, la Baia Mare, de echi
pa locală Explorări. Coroborată 
cu victoria obținută de Steaua, 
înfrîngerea dinamoviștilor cla
rifică, șe pare definitiv, situa
ția din fruntea clasamentului. 
Iată rezultatele celor 11 partide 
ale etapei (meciul feminin Uni
versitatea Craiova — Știința 
Bacău are loc astăzi).

In cele două întîlniri opunînd 
concurente de aceeași clasă 
competițională. Steaua și U.T.A. 
au obținut ciștig de cauză. Pre
lungiri s-au înregistrat doar la 
București (Progresul Vulcan — 
S. C. Bacău), Rm, Vilcea (Chi
mia — F. C. Bihor) și Mediaș 
(Gaz metan — Politehnica Iași).

M. Sandu. Iar 
mai spunem?!

putut înlocui pe 
de ceilalți ce să 
Troi a gafat cu regularitate, în 
timp ce Stroe a risipit cu seni
nătate, la fiecare început de re
priză. singurele mari ocazii ale 
meciului.

Și cind toată lumea aștepta 
prelungirile, omul nr. 1 al Ste
lei. la sfîrșitul stagiunii de 
toamnă, l-am numit, desigur, 
pe ZAHIU, a adus mai de
vreme... primăvara in sufletele 
suporterilor > echipei din Ghen- 
cea ; servit de Zamfir (min. 81). 
el a expediat balonul in plasă, 
de Ia aproximativ 12 metri, la
teral dreapta. Steaua se deco

nectase, Sportul studențesc nu 
mai avea timp suficient pen
tru replică. La scurtă vreme de 
la deschiderea scorului, în min, 
85, RĂDUCANU, bine găsit de 
același Zamfir, a șutat din mij
locul careului mare, balonul a 
lovit, jos, stîlpul sting al porții

G. NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2—3)

MASCULIN
EXPLORĂRI BAIA BIARE 

— DINAMO 3—1 (13, 8, —13, 5). 
Cei peste 3 000 de spectatori au 
asistat la o partidă de mare 
luptă. După ce localnicii, cu Bă- 
găian în mare formă, cîștigă 
primele două ‘ seturi, Dinamo 
are o revenire și reduce din 
handicap. Băimărenii joacă insă 
în continuare excelent, mai ales 
în linia a doua, și iși adjudecă 
pe merit victoria finală. Ex-

(Continuare in pag. 2—3)



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
înotătoarele se țin 
DE CUVÎNT: RECORDURI 
Șl IN LUNA FEBRUARIE!

Recorduri și performanțe de 
valoare internațională in luna 
februarie, iată lucruri cu care 
nu ne-au prea obișnuit înotăto
rii noștri pînă în acest an. Iri- 
nel Pănulescu a parcurs la cele 
d'ouă antrenamente de vineri 
14 000 m, sîmbătă dimineața — 
alți 8000 m, iar după amiază, 
antrenorul ei a adus-o ’ „ 
șina la concursul din Capitală 
(bazinul de 50 m de la 23 Au
gust). A luat startul la 400 m 
liber, a înotat ca uA metronom 
după graficul alcătuit de M. 
Mitrofan și a oprit cronometrele 
la 4:35,3, nou record național 
(vechiul record îl aparținea cu 
4:39,97), spulberînd un mit’ al 
natației noastre, despre care 
vom mai vorbi.

Carmen Bunaciu, a încercat și 
ea să-și corecteze recordul la 100 
m spate, dar i-au lipsit... vreo 
20 de cm (ca și lui M. Manda- 
che cu 61,3 
H. Lucaciu 
fin), timpul 
oricum de

• Ambițioasă, 
pla campioană nu s-a dat bătu
tă șî a făcut o temerară tenta
tivă la 200 m mixt, probă care 
nu-i prea este (din cauza bra
sului) la îndemină. La finele 
cursei, Bunaciu realiza 2:25,5, cu 
două zecimi mai puțin decît 
vechiul record național al Miha- 
elei Costea. care asigura anul 
trecut coechipierei sale un loc 
în finala europeană !

Alte rezultate foarte bune pen
tru luna februarie : D. Georges
cu 61,2 — 100 m liber ; C. Ho- 
țescu 1:18,9 și L. Anastasescu 
1:19.2 la 100 m bras : A. Mi- 
clăus 66.7 — 100 m delfin, (a.v.).
CONSTANTIN BUZOIU - 

CAMPION NATIONAL 
‘ LA SĂRITURI 
CU SCHIURILE

Duminică, frumoasa stațiune 
Borșa a fost pur și simplu in
vadată 
turiști. Motivul principal, desfă
șurarea campionatului 
la sărituri ’ -----
trambulină, 
iubitorii 
ceri au 
locuri de vizionare, 
startului,

cu ma

la 100 m spate, sau 
59.6 la 100 m del- 

■ realizat (65,4) fiind 
valoare mondială, 

cum o știm, multi-

de un mare număr de

național 
de la 

de dimineața, 
de între- 

L bune 
la ora 

___ _____ peste 3 000 de specta
tori așteptau cu nerăbdare pri
ma săritură din concurs. Spor
tivii, receptivi la interesul ma
nifestat, au avut evoluții bu
ne, remarcabile din punct de 
vedere tehnic, iar lungimea să
riturilor a satisfăcut pe toată 
lumea. Dealtfel, dinamovistul 
Gheorghe Gerea a egalat recor
dul trambulinei (94 m), stabilit 
tot de el în anul 1976. Deși a 
mai avut o săritură de 92 m, 
Gerea a trebuit însă să se mul
țumească cu locul secund, de
oarece colegul său de club, Con
stantin Buzoiu, care a reușit 
sărituri de 88 m și. respectiv, 
90.5 m, a avut un stil mai cu
rat și a obținut un punctaj su
perior care i-a adus titlul de 
campion național. Pentru locul 
al treilea lupta a fost extrem

* “ și a dat cîștig de
M. Olteanu cu un

pe schiuri 
încă 

acestui gen 
ocupat cele mai 

iar 1

stanța — Gloria București 2327— 
2360 (3—3) • Voința Craiova — 
Hidromecanica Brașov 2565—2476 
(5-1).

MASCULIN • Rulmentul Bra
șov — Constructorul Galați 5515— 
5214 (6—0). Brașovenii au domi
nat net, rezultatele lor situîn- 
du-se la cote înalte : Tismănar 
985 î, Kiss 957, Radu 920. De la 
gălățeni cel mai mare punctaj 
a fost obținut de Băiaș 903 (C.
GRUIA — coresp.). • Voința 
București — Petrolul Telcajcn 
Ploiești 5135—4936 (4—2). Veteranul 
Petre Purge (V) la cei 53 de ani 
a fost performerul întîlnirii cu 
896 p. Bine a jucat și Gh. Sil
vestru, primul de la ploieștenl cu 
895. (N. TOKACEK
resp). ■ Rafinorul
— Olimpia București
(3—3). Bucureșteanui ____ ____
Marin, component al lotului na
țional, a obținut cel mai mare 
rezultat — 961 p. (A. CR1STEA
— coresp.). • Electromureș Tg. 
Mureș — Progresul Oradea 5377— 
5147 (5—1). Fruntașa seriei Nord, 
Electromureș, și-a adjudecat ușor 
victoria, avind în Orddg și Mar
tina principalii realizatori cu 959 
și, respectiv, 935 p d. I. Hosu (E)
— din lot — a realizat doar 908 p. 
(I. PAUȘ — coresp). • Voința 
Tg. Mureș — Unio Satu Mare 
5170—5080 (5—1) O Dcrmagant Tg. 
Mureș — Olimpia Reșița 4969— 
4884 (3—3).

CAMPIONATELE 
DE ATLETISM ALE 
JUNIORILOR II

CLUJ-NAPOCA, 
fon). In sala 
parcul sportiv 
s-au desfășurat ____ ,
tru cucerirea titlurilor 
pioni republicani 1; .____ _
Au luat parte numeroși competi
tori din majoritatea ---- — '—
atletice ale țării, 
prilejuit dispute 
spectaculoase, și a ___
cîțiva tineri talentați, fără 
ca, din rindul acestora, 
impună vreunul ir. ...1 
bit, ca o mare valoare.

Rezultate tehnice : JUNIORI 
(născuți ta anii 1961/62) : 50 m : 
Benedict stadilar (CSm Suceava) 
5,9, N. Bancov (CSS Ploiești) 5,9, 
D. Preoțescu (CSSA Buc.) 5,9 ; 
50 mg : Aurel Aștileanu (Viito
rul Cluj-Napoca) 7,1, i. Bulac 
(CSSA Buc.) 7,1, Ov. Gîtă (CSS 
1 Galați) 7,2; lungime : Nicolae 
Nițu (Viitorul Buc.) 6,72 m, I. 
Bulac 6,72 m, M. Cioclu (Viito
rul Buc.) 6,66 m ; triplu : Ste- 
lian Hostiuc (CSS Steaua Buc.) 

"* “ ” ——------- c-lung)
Chivu

Stafiuc 
(CSSA 
Attila 

Buc.) 4,00 
(LCA C-lung) 4,00 
(LCA C-lung) 4.00 
Ion Stroe (Știința 
“ I. Balint (CS 

Mocuț (LCA

— co-
Ploiești 

5328—5318
Grigore

19 (prin tele- 
de atletism din 
al Universității 
întrecerile pen- 

iLLTllor de cam- 
la juniori II.

centrelor 
Concursul a 

interesante, 
evidențiat 

« uuiLii uxiciitcin, xără însă 
din rindul acestora, să se 
~~~ în mod deose-

I.

de strinsă 
cauză lui __ ______
punctaj superior doar cu două 
sutimi față de G. Stinghe. CLA
SAMENT FINAL : 1. C. Buzo
iu (Dinamo) — campion na
țional — 2S5,1 (88+90.5). 2. Gh
Gerea (Dinamo) 213,6 (92,5+94).
3. M. Olteanu (Dinamo) 194.7 
(74,5+78). (C. IUREȘ — coresp.).

DIVIZIA A, LA POPICE
A reînceput Divizia A la po

pice, sîmbătă și duminică dispu- 
tîndu-se etapa a X-a, prima din 
retur. Iată rezultatele înregis
trate :

FEMININ • Rapid București — 
Petrolul Băicoi 2457—2388 p d (scor 
individual 4—2). Formația din 
Băicoi, prima clasată în turul 
campionatului în seria Sud? n-a 
reușit să facă față jocului de 
pe arena Giulești, ciștigînd doar 
în două schimburi prin Niculina 
Ungureanu (398—391 cu George ta 
Ungureanu) și Elena Die (420— 
407 cu Angela Matei). Rapidistele, 
cu Vasilica Pințea cea mai pre
cisa jucătoare — 433 p d, au în
vins destul de ușor, avind tot 
timpul o diferență de 60—65 
Sunete. S-a mai remarcat ' 

ucureștence junioara 
Dogaru care a punctat 424. 
o singură aruncare în „ 
• Voința București — Voința Ga
lați 2427—2324 (5—1). Cea mai pre
cisă concurentă de La gazde a 
fost Flori ca Filip — 420 p d . Sur
priza reuniunii : rezultatul din
tre gălățeanca Ana Dobre și E- 
lena Pană (V), componentă a 
lotului național — 407—393 !
(O. GUȚU — coresp.). • Textila 
Timișoara — Voința Tg. Mures 
2210—2145 (4—2). Timișorencele au 
obținut prima lor victorie, în fața 
câștigătoarei ediției 1977 a ..Cupei 
campionilor europeni", ceea ce. 
chiar și pe arenă proprie, consti
tuie o surpriză. Cele mai mari

• punctaje le-au obținut Maria Te- 
leghi — 404 de la Textila și, res
pectiv. Ildiko Szasz — 393. (P.
ARCAN — coresp.). • Olimpia 
București — Voința Ploiești 2403— 
2336 (5—1). S-au evidențiat Cor
nelia Grecescu (O) — 433 și Stela 
Godeanu (V) — 421. (N. STEFAN 
— coresp.). • C.S.M. Reșița — 
Dcrmagant Tg. Mureș 2526—2418 
(•»—1). Cele mai precise jucătoa
re : Eugenia Lăcâtusu 435, Ger
trude Apro 432 de la C.S.M. și 
Agneta Papp 425 de la Derma- 
gant. (D. plavițiu — coresp.) • 
Voința Timișoara — Voința Cluj- 
Napoca 2386—2324 (4—2) > Vo
ința Oradea — Voința Cluj-Napo
ca 2522—2336 (5—1) • Voința Con-

de 
de la 
Ioana 
avind 

gol.

14,50 m, D. Zaharia (LCA 
14,19 ; înălțime : Florin 
(LCA C-Lung) 2,01 m, 
(LCA) " -- -
BUC.) 
Szallai 
m, D. 
m, D. 
m ; ______
Morenl) 15,92 
Arad) 14,75 m, 
C-lung) 14,69.

JUNIOARE (născute ta anii 
1962'63) : 50 m : i. Lucia Negovan 
(Mureșul Tg. Mureș) 6.5, I. Antal 
(Rapid Buc.) 6,8, M. Vlăscean 
(LCA C-lung) 6,8; 50 mg : Maria 
Vlăscean (LCA C-lung) 7.3, 
Heredea (CSS Oradea) -" 
Cușmir (CSS Brăila) ' 
me : Anișoara Cusnir I 
ta) 5,63 m, - ~ '
miș.) 5,58 m. ___
(Lie. 2 Iași) 5.56 m ;
Mlreta ---- : “___ “ ;___ ____
1,70 m, D. Gheorghiu’ (CSM Iași) 
1,70 m, A. Da tu (CSS Tg. Mureș)
l. 61 m ; greutate : Liliana Isac 
(CSSA București) 12.81 m, S. 
Comămiceanu (LCA C-lung) K.64
m.

___ S.
1,95 m, M. Luță

1,95 m ; prăjină : 
(CSS Steaua

Ganea
Ștefan 

greutate :
m. 

c.

M.

S. Buciu 
M.

Condurache

7.5, A. 
7,8: lungi- 
(CSS Brăi- 
(CASU Ti- 

Condurache 
înălțime : 

(Lie. 2 Iași)

Vladimir MORARU
4 RECORDURI UNIVERSI
TARE Șl... CAM ATiT IN 

CONCURSUL ATLETIC 
REPUBLICAN !

Sala din parcul „23 August” 
din Capitală a găzduit siinbătă 
șl duminică, disputele ediției a 
Xl-a a concursului republican u- 
niversitar de atletism care a re
unit studenți și studente din 
toate centrele universitare, dar cu 
unele excepții, valoarea de an
samblu a competiției a fost des
tul de modestă.

Rezultate tehnice : BARBAȚI : 
60 m : Petru Szekernyes (U Cluj- 
Napoca) 6,7, Ad. Darvas (U Cluj- 
Napoca) 6,7, M. stamate (CAU 
Buc.) 6,7 ; 60 mg : Nicolae Pet- 
cu (CASU Timișoara) 7,9 — re
cord universitar, P. Palffy (U 
Cluj-Napoca) 7,9, Ad. Calimente 
(Știința C-ța) 8,1; lungime : Carol —• - ------ ... _
7,40 m, _ _
7.29 m (HC. Șt. Lăzărescu 
m) ; triplu : "’ ‘ ~
(CAU) 15.30 m, 
C-ța) 15,08 
c-ța) 14,94 m ; _ _______
Antal (IP Oradea) 2,13 m 
cord universitar, Al. Papi (Univ. 
Brașov) 210 m, M. Zară (CAU) 
2,08 m. Al. Amin (CAU) 2.04 m 
— record sirian (HC Ad. Pro- 
teasa 2,10 m); prăjină : Vasile 
Bogdan (U Cluj-Napoca) 4,70 m, 
M. Gârleanu (CAU) 4,70 m; greu
tate : Csaba Csakani (U Cluj- 
Napoca) 16.11 — record universi
tar : FEMEI : 60 m : Niculina 
Cucu (Știința C-ța) 7,5, Gabriela 
Ionescu (CAU) 7.6. Georgeta Na- 
zarie (CAU) 7,6; 60 mg : Maria
na Nedelcu (U Cluj-Napoca) 8.9. 
Maria Dinu (CAU) 8,9, Rodica 
Seleș (CAU Timiș.) 9,0 : lungime: 
Doina Popescu (CAU) 6.00 m. Co
rina Țifrea (CAU) 5,79 m ; înăl
țime : Draga Crișan (U Cluj-Na
poca) 1.72 m. Renale Schadt 
(CASU Timiș.) 1.68 m. C. Tifrea 
1.68 m; greutate : Mihaela Loghln 
(CAU) 17.89 m —record univer
sitar (HC. Mioara Boroș 16,32 m. 
Sitzana Herman 15,78 m). • Pe 
aleile din parcul „23 August”

- 9l-ii. . 
s-au desfășurat două curse de 
cros : femei ’ (2050 m) : 1, Doina 
Beșliu (IP Suceava) 7:32,6, 2. Ma
ria Moț (CASU Timiș.) 7:39,6, 3. 
Viorica Jitaru (Univ. Galați) 
7:42,0; bărbați (4500 m) : 1. Gheor- 
ghe Zaharia (Univ. Galați) 14:36,0,
2. St. Schmith (IP Tg. Mureș) 
14:57,0, 3. Gr. Ursanu (U Iași) 
15:00,0. (K. VIL.)
CAMPIONII DE JUNIORI 

LA SANIE-SPORT
SINAIA, 19 (prin telefon). Pe 

pîrtia din ' localitate s-au desfă
șurat, în condiții atmosferice și 
organizatorice excelente, campio
natele naționale de sanie—sport 
pentru juniori din cadrul „Da- 
ciadei". Sîmbătă au avut loc pro
bele individuale, iar duminică 
coborîrile la dublu. Rezultate : 
JUNIORI I (3 manșe) : 1. I. A- 
postol (C.S.O. Sinaia) 206,305 ; 2.
C. Ciucu (Bucegi Sinaia) 215,561 ;
3. L. Cotia (Lie. Predeal) 215,971 ;
JUNIORI II (2 manșe) : C. Ră- 
ducanu (C.S.O.) 138,623 ; 2. D.
Comșa (C.S.S. Sinaia) 142,638 ; 3. 
Gh. Pleșa (C.S.S. Sinaia) 146,527 ; 
JUNIOARE I (3 manșe): 1. Maria 
Maloru (C.S.O.) 216,035 ; 2. Cor
nelia Vasile (C.S.S. Sinaia) 
236,145 : 3. Roxana Petrescu (Lie. 
Predeal) 245,583 ; .JUNIOARE TI : 
(2 manșe) : 1. Gabriela Soare
(C.S.S. Sinaia) 162,146 ; 2. Roxana 
Bărtușica (C.S.O.) 163,067 ; 3. Te
rezia Both (C.S.Ș. M. Ciuc) 
168,848 ; DUBLU (2 manșe) : 1.
I. Apostol — C. Răducanu 
(C.S.O.) 110,18 ; 2. I. Nenciu —
D. Comșa (C.S.Ș. SinaW 111,92 ; 
3. C. Piciorea — V. Gheorghe 
(C.S.Ș. Sinaia) 112,29.

Campionatul național de bob 2 
pentru seniori, care are loc sub 
genericul „Daciadei”, a progra
mat duminică primele două tran
șe, după care conduc șt. Chițu 
— Gh. Lixandru (Poiana Clm- 
plna) 116,66, D, Pascu — D. Dogiu 
(Telefericul Brașov) 116,66, C. Vul
pe — I. Strcață (C.S.O. Sinaia) 
116,91. Echipajul pilotat de D. Pa- 
naitescu a abandonat după pri
ma manșă (59,00) din cauza unei 
defecțiuni a vehicolului, iar cel 
pilotat de M. Secuiu a fost des
calificat tot după prima manșă 
(58,77) deoarece bobul său depă
șea greutatea regulamentară. 
Luni au loc ultimele două man
șe. (Radu BANU — coresp.).

ETAPA A ll-A A DIVIZI
EI DE LUPTE GRECO- 

ROMANE
Sîmbătă și duminică, echipele 

participante la campionatul repu
blican de greco-romane au par
ticipat la etapa a Il-a a compe
tiției. Iată desfășurarea reuniuni
lor.

BUCUREȘTI. în sala Progresul 
s-au întîlnit cele șapte echipe ale 
seriei a H-a, cea mai puternică 
grupă a campionatului. Pe cele 
două saltele de concurs au evo
luat numeroși • luptători fruntași, 
componenți ai loturilor reprezen
tative, care, in general, au fost 
animatorii disputelor. Au fost și 
unele surprize, ca de pildă, ln- 
fringerea dinamovistului I. Păun 
(categ. 68 kg), întrecut la punc
te de către tînărul luptător con- 
stănțean, Șt. Negrișan — primul 
clasat la categoria respectivă, cu 
șase victorii din tot atitea posi
bile. Dinamo a dominat cu auto
ritate concursul, ca și în prima 
etapă, avind șase cîștigători. De 
data aceasta și formația clubu
lui Steaua s-a comportat mai 
bine, ocupînd locul secund in 
clasament (în etapa inaugurală, 
steliștii au fost pe locul 4).

Dintre zecile de meciuri dispu
tate in cele două zile de concurs 
ne-au plăcut cele furnizate de 
C. Scuturiciu, N. Gingă, P. Dicu, 
A. Popa (Dinamo), G. Dumitrlu, 
C. Alexandru (Steaua), i. Draica 
(Farul) și Gh. Minea (Rapid) — 
care in turul al doilea a produs 
o mare surpriză, dispunînd la 
puncte de Gh. Ciobotaru (Dina
mo), cîștigătorul categoriei 74 kg.

Clasamentul etapei : 1. Dinamo 
Buc. 57 p, 2. Steaua 50 p, 3. Fa
rul Constanța 45 p. 4. Metalul 
Buc. 38 p, 5. Rapid Buc. 36 p, 
6. Progresul Buc. 27 p, 7. Delta 
Tulcea 25 p.

Iată și ciștigătorii categoriilor ;

GALAȚI — întrecerea formații
lor din seria I a fost dominată 
de IPROFIL Rădăuți care a obți
nut 58 p și a ocupat locul 1 la 
șase categorii de greutate. Pe po
zițiile următoare s-au situat : 2. 
C.S.M. Suceava 47 p, 3. Dunărea 
Galați 46 p, 4. Nicolina Iași 34 p, 
5. S.C. Bacău 32,5 p, 6. C.S. Botoșani 
31,5 p, 7. A.S.A. Bacău 31 p7 
Printre evidențiațl s-au numărat 
și juniorii I, Fasală (Rădăuți) — 
48 kg și C. Busuioc (Galați) — 
74 kg (T. SIRIOPOL — coresp.) 
„TURNEUL PRIMĂVERII", 
LA BOX, DE LA BRĂILA

Șl GALAȚI
Brăila și Galați s-au înche- 
sîmbătă seara întrecerile 

' „ii“, menite 
cei mai buni

CAMPIONATUL DE VOLEI
(Urmare din pag. I)

Oiah (Universitatea Brașov) 
V. Sărucan (IP Oradea) 

~i. L2_r._._a 7,59
Adrian Tutunaru 

D. Frâncu (Șt. 
m, R. Hangu (Șt. 

înălțime : Carol 
re-

T. RÂBȘAN

48 kg — C. Scuturiciu (Dinamo) ;
52 kg — C. Alexandru (Steaua) ;
57 kg -- N. Gingă (Dinamo) ;
62 kg — G. Dumitriu (Steaua) ;
68 kg -- Șt. Negrișan (Farul) ;
74 kg — Gh. Ciobotaru (Dinamo),
82 kg -- A. Popa (Dinamo) ;
90 kg - I. Draica (Farul) ;
100 kg — P. Dicu (Dinamo) ;
+100 kg — I. Savin (Dinamo).
Cu excepția lui Ciobo ru, toți
au avut cîte 6 victorii.

din 
deo- 
me- 
evi-

TIMIȘOARA. Reuniunea 
sala sporturilor nr. 2 a fost 
sebit de atractivă, cu multe 
ciuri de bun nivel tehnic,
dențiindu-se. în mod deosebit, e- 
chipele C.F.R. Timișoara (49 p — 
3 locuri 1) și Steagul roșu Bra
șov (49 p — un 
pe primele două 
țiile următoare 
C.S. Arad 41 p, 
Napoca 39 p, 5. 
39 p, 6. Simared 
7. Crișul Oradea 29 p. (P. ARCAN 
— coresp.).

LUGOJ. Dintre formațiile par
ticipante, din punct de vedere 
tehnic, s-au prezentat bine doar 
Dacia Pitești și Aluminiu Slatina 
clasate pe locurile 1 și 2 cu 59 
și, respectiv, 58 p. tn continuare 
s-au clasat : 3. Electroputere Cra
iova 37 p, 4. C.S.M. Reșița 37 p,
5. Vulturii Lugoj 36 p — criti
cabilă comportarea lugojenilor,
6. Chimia Rm. Vîlcea 30 p, 7. 
C.S. Pitești 23 P- (C. OLARU — 
coresp.).

loc 1) — clasate 
locuri. Pe pozl- 
s-au situat : 3.
4. A.S.A. Cluj- 
C.S. Satu Mare 
Baia Mare 34 p.

I-a 
iat -----------
„Turneului primăverii' 
să desemneze pe c-1 
pugiliști ai momentului Ia fiecare 
categorie de greutate.

BRAILA, 19 (prin telefon). Cu 
137 concurenți, acoperind 5 cate
gorii de greutate, jumătatea de 
turneu de la Brăila s-a transfor
mat într-un 
pugilistic de o săptămînă, 
măcar ziua de pauză pe care 
pînă și turneul olimpic o îngă
duie între semifinale și finale.

Gala finalelor a încintat publi
cul prin calitatea tehnică a par
tidelor și uneori prin excepțio
nala lor dîrzenie, cum s-a intîm- 
plat în partida „„muștelor", 
nărui sibian Gheorghe Niță 
s-a lăsat deloc impresionat 
titlurile lui Teofil Ghinea și 
atacat permanent cu o rară 
verșunare, izbutind frumoase 
recte și croșee de stingă. Numai 
precizia loviturilor și o mare stă- 
pînire de sine i-a adus stelistu- 
lui victoria. Revelațiile acestui 
turneu trebuie însă considerați : 
piteșteanul Gheorghe Oțelea — 
care a făcut „vid" în categoria 
pană, eliminînd, pe rînd, boxeri 
cu pretenții ca Buzduceanu, Plo- 
eșteanu, Iuseim, Stoenescu. Gută 
și impunîndu-se cu mijloace sim
ple, directe, dar eficace — și 
brașoveanul Gheorghe Muraru — 
aflat in evident .
mare frecvență în brațe și 
„serii la corp1" 
zute de noi. Simion Cuțov se a- 
rată în formă bună, dar el n-a 
întîlnit adversari pe măsura lui 
pentru a ne putea demonstra a- 
devăratele sale posibilități. Un 
cuvînt bun si pentru Costică 
Chiracu, cu tenacitatea în creș
tere, boxer care se poate impune 
în continuare.

REZULTATE FINALE : muscă î 
T. Ghinea (Steaua) b.p. Gh. Niță 
(Sibiu) ; pană : Gh. Oțelea (Pi
tești) b.p. Gh. Guță (Brăila) ; 
ușoară : S. Cuțov (Dinamo) b.p.

Hisei (Tg. Mureș) ; mijlocie 
mică : Gh. Muraru (Brașov) b.p. 
Al. Târboi (Farul) ; semigrea : 
C. Chiracu (Galați) b.p. Z. Lăcă
tuș (Mangalia).

Victor BÂNCIULESCU
GALAȚI, 19 (prin telefon). In 

ciuda faptului că în reuniunea 
finală se disputau numai șase 
meciuri oficiale, un număr neaș
teptat 
(peste 
refuz 
litate. 
dintre 
tă etapă a 
meciuri în
— i-au răsplătit pe cei prezenți, 
oferindu-le frumoase spectacole 
pugilistice.

La categoria semimuscă, clu
jeanul Alexandru Turei (fost 
campion al țării) l-a întîlnit pe 
tînărul stelist Traian Ion, care a 
constituit pentru toți cei pre
zenți o surpriză plăcută. Timp de 
două reprize lupta a fost echili
brată, perioadele de dominare 
fiind împărțite. Numai în ultimul 
rund (atunci cînd T. ion a în
ceput să dea semne de oboseală) 
Al. Turei a reușit să plaseze mai 
multe lovituri și să obțină o vic
torie la limită. Dumitru Cipere 
(Steaua), trecut la o categorie 
superioară de greutate (cocoș), a 
avut o sarcină dificilă în fața 
bătăiosului Florian Butnaru (Ni
colina Iași)ț Timp de două re
prize, Cipere s-a deplasat per
manent, evitînd lupta (chiar exa
gerat de mult) și reușind foarte 
rar să-și oprească adversarul cu 
contre precise. în ultima parte a 
meciului, atunci cînd Butnaru o- 
bosise lovind în gol, Cipere a 
pornit la ofensivă și a plasat 
exact atîtea lovituri cîte avea 
nevoie pentru a obține decizia 
de învingător. La „semiușoară" 
s-au întîlnit Gheorghe Vlad (Mus
celul CI. Muscel) și Nicolae Toth 
(A.S.A. Cluj-Napoca). Vlad a pri
mit o replică neașteptat de cu
rajoasă (și foarte multe lovituri), 
acordîndu-i-se decizia numai ca 
•urmare a faptului că adversarul 
său a fost avertizat, în ultimul 
rund, pentru țineri repetate.

La „semimijlocie", Ion Budușan 
(Metalul) a cîștigat mai clar decît 
ne așteptam întîlnirea cu dina
movistul Gheorghe Simion, pe 
care l-a trimis și la podea în 
repriza secundă, în urma unei 
directe de stingă la bărbie. Tînă
rul Gh. Simion a dat semne de 
oboseală după un turneu lung și 
greu, iar Budușan s-a arătat in 
progres. Sandu Tîrilă, singurul 
reprezentant al gazdelor în reu
niunea finală, l-a depășit cu di
ficultate pe dinamovistul Valen
tin Silaghi, iar Ion Cer nat (Undrea 
Focșani) a cîștigat turneul gre
ilor, învingîndu-1 detașat și pe 
Petre Ungureanu (Muscelul CI. 
Muscel). In ciuda puținelor sale 
kilograme pentru această cate
gorie (cîntfirește doar 85 kg), tî
nărul focșenean s-a impus prin 
viteză și precizia loviturilor, a- 
nunțîndu-se un boxer capabil și 
de alte succese.

Mihai TRANCÂ

adevărat maraton 
fără

progres,

N.

de i
2500) 

Sala 
Dar 
ei se

Tî- 
nu 
de 
l-a 
în- 
di-

cu o 
cu 

de mult nevă-

mare de spectatori 
i au umplut pînă la 
sporturilor din 1-oca- 
flnaliștii — deși mulți 

: calificaseră în aceas- 
competiției după 4—5 
decurs de cinci zile

3—0

plorări : Arbuzov, Marian, Ne
ghină, Băgăian, Paraschivescu, 
Balaș (au mai fost folosiți M. 
Enescu, Ghic și Dragoș) ; Dina
mo : Dumănoiu, Tutovan, G. 
Enescu, Păușescu, Vrîncuț și 
Girleanu (au mai jucat Chiș, 
Udișteanu și Băroiu). Au arbi
trat bucureștenii V. Dumitru și 
I. Covaci. (V. SASARANU — 
coresp.).

STEAUA — CONSTRUCTO
RUL BRAILA 3—0 (4, 12, 2). 
Cu excepția setului doi, în care 
replica brăilenilor a fost ceva 
mai curajoasă (de la 12—4 ei 
au ajuns la 14—12), jocul a fost 
la discreția bucureștenilor. De 
la învingători s-au remarcat 
Macavei, Pop și Țerbea ; de la 
învinși, Preda și Mocuța. Au 
condus C. Șovăială din Ploiești 
și V. Pavel din București.

RAPID — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 1—3 (5, —6, —11,
—11). După ce au cîștigat 
primul set în mai puțin de 15 
minute, rapidiștii evoluează din 
ce în ce mai dezordonat permi- 
țînd craiovenilor să treacă la 
conducerea jocului și să obțină 
pe merit victoria finală. S-au 
evidențiat Braun, Hrinco, Re- 
bedea și Păun de la Universita
tea, Cătălin și, parțial, Popescu 
de la Rapid. A arbitrat cuplul 
bucureștean D. Rădulescu și M. 
Stamate. (M. GHIOLDUȘ).

VIITORUL BACAU — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 3—0 (7, 
12, 13). Dacă primill set a reve
nit fără dificultate localnicilor, 
celelalte două seturi au fost 
mult mai echilibrate. Remar
cați : Păduraru, Ionescu și Bo- 
jan (Viitorul), Crișan și Lukacs 
(Politehnica). Arbitri : R. Far- 
muș și V. Ranghel — ambii din 
București. (I. IANCU — co
resp.).

„U‘‘ CLUJ-NAPOCA — 
TRACTORUL BRAȘOV
(10, 7, 13). Joc viu disputat, cu 
faze frumoase la fileu. Mai efica
ce în atac și la 
jenii au cîștigat 
marcați : Binda, 
(,,U“) ; Bujilă și 
(Tractorul). Arbitri : 
raru — Timișoara și C. Armă- 
șescu — București. (I. POCOL 
— coresp.).

C. S. M. SUCEAVA — DEL
TA TULCEA 3—0 (8, 9, 7). Vic
torie obținută în mai puțin de 
o oră de joc, partida fiind la 
discreția gazdelor. Au condus 
Z. Pătru din București si_V. 
Stanei din Brașov. (I. 
DRESCU — coresp.).

FEMININ
PENICILINA — FARUL 3—0 

(7, e, 14). Partidă viu disputată 
doar în setul trei, în care ie- 
șencele 
Farul a 
ducerea 
Szakacs 
brescu 
NESCU

UNIVERSITATEA TIMISOA
RA — DINAMO BUCUREȘTI 
0—3 (—5, —3, —16). Victorie ob
ținută de bucureștence în apro
ximativ 40 de minute. Eviden
țiate : dinamovistele Irina Peț- 
culeț și Helga Bogdan. 
CREȚU — coresp.).

RAPID — I.E.F.S. 
4). După un început 
distele, cu un blocaj 
atac eficace, pun stăpinire 
•joc și ciștigă în mai puțin de 
o oră. Remarcate : Ileana Teo- 
dorescu și Rodica Bulancea 
(Rapid), Ildiko Gall (I.E.F.S.). 
Arbitri : N. Ionescu și I. Șușe- 
lescu, ambii din București. (V. 
SANDULESCU — coresp.)

MARATEX BAIA MARE — 
CHIMPEX 0—3 (—7, —10, —13). 
Băimărencele au jucat foarte 
slab. Victoria constănțencelor 
este meritată. Au arbitrat bucu
reștenii I. Covaci-și V. Dumi
tru. (S. VASILE — coresp.)

VOINȚA — C. S. U. GALAȚI 
0—3 (—6, —10, —6). Fără Doina 
Rusu și Crina Georgescu în 
chipă, și conduse cu 7—1 
10—6 in setul doi, oaspetele 
obținut totuși victoria grație 
cului mai bun în ansamblu 
atacului mai eficace. Remarca
te : Maria Obreja, Florentina 
Itu și Mariana Foeșa (C.S.U.), 
Margareta Șorban și Maria Cu- 
lic (Voința). Arbitri : bucurește
nii E. Costoiu si N. Găleseanu. 
(N. MATEESCU).

blocaj clu- 
pe merit. Re- 
Popa și Dinea 
și Mășcășan 

: C. Pădu-

MÎN-

au condus cu 9—4, dar 
revenit și a luat con- 
cu 10—9. Au arbitrat V. 
(Baia Mare) și D. Do- 

(Ploiești). (D. DIACO- 
— coresp.).
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NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES DIN 19 FEBRUARIE 
1978 : FAZA I : extragerea 1:6
31 25 27 43 44 : extragerea a H-a : 
13 3 43 32 35 30 ; extragerea a 
IlI-a : 29 37 39 44 34 15 ; extra
gerea a IV-a : 24 9 11 34 5 12. 
FAZA A II-A : extragerea a V-a : 
23 20 3 29 4 ; extragerea a Vl-a : 
16 15 2 7 6 : extragerea a vn-a :
32 11 6 5 10 ; extragerea a Vlil-a :
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16 imile CUPEI ROMÂNIEI
CHITARU, CONTRIBUȚIE DECISIVĂ LA CALIFICARE 
Progresul Vulcan — S. C.

osebită vervă de joc, Chi- 
ocț-nut ieri, pentru echipa 

. dreptul la prelungiri
— calificarea ! Condu- 

rtn golul marcat de ȚEVI 
tiv egalați zece minute mai 
prx BOTEZ, bucureștenii au 
foarte bine 25 de minute 
riza secundă (perioadă pe 

fructificat-o prin golul 
70 realizat de GEORGES- 

părea că se îndreaptă 
faza următoare a competiți- 

Dar, cînd mai erau doar 9 mi- 
de joc, în urma unei lovi- 
l-oere a lui Catargiu, Pana- 
•a pasat abil lui CHITARU și 
a a reluat cu capul : 2—2. 

lungirile s-au desfășurat în 
r-xa de superioritate a diviziona
re: A (care a avut o linie de 
mijloc mai proaspătă, mai mo
bilă) și balanța a fost înclinată 
in favoarea ei de același CHITA
RU : în min. 100, primind — la cen
trul terenului — un balon respins 
de colegii săi din apărare, după un

Bacău 2-4 (1-1, 2-2)
corner, extremul dreapta băcăuan 
a făcut o cursă de peste 40 de 
metri și a înscris sigur. Din a- 
cest moment, replica Progresului 
este tot mai palidă, slăbiciunile 
liniei 'sale de fundași apar tot 
mai clar și șutul bombă de la 16 
m al lui VAMANU (min. 117) 
pune capăt oricăror dubii. Victo
rie meritată a lui S. C. Bacău, 
echipă mai* omogenă, mai „prac
tică4* în joc, cu individualități 
(Catargiu, Chitaru, Florea) care 
au știut să iasă în relief.

Arbitrul I. Chilibar (Pitești) a 
condus bine . PROGRESUL : Gi
ron — Nignea, Dragu, Badea, Ște
fan — Georgescu, Cristea (min. 
77 Turbatu) Marica (min. 102 FI. 
Mihai) — Iliescu, Țevi, Apostol. 
S. C. BACĂU : Ursache — Pru- 
teanu, Catargiu, Lunca,, Andreieș 
— Vamanu, Solomon (min. 75 Pa- 
naite), Șoșu (min. 69 Florea) — 
Chitaru, Botez, Pană.

Radu URZICEANU
FUNDAȘUL GASPAR - DOUĂ GOLURI !

U.T.Ă. - F.C.M. Reșița 4-0 (2-0)
TIMIȘOARA, 19 (prin telefon). 

Peste 6 000 de spectatori, mulți 
dintre ei arădeni, au aplaudat pe 
terenul C.F.R. din localitate o 
frumoasă și meritată victorie la 
scor a formației U.T.A. Terenul 
a fost acoperit cu un strat de 
zăpadă ; arădenii au dovedit o 
bună pregătire tehnică și fizică, 
dominlnd perioade îndelungate. 
După ce, -în min. 14, Nedelcu II 
a trimis balonul în bară, în 
min. 18 Domide, aflat pe partea 
stingă, a schimbat jocul pe par
tea dreaptă, balonul a ajuns la 
fundașul GAȘPAR, urcat in atac, 
acesta a pătruns în careu și a 
șutat pe jos, deschizînd scorul. în 
continuare jocul s-a mai echili
brat, dar numai pentru o scurtă 
perioadă, în min. 30 portarul Ji- 
van remareîndu-se la o lovitură 
liberă de la aproximativ 25 m 
executată de Bojin. In min. 35 
fundașul GAȘPAR urcă din nou 
in atac, face un slalom printre 
adversari, intră în careu — din

GAZDELE l-AU ȚINUT 60 DE MINUTE ÎN ȘAH 
PE PLOIEȘTENI

Unirea Alexandria — Petrolul Ploiești 0—1 (0-0)
ALEXANDRIA, 19 (prin telefon). 

Meci de mare angajament fizic 
din partea echipei gazdă, înche
iat însă cu victoria echipei mai 
experimentate. Dar, aproape 60 
de minute de joc, un neavizat nu 
ar fi știut care este formația de 
categorie superioară și care din 
Divizia B, pentru că Unirea a 
jucat de la egal la egal cu Pe
trolul, a dominat uneori catego
ric ; în prima repriză, ea a șutat 
mai mult la poartă (13—7, în fa
voarea formației din Alexandria), 
dar nu a reușit golul (pe care 
l-ar fi meritat) din pricina lip
sei de decizie a atacanților 
șl a faptului că linia ’ 
din fața lui Mîrzea 
totul.

In min 63 se Înscrie 
al meciului : fundașul 
trescu Înaintează nestingherit pc 
extrema dreaptă, trimite mingea 
tn careu unde fundașii centrali 
ai Unirii nu atacă decișL Tiță În
tinde piciorul să respingă balo-

nou un sut pe jos și... 2—0 pen
tru U.T.A.

După pauză reșițenii au intrat 
•deciși să schimbe rezultatul, au 
combinat mult (și uneori frumos) 
la mijlocul terenului, au obținut 
cîteva lovituri de colț, dar ta
bela de marcaj s-a modificat din 
nou tot în favoarea echipei U.T.A. 
In min. 63, după o acțiune co
lectivă, NEDELCU H mărește a- 
vantajul formației sale și, in 
min. 74, KUKLA, urcat in atac, 
înscrie in urma unei lovituri de 
colț.

A arbitrat bine V. 
nedoara) : U.T.A. :
Gașpar, Kukla, Gali, 
Schepp, Broșovschi, 
75 Tir ban) — Cura (min. 70 Co- 
raș). Nedclcu n, Domide. F.C.M. 
REȘIȚA : Windt — Chivu, Po- 
rațchi, Hergane, Boțonea — Bo- 
jin, Jacotă (min. 60 Irimie). Bora 
(min. 46 Portik) — Atodiresei, 
Oancea, Fierea.

Pompiliu VINTÎLĂ

Tatar (Hu- 
Jivan — 
Giurgiu — 

Leac (min.

GAZDELE N-AU PUTUT MAI MULT...
Victoria Zalău — Dinamo București 0—7 (0—4)

ZALĂU, 19 (prin telefon). Pe 
un teren cu zăpadă bătătorită, îri 
mijlocul unui interes 
campioana 
punctul de vedere 
Ambițioasa echipă 
județeană (ajunsă în această fa
ză a Cupei spre onoarea ei) a 
făcut tot ce putea, dar diferența 
de valoare era așa de mare că 
nu se putea înțîmpla minunea, 
așteptată și dorită de cei 8.000 de 
spectatori prezenți la acest meci.

Localnicii s-au apărat cît au 
putut, au combinat destul de bine 
la mijlocul terenului, dar n-au 
avut forța să ajungă prea des în 
preajma careului de 16 m al cam
pionilor. Așadar, totul s-a petre
cut la poarta gazdelor. Scorul a 
fost deschis în min. 7 de „Ghea
ta de aur4*. Apoi, tot DUDU 
GEORGESCU a mai înscris de 
două ori (min. 14, din 11 m, și

IEȘENII IN OPTIMI, 
Gaz metan Mediaș
MEDIAȘ, 19 (prin telefon). Gaz- 

dele au jucat cu mult aplomb 
însă nu și cu luciditate în fazele 
de finalizare. Ele s-au apropiat 
destul de des de poarta lui Naște, 
dar imprecizia atacanților a dus 
la irosirea unor ocazii clare, 
cum a fost și la „bara- lui Boaru 
(min. 53). Golul medieșenilor a 
fost opera juniorului GRADINA- 
RU, care a marcat, în min. 57, 
în urma unei pase primite de la 
Moraru.

După gol, ieșenii au ieșit mai 
des la atac, forțînd egalarea. O 
reușesc abia în min. 86, cind 
DANILA înscrie plasat, fructifi- 
cînd o centrare a lui Romilă. In 
prelungiri, oaspeții practică mai 
mult un joc de apărare, mulțu- 
mindu-se cu rezultatul de pe ta
bela de marcaj. Gazdele ratează 
două mari ocazii în min. 95 
(Husar) și in min. 98 (Grădinara). 
Conform regulamentului, ieșenii 
s-au calificat fiind în deplasare.

ZAHIU INTRĂ... 
Șl RISIPEȘTE EMOȚIILE 

(Urmare din pag. 1)

țării
deosebit, 

impus 
plecare.

și-a 
din 
de categorie

min. 28) urmat de VRÎNCEANU 
(min.-- 42).
După pauză bucureștenii au 

reluat seria golurilor AUGUSTIN 
(min. 47), I. MOLDOVAN (min. 
63) și au încheiat-o cu un șut 
bombă (min. 85) al lui CUSTOV. 
Alte ocazii mari ? Destule, mai 
precis 11, cu diferiți „actori în 
rol44.

A condus satisfăcător O. 
(Oradea) următoarele 
VICTORIA ZALĂU : 
Obreja, Terheș, Petreanu, 
— Boniaș, * * 
șan (min. 
(min. 46 

DINAMO : Ștefan — Cheran, Săt- 
măreanu II, Dobrău, Lucuță — 
Augustin, Dinu (min. 46 Țâtnar), 
Custov — Drag nea, Dudu Geor
gescu, Vrînceanu (min. 62 I. Mol
dovan).

I.

Streng 
formații : 

Lantoș — 
i, Covaci 

Moldovan, V. Mure- 
68 Pop) — Giurgiu 
Ilieș), Kadar, Man.

Constantin ALEXE
PRIN... REGULAMENT

NICI O PROBLEMA 
Viitorul Gheorghieni — 
Politehnica Tim. 0-3 (0-1)

GHEORGHIENI, 19 (prin tele--' 
fon). Net superiori, studenții ti
mișoreni s-au impus și mai ca-- 
tegoric decit arată scorul. Gaz
dele, hand.capate și de absența 
celui mai bun jucător al lor, 
Barta (suspendat in urma acu
mulării a 3 cartonașe galbene), 
au jucat crispat, pârind resem
nate de la început. Chiar -din 
start, în min. 5, „Poli4* risipește 
orice semn de întrebare,. deschi
zând scorul prin ANGHEL, aces
ta șutind puternic din afara ca
reului mare și surprinzindu-1 pe 
portarul Biriș. în continuare, ;o- 
cul este la discreția oaspeților, 
care își creează ocazii după oca- 

una după alta. 
Politehnica își mă- .1 î- —prin 

lovește 
in

săi 
de fundași 
a respins

unicul gol 
Gh. Dumi-

ITATEA TEHNICĂ, DECISIVĂ 
șani — F.C. Argeș 0—1 (0—0) 

telefon).
es în lo~ 

pentru 
e Divizia 
eci ofici- 
u asistat 
el tehnic, 

a pus 
echi
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rme vi- 
c. Victo- 
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mai mult 
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rn golul 
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t propriu,
Și. de 1>
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DOUĂ
N GOL DIFERENȚĂ
- Olimpia Satu Mare 0—1 (0-0)

Unirea Focșani forțează, i^se la 
atac, mijlocașii joacă mai bine 
decît pînă atunci, înaintașii cre
ează multe faze la poarta lui 
Cristian (azi în formă foarte 
bună) dar... golul egalizator nu 
a venit.

A arbitrat foarte bine N. Bal
nea (Bîrlad) : UNIREA FOC
ȘANI : Gheorghiu — Gheorghe, 
Zaiț, Anghel, Petrea — Costea, 
Pastia (min. 80 Ghica), Sereda 
(min. 75 M. Alexandru) — Ena- 
che, Manolache, Sima. F.C. AR
GEȘ : Cristian — Zamfir, Stan- 
cu, Cîrstea Tvan — Chivescu, Io- 
vânescu, Dobrin — Bărbulescu 
(min. 64 Roșu), Radu U, Doru 
Nicolae (min. 80 Iatan).

FI. SANDU — coresp
CATEGORII Șl TOTUȘI...

efon). Pe 
roximatîv 
venit pe 
ului să 
ructoril >r 
din nou, 

îe com- 
a fo6t e- 
pr etalate, 
rulos ata- 
(diază ir. 
suturi pe 

de

(min. 43) Kaiser Q servește im
pecabil pe HAȚEGANU, aflat li
ber in mijlocul careului advers și 
acesta înscrie, cu capul, unicul 
gol al partidei. întrecerea se 
menține echilibrată, portarul re- 
șițean Stoica are deseori prilejul 
de a se evidenția prin interven
țiile sale salutare, în timp ce co
legii săi din atac ratează.

Arbitrul S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin) a condus foarte 
bine : GI>ORTA : Stoica — Mot, 
Kiss. Vas ii eseu, Ritcș — Beloia. 
MihAilc-scu (min. C3 Alexa), Tot
— Dumitra. Zimmer. Borccanu 
(min. 80 D:dea). OLIMPIA : Szabo
— Mureșan, Matei, Smarandache, 
Ghencean — Sabău. Kaiser, Bat
hori n — Hei vei. Hațeganu, Both 
I (min. 84 Pona).

Doru GLĂVAN coresp.

NFORMEAZA
rOTAIâ DE 
ei.

acte 
OSPORT, 
ARIE 1978

Galați — Jiul 1 
Focș. — F.C. Argeș 2 

V. — F.C.
Atacanta — Verona 
Bologna — Foggia
Fiorentina — Perugia 
Genoa — Napoli 
Internazionale — Torino 
Juventus — Lazio 
Lanerossi — Milan 
Roma — Pe&car;

total tie

IU. F.C.M.
IV. Unirea 
V. Chim. Rm.

Vi. 
vil 

vni.
rx. 
X.

Xi. 
xn. 

XUL
Fond 

432.812 ici.

Bih. 2
1
1
1

X
X
1X
1

ciștiguri :

Politehnica lași 1—1 (0—0, 1—1)
A arbitrat 
(București). 
linschi — Potor, 
Lazăr — Sokaci. Orza, 
(min. 95 Kuș) — Ioniță (min. 
Husar). Moraru, 
POLITEHNICA : Naște — Micloș, 
Antohi, Ciobanu, Ciocirlan — Ro- 
milă, Simionaș, Florean (min. 56 
Tran da filon) — Ionescu (min. 65 
Cemescu), Dănilă, Costea.

Z. RIȘNOVEANU-coresp.

bine 
CAZ

C. Dinulescu 
MET.XN : Du- 
Costin, Boaru, 

Dulău 
95 

Grădinara.

zii, ratate însă 
La reluare, 1 
rește avantajul, în min. 47, 
COTEC : șutul acestuia 
bara și ricoșează in plasă, _
colțul opus. Scorul partidei este 
stabilit de MEHEDINȚU care, in 
min. 83, reia cu capul centrarea 
lui Volaru.

Arbitrul Gh. Racz (Brașov) a 
condus bine: VIITORUL GHEOR
GHIENI : Biriș — Cerchizan,

Buslig. Ruja, Cioloboc — Dumi
tru (min. 82 Gydrgy), Galacz, 
Bal in t (min. 86 Papp) — Martin, 
Farkas, Balazs. POLITEHNICA 
TIMIȘOARA : Bathori I — Vișan. 
Păltinișan, Mehedințu, Barna — 
Roșea. Dembrovschi, Șerbânoiu, 
— Anghel (mm. 74 Iuga), Voiam. 
Cotec.

Aurel PĂPĂDIE
LIDERUL DIVIZIEI A ELIMINAT 

A.S.A. 2-1 (0-1)
gazdele, cu o c Midiție fizică ex- > 
celentă. disciplinate tactic, forte 
la mijlocul terenului, au măcinat 
pînă în 
Solyom 
salutar 
ce mai 
iul s-a 
nirii, 
șut de la 14 m) și STOÎAN (min. 
89, cu capul de la 8 m) au în
scris. 7 000 de 
ti ți sufletește 
au aplaudat o 
loasă. Arbitrul 
diaș) a condus 
toarele formații : ____________
SIRMEI : Pindar — Olteanu, Gacs, 
Voroneanu, Radu — Matiaș (min. 
75 Penoff), Stoian, Mureșan — 
Lascău. Pripici, Vesa (min. 60 
Coloji).

A.S.A. : Solyom — Kortessy,
Unchiaș, Ispir, Onuțan — Both, 
Hajnal, Bolony — Marton (min. 
75 Ruja), Fanici, Caniaro.*

Ion CUPEN

Industria sirmei -
CI.MPIA TUBZII, H (prin tele- 

fon). Antrenorul liderei campio
natului nostru. Tiberiu Bone, era 
avizat. Asistase la meciul 
miercuri al Industriei sirmei __
Universitatea Cluj-Napoca, văzuse 
cu ochii lui cum viitoarea adver
sară din „Cupă*4 administrase 
cinci goluri „șepcilor roșii-, fără 
să primească vreunul, și și-a zis 
că nu poate fi vreo întîmplare 
că fruntașa seriei a Xll-a a Di
viziei c n-a cunoscut înfrîngerea 
din august 1977 J a luat, in 

măsuri de precauție, 
" ontraatacului,

A.S.A. a luat 
un avans rapid, concretizînd tac
tica aleasă. în minutul 9, la un 
contraatac pe aripa stingă, Câniaro 
a scăpat relativ repede de zelo
sul fundaș Olteanu, captivat de 
mirajul ofensivei, a centrat îna
poi și FANICI a înscris lejer. A 
fost singurul șut pe spațiul por
ții al mureșenilor, preocupați a- 
poi de sarcinile

de 
ou

final rezistența A.S.A.-ei- 
a intervenit de cîteva ori 
intr-un careu din ce în 
aglomerat, dar inevitabi- 

produs spre sfîrșitul întil- 
cind MUREȘAN (‘min. 72,

spectatori, pregă- 
pentru prelungiri, 
victorie spectacu- 

Gh. Jucan (Me~ 
foarte bine urmă- 

INDUSTRIA

din _ 
consecință, i ’: 
acreditând ideea 

Și, într-adevăr,
lui Lazăr, de unde a deviat în 
plasă : 2—0, un scor, cum .am 
spus, greu de întrevăzut pînă 
în acel minut 81...

Arbitrul Constantin Bărbu- 
lescu a condus bine formațiile : 
STEAUA : Iordache — Anghe- 
lini, Agiu, Sameș (min. 52 
Zahiu), Vigu — Stoica, Du
mitru, Iordânescu — Troi, Ră- 
ducanu, Zamfir. SPORTUL 
STUDENȚESC : Lazăr — Tănă- 
sescu, Ciugarin, Cazan, Ma
nea — Radulescu, O. Ionescu, 
Munieanu — Stroe, Iorgulescu, 
Chihaia.

nul, dar nu-1 atinge și mingea 
ajunge la SIMACIU, care înscrie 
fără dificultate.

Arbitrul FI. Cenea (Caracal), 
uneori inegal în "aprecieri, a con
dus echipele : UNIREA : Bunea 
— Ghiță, Tiuș, Tiță, I. Radu — 
Bura cu, Voicilă, Lecoviște — 
Manciu (min. 73 — Pleșoianu), 
G. Radu, Hîșulescu ; PETROLUL : 
Mîrzea — Gh. Dumitrescu, Sotir, 
Negoiță, Butufci — FI. Nicolae, 
Angelescu, Kozarek — Pisău, Si
ma ciu, Fl. Dumitrescu.

Mircea TUDORAN
OBLEMENCO, DESELNICU Șl DUMITRACHE - 

OAMENII DE GOL
Jiul 3-2 (3-2)
luat ca un veritabil vîrf de atac) și, 
min. 44, prin același OBLEMENCO 
(din centrarea lui Constanți- 
nescu).

După pauză, formația din Pe
troșani n-a mai putut ține pasul, 
a fost insistent dominată, dar 
scorul nu s-a mai modificat, gă- 
lățenii treeîndu-și, totuși, la ac
tiv două bare (min. 50 — C>n- 
stantinescu; min. 67 — Oblemenco 
din lovitură liberă) și multe ai te 
ocazii.

Arbitrul T. Balanovici (Iași) 
a condus foarte bine : F.C.M. : 
Oană — Ghirca, Olteanu, Stoi- 
cescu, Haiduc, — Constantinescu, 
Deselnicu, Burcea (min. 46 R. 
Dan) — Cramer (min. 82 Orac), 
Oblemenco, Tolea. JTUL: Homan 

Grigore, Bădin, Ciupitu, 
54 P. Nicolae) — 

Mulțescu, Stoichiță — 
74 T>ma), Du-

FI.

F.C.M. Galați
GALAȚI, 19 (prin telefon). Me

ciul dintre echipa locală F.C.M. 
și Jiul a atras în tribunele sta
dionului Dunărea peste 13 000 de 
spectatori care au fost martorii 
nu numai ai unei meritate vic
torii a gazdelor, ci și ai unui 
joc de foarte bună calitate. Gălă- 
jenii au reușit foarte repede să 
Înscrie, Încă din min. 2, în urma 
unei centrări a lui Ghirca, fructi
ficată cu capul de OBLEMENCO — 
rămas același om de gol pe care 
îl cunoaștem. Oaspeții replică 
insă viguros prin citeva contra
atacuri și obțin egalarea după care 
preiau conducerea, prin golurile 
realizate de DUMITRA.CHE, min. 
11 (din pasa lui Stoica) și min. 
25 (din centrarea Iui Bucurescu), 
primul din ele datorită și greșelii 
iui Oană, ieșit inoportun din 
poartă, tn finalul reprizei se 
produce cea de-a doua răsturnare 
de scor, gazdele mareînd, în min. 
39, prin DESELNICU (care a evo-

— P.
Topor (min
Stoica, 
Bucurescu (min. 
mitrache, Sălăjan.

Constantin FIRĂNESCU
7 GOLURI l-AU ÎNCĂLZIT PE SPECTATORI 

Constructorul lași — Corvinul Hunedoara 2—5 (0-3)
IAȘI, 19 (prin telefon). Pe o 

vreme foarte friguroasă și cu 
vint aproximativ 8 000 de spec
tatori au venit pe stadionul Con? 
structorul pentru a vedea echipa 
locală în confruntarea cu divi- 
rijnara A Corvinul Hunedoara.
l-au „încălzit44 cele șapte goluri 
plus cel puțin încă patru mari 
ocazii ratate, pe scurt, meciul an
trenant la care au asistat. Mult mai 
stabili pe picioare (condiție esen
țială pe terenul alunecos), oaspe
ții, conduși excelent de Lucescu 
care a fost secondat cu brio de 
Văetuș și Georgescu, și-au creat 
multe poziții de gol în careul 
advers și dacă n-ar fi fost forma bună * . . . -
Toacă 
țoalei,

mai multe goluri. Au marcat : 
Petcu (min. 20), Cassai (min. 
37), Nicșa (min. 40 și 63), Dumi- 
triu IV (min. 64) pentru Corvi- 
nul și Vasiliu (min. 47), Pachi- 
țeanu (min. 82) pentru gazde.

Arbitrul M. Fediuc (Suceava) a 
condus atent și autoritar : CON
STRUCTORUL : Atimoftoaiei — 
Chirilă (min. 30 Romilă III), Toa
că, V. Cănănău, L. Cănănău — 
Vasiliu, iordache Ailoaiei (min. 
46 Incze IV) — ionescu, Adriescu, 
Pachițeanu.

CORVINUL : I. Gabriel — Nicu- 
lescu (min. 70 Bucur), Văetuș, 
Angelescu, Micul eseu — Dumi- 
triu IV, Cassai, Petcu — Lucescu, 
Nicșa, Georgescu.
Dumitru DIACONESCU — coresp.

și plasamentul fundașului 
și ale portarului Atimof- 
huned îrenii ar fi înscris

GAZDELE AU REZISTAT O REPRIZĂ... 
Recolta Diosig — F.C. Constanța 0—6 (0-0) 

DIOSIG, 19 (prin telefon). Cam
3 000 de oameni au înfruntat ge
rul și vintul crezind intr-o minu
ne. tn prima repriză, pe 'kun 
teren deszăpezit (felicitări orga
nizatorilor !), marea diferență de 
valoare dintre cele două formații 
a fost anulată de ambiția echipei 
gazdă (antrenor — Z. Grifaton), 
dar și de șansa ei : bara 
opus, în minutul 13, )a șutul 
Bălosu iar portarul Bărbuța 
intervenit miraculos în cinci 
tuații limită..

Speranțele micii echipe județe
ne într-un rezultat de senzație 
se pierd treptat, pentru că în 
min. 54 F.C. Constanța deschide 
scorul prin PETCU, și apoi în
scrie gol după gol : în mîn. 71

S-a 
Iui

a
si-

marchează TA RAR ACHE, in min. 
75 Turcu centrează ideal și în
scrie BUDURU, tot BUDURU 
marchează, din nou, peste un 
minut, IGNAT punctează in min. 
83, pentru ca, în min. 88, AN
TONESCU să transforme un pe
nalty. Arbitrul I. Honig (Arad) 
a condus bine următoarele for
mații. -„L 
68 Tirț) — 
Stuve, 
dar - _ . „ .
(min. 68 Blaj). F.C. CONSTANTA: 
Sărăcin 
Bălosu,
(min. 63 Tararache), Drogeanu — 
Ignat, Peniu, Buduru.

Mirceo M. IONESCU

RECOLTA: Bărbuța (min. 
A. Naghi, . T. Naghi, 

Mile — Savu, Popa, Ma- 
Varga, Szilăghi, Nica

— Mustafa, Antonescu, 
Turcu — Petcu, Livciuc

defensive. Căci
GAZDELE

Brăila — C.S. Tîrgoviște 1—0 (0-0)
(prin telefon).
brăileni au ple- 

. Municipal
i echipei

F.C
19

i de
stadionul ] 
de victoria 

obținută pe merit

ÎN VERVĂ

BRĂILA, 
Peste 10 ooo 
cat de pe 
satisfăcuți 
ior favorite, _____ _____
in fața divizionarei A C.S. Tîr- 
goviște, în urma unui joc 
ties, C-----; • * “
rientat în permanență 
poarta lui Coman. Partida _ ___
atractivă prin nenumăratele faze 
spectaculoase create mai ales de 
localnici. în prima repriză, fără 
să pară surprinzător, putea fi 
chiar 4—0 pentru tînâra formație 
antrenată de Robert Cosmoc ; — 
au ratat Telegraf (min. 7), Tra
ian (min. 14), Bulancea și Tele
graf (min. 31 — ambii s-au bîl- 
oîit pe rînd cu mingea în careu) 
iar Pitaru (min. 43) a scos cu 
capul mingea șutată din întoar
cere de Telegraf. Dar tot așa se 
putea să fie și 0—1, dar Sava, 
scăpat pe singurul contraatac 
tîrgoviștean, a șutat în aceeași 
iirecție în care se afla portarul

Și la reluare gazdele au fost

o mare
52 —- a 
portar.

la cîrma jocului. După 
ratare a lui Isaia (min. 
vrut să-1 dribleze și pe 
dar acesta i-a agățat balonul) 
și după consumarea altor faze 
periculoase în careul oaspeților, 
TRAIAN (min. 69) îl Învinge pe 
Coman cu un șut pe jos la colț. 
Cu acest gol al calificării, F.C. 
Brăila a cîștigat o partidă pe 
care a avut-o în cea mai mare 
parte la dispoziție, depășindu-șf 
adversarul mai cu seamă la ca
pitolul angajament fizic.

Arbitrul constănțean Gh. Ispas 
a condus foarte bine formațiile : 
F.C. BRĂILA : Trofin — Panțuru, 
Moroianu, Trifina, Mihalache — 
Luca, Huba (min. 46 Seceanu), 
Telegraf — Bulancea (min. 74 
Cațaro), Bezman, Traian.

C.S. TIRGOVIȘTE : Coman — 
Gheorghe, FI. Alexandru, Ene, 
Pitaru — Furnica, Ștefănescu 
(min. 61 Kallo), Tătara — Niță, 
sava (min. 46 Marinescu), Isaia.

Stelian TRANDAFIRESCU
VIDAC l-A CALIFICAT PE BIHORENI I

Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Bihor 0—2 (0—0, 0—0)
RM. VÎLCEA, 19 (prin telefon).

Eroul acestui meci a fost porta
rul bihorean Vidac care a lămurit 
cel puțin 6 ocazii clare ale gaz
delor, șuturi de la cîțiva metri, 
ce se puteau transforma în go- 
iuri, dar pe care orădeanul le-a 
scos în mod miraculos. In ace
lași timp, trebuie sâ subliniem că 
formația vîlceană, deși a atacat 
aproape în permanență, în fa
zele de finalizare nu a găsit so
luțiile cele maj potrivite pentru 
a-și crea situații de șut. Apărin- 
du-se supranumeric. oaspeții 
au făcut adesea un adevărat zid 
in preajma careului și, în ace
lași timp, au contraatacat peri
culos, la două asemenea faze 
— din prelungiri — reușind go
lurile care le-au adus calificarea, 
în min. 95, Petrovici a centrat 
de pe partea stingă și KUN II 
a reluat 
careului, 
(cel mai

- ________ambi-
desfășurat în viteză și o- 

spre 
a fost

imparabil din interiorul 
iar în min. 115, 
incisiv jucător

FILDAN 
al biho-

renilor) a luat o acțiune pe cont 
propriu, l-a driblat și pe porta
rul Roșea, stabilind scorul final.

Așa cum spuneam, cei care au 
atacat mai mult au fost vîlcenii, 
dar ei au ratat mari ocazii prin 
Cincă (mm. 6), Coca (min. 10 și 
31), G. Stan (min. 12), Stanca 
(min. 67), Iordan (min. 72) și 
Savu (min. 83). Florescu (min. 
37) și Kun (min. 85). de la oas
peți, au șutat în bară.

Arbitrul V. s -
a condus

CHIMIA :
no, Pintilie 
Cincă—Savu, 
(min. 46 C. Nicolae) 
Coca, Carabageac ; F. C. BIHOR : 
Vidac (min. 102 Albu) — Z. Nagy, 
Bigan, Lucaci, Popovici — 

xNaom, M. Marian. Kun II — Fil- 
dan, Florescu, Georgescu (min. 
91 Petrovici).

Gheorghe NERTEA
CRAIOVENII S-AU IMPUS

. Ciocâlteu (Craiova) 
bine formațiile : 

Roșea—Lepădatu, Bas- 
(rnin. 46 Iordan), 
G. Stan, Iordan 

Stanca,
Stan,

DUPĂ O REPRIZĂ EGALĂ,
Avintul Măneciu — Universitatea Craiova 2-5 (1—1)
MĂNECIU, 19 (prin telefon). 

La un corner executat de pe 
dreapta de Neagu, apărarea cra- 
ioveană a ezitat, balonul a lovit 
stiipul din dreapta porții lui Pur- 
caru, a revenit circa 30—40 cm in 
teren, de unde BACIU l-a îm
pins in plasă : 1—0. Era abia mi
nutul 7 și, pînă spre finalul re
prizei, cei aproape 5 000 de spec
tatori din Mănciu și comunele în
vecinate au crezut în... marea is
pravă a echipei lor favorite : dar, 
după citeva ratări 
craiovenii an egalat în 
prin MARCU din 
dat pentru faultul 
gănoiu asupra lui 
pauză ■ în min. 60, 
MĂTAJRU un gol 
priit** .și, din acest 
versi+atea- și-a recăpătat 
jHcînd }?» adevărata

incredibile, 
min. 41 

penalty (acor- 
comis de Dră- 
Donose). După 
a .înscris CA- 
„pe cont pro- 
moment, Uni

ca imul 
valoare.ei

Golurile lui UNGUREANU (min. 
66), BELDEANU (min. 78 — cel 
mai frumos al meciului, șut pe 
diagonala careului la. „vinclu**) 
și din nou CAMATARU (min. 87) 
au materializat, pe tabela tie 
marcaj, superioritatea deținătoa- . 
rei trofeului. Al doilea gol 
echipei locale a fost marcat 
DRUGA (min. 73 — din 11

Arbitrul Fr. Coloși (Buc.) a
condus cu grcșcU următoarele 
formații : AVINTUL : Zăbrăuțeanu 

Drăgăiioiu, Soreșcu, 
, Baciu, Radu (min. 

Neagu, Cruceru. 
UNIVERSITATEA : Pur- 

Negrilă, Constantinescu, 
Purima — Donose, 
Beldeanu (min. 83 

Crîșari, Cămătarii,

al 
rte

— I. Măreți,
Pitic — Chivu,
60 Drugă) —
Cîrstea. 
caru —
Ștefănescu,
Uugureanu,
Țiclean'u) ■
Mar cu.

Lourențîu DUMITRESCU



în „Cupa Federației", la hochei
r — rimjiyi ir ■■■■-■irM—w——mm—~

JOCURI ECHILIBRATE,
DE BUN NIVEL TEHNIC

Mîinc, Ia Poiana Brașov,
Pe patinoarul artificial .,23 

August11 din Capitală s-a înche
iat. aseară, primul tur al tra
diționalei competiții hocheistice 
internaționale „Cupa Federa
ției".

Reunind trei echipe valoroa
se, de forțe apropiate, aceas
tă a 19-a ediție a întrecerii fur
nizează partide echilibrate, foar- 
e spectaculoase, de un bun ni- 

”el tehnic. Iată scurte relatări 
la tocurile de sîmbătă și du

minică.
SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ

- DUKLA TRENCIN 
2-3 (2-2, 0-0, 0-1)

Deși a evoluat mai slab decît 
în meciul de vineri, cu Dizelist 
Penza, Selecționata divizionară 
a făcut un joc echilibrat în fața 
unei echipe puternice, omogene 
și tehnice, care ocupă locul 7 
în prima ligă cehoslovacă.

începutul întîlnirii a aparți
nut gazdelor care au atacat în 
trombă, dar Tureanu (de mai 
multe ori), Axinte. Costea, Ole- 
nici (singur cu - portarul!) au 
ratat ocazii excelente.’ Au fost 
de-ajuns două neglijențe ale 
apărării noastre și scorul devi
ne 2—0 în favoarea Duklei (a 
marcat excelentul Miklosevic).

Gazdele revin în atac și reu
șesc să egaleze în finalul re
prizei (Axinte și Olenici).

După o a 2-a repriză albă, 
meciul se decide în cea1 de a 
3-a tot la o greșeală. Tureanu 
scapă un puc și oaspeții, deși 
în inferioritate numerică, nu., 
scapă ocazia de a înscrie (Han- 
ka, min. 41). Apoi Olenici ra
tează un șut de penalitate și cu 
aceasta posibilitatea unui rezul
tat egal pe care Selecționata 
divizionară l-ar fi meritat. ’

Au arbitrat O. Barbu la cen
tru, M. Presneanu și C. Sgîncă, 
la cele două linii.
DUKLA* TRENCIN - DIZELIST 

PENZA 5-3 (0-1, 2-1, 3-1)
A fost un meci foarte fru

mos, rapid și cursiv, de 
o ridicată factură tehnică, 
în care victoria a revenit for
mației cehoslovace, pe merit. 
Jucătorii din Trencin s-au ară
tat mai omogeni, mai eficienți 
în atac, și în orice caz mai 
bine pregătiți fizic, impunîndu- 
se cu tot mai multă autoritate 
pe măsură ce meciul se apro
pia de sfîrșit. Punctele au fost 
marcate de : Miklosevic, Setek, 
Mihalovski, Melus și Marta

începe returul competiției
pentru Dukla, Andreev, Knia
zev și Sergheev — Dizelist.

A arbitrat M. Presneanu, la 
centru, ajutat la linii de 
V. Okolikany și Gh. Mureșeanu.

Ca urmare a acestei victorii 
Dukla Trencin conduce în cla
sament cu 4 p, urmată de Se
lecționata noastră divizionară 
— 2 și Dizelist Penza 0 p.

Returul competiției începe 
marți pe patinoarul din Poiana 
Brașov, cu meciul Selecționata 
divizionară — Dukla Trencin.

în deschidere la reuniunile 
seniorilor s-au întîlnit echipele 
de juniori ale României și 
Cehoslovaciei.

Echipa noastră, care se pre
gătește pentru participarea la 
grupa B a Campionatului euro
pean, a jucat bine doar în pri
mul meci, sîmbătă, cînd rezul
tatul a fost egal : 1—1 (0—1, 
1—0. 0—0) prin golurile marca
te de Csiki (România) și Sejba 
(Cehoslovacia). Ieri, juniorii 
cehoslovaci au cîstigat cu sco
rul de 6—3 (0—1, 4—0, 2—2). 
Tinerii hocheiști români au 
dezamăgit, acționînd fără con
sistentă în atac și cu numeroa
se greșeli în apărare.

Călin ANTONESCU 
Valeriu CHIOSE

La Ploiești, Selecționata B a 
susținut două jocuri cu echipa 
de tineret a Cehoslovaciei.

în prima partidă oaspeții au 
obținut victoria cu 4—1 (0—0, 
0—3, 1—1). Duminică, meciul 
revanșă s-a încheiat la egalita
te : 3—3 (2—1, 1—0, 0—2).

MECI AMICAL DE
ROMÂNIA - R.

Ieri a avut loc în sala Vic
toria din Ploiești întîlnirea a- 
micală de tenis de masă dintre 
reprezentativele României care 
se pregătesc pentru „europene
le" de seniori și echipe ale ' 
R. P. Chineze. La feminin au 
ciștigat sportivele noastre cu 
3—1 (Maria Alexandru 2 v, Ale
xandru, Liana Mihuț 1 v, Eva 
Ferenczi 0 v). în echipa chineză 
au jucat Yen Kuei—li 1 v și Li 
Min. La masculin sportivii chi
nezi, în frunte cu Lien Ke-lian, 
au ciștigat cu 5—1 (Wu Chin— 
sin 2 v, Wan Chien—chan 1 v,

turneul celor 5 SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
NAȚIUNI LA RUGBY

PARIS (Agerpres). — Sîmbă
tă, la Paris, intr-un meci con- 
tînd pentru „Turneul celor 5 na
țiuni" la rugby, selecționata 
Franței a învins cu scorul de 
10—9 (10—6) echipa Irlandei 
prin punctele marcate de Gal
lion și Aguirre. Toate cele 9 
puncte ale irlandezilor au fost 
realizate de Ward.

★
în cadrul aceleiași competi

ții, la Cardiff, reprezentativa 
Țării Galilor a întrecut cu 
22—14 (8—7) echipa Scoției.

ECOliRI DUPĂ ÎNTRlNOEREA

LEI CASSIUS CLAY...
LAS VEGAS (Agerpres). — 

Fostul campion mondial de box 
la categoria grea, Cassius Clay 
(36 de ani), care a pierdut ti
tlul, fiind învins la puncte de 
Leon Spinks, a declarat că nu 
renunță la activitatea competi- 
țională. „Voi încerca pentru a 
treia oară să recuceresc centura 
de campion al lumii" — a spus 
Cassius Clay, în conferința de 
presă ținută în orașul Las 
Vegas.

★
Ken Norton, șalangerul nr. 1 

la titlul mondial, a declarat ur
mătoarele, pe marginea înfrîn- 
gerii lui Cassius Clay : „Impre
sia mea este că „Ali“ s-a pre
zentat nepregătit. El nu era an
trenat pentru un meci de 15 
reprize. ~ 
sportivă 
ciștigat 
Spinks, 
ardoare, 
tățile unui mare campion1

Dacă avea o formă 
corespunzătoare, ar fi 

cu ușurință meciul cu 
care a luptat cu multă 

dar nu posedă cali- 
>•<

TENIS DE MASA
P CHINEZA
Lien Ke—Lian 2 v — Teodor 
Gheorghe 1 v). In formația 
noastră au mai jucat Șerban 
Doboși și Simion Crișan.

LOTUL FEMININ
DE GIMNASTICA

AL U. R. S. S

BOXERI ROMÂNI LA VARȘOVIA 
Șl HAVANA

VARȘOVIA, (Agerpres). în 
cea de-a doua gală a turneului 
internațional de box „Memoria
lul Aleksandr Polus", la cat. 
mijlocie, Mircea Pascal l-a în
vins prin ko tehnic pe polo
nezul Szelman. La cat. mijlo
cie mică. Gheorghe Butnaru a 
ciștigat la puncte în fața lui 
Cipulski (Polonia), iar la cat. 
semimijlocie. Ștefan Imbre a 
termina't învingător în meciul 
susținut cu pugilistul polonez 
Kowaliak. S-au mai calificat 
pentru semifinale Daniel Radu, 
Mircea Fulger, Constantin 
Gliindăoanu și Mihai Turcaș.

HAVANA, (Agerpres). în 
turneul de box „Trofeul Car
din", care se desfășoară la 
Cienfuegos (Cuba), în limitele 
categoriei cocoș, pugilistul ro
mân Alexandru Dobăeș a pier
dut prin ko tehnic în rundul 
3 în fața cubanezului Ando 
Martinez.
FLORETISTUL PETRU KUKI IN 

FINALA TURNEULUI DE LA 
KIEV

MOSCOVA, (Agerpres). Con
cursul internațional mascu
lin de floretă desfășurat la 
Kiev, cu participarea a 120 de 
scrimeri din șapte țări, a fost 
ciștigat de Sabir Ruziev

(U.R.S.S.), urmat de coechipie
rii săi Aleksandr Romankov și 
Boris Fomenko. Scrimerul ro
mân Petru Kuki, singurul din
tre concurenții străini calificați 
în turneul final, a ocupat locul 
șase. în proba masculină de 
floretă pe echipe, selecționata 
României (Țiu, Kuki, Petruș, 
Buricea, Nicolae) a reușit să se 
claseze pe locul doi, după for
mația U.R.S.S.

ILIE NASTASE ÎNVINS 
DE RAUL RAMIREZ

NEW YORK. (Agerpres). 
în sferturile de finală ale tur- 
nei lui internațional de tenis de 
de ki Palm Springs (California), 
tînărul jucător american Peter 
Fleming a reușit o surprinză
toare victorie cu 5—7, 7—6, 6—2 
în fața cunoscutului său com
patriot Brian Gottfried, cotat 
ca principal favorit al concur
sului. în celelalte partide, mexi
canul Raul Ramirez l-a întrecut 
cu 6—2, 6—4 pe Ilie Năstase, 
Roscoe Tanner (S.U.A.) a dis
pus cu 6—1. 4—6. 7—5 de Ma
nuel Orantes (Spania), iar Tom 
Leonard (S.U.A.) l-a învins cu 
4—6, 7—6, 6—3 pe Arthur Ashe 
(S.U.A.). în semifinale. Râul 
Ramirez l-a învins cu 4—6, 
7—6, 6—4 pe Peter Fleming și 
va disputa finala cu Roscoe 
Tanner, cîștigător cu 6—3, 6—4 
in fața lui Tom Leonard.

Napoli 1—1 ; Lanerossi Milan 
1—1 ; Roma — Pescara 2—0. In 
clasament: 1. Juventus 2® p, 2—4. 
Torino, Lanerossi, Milan câte 23 p.

RAPID, NOUA LIDERĂ
Etapa a 14-a a campionatului 

național de baschet feminin a 
produs o modificare importan
tă în clasamentul competiției : 
noua lideră este echipa Rapid 
(2—0 cu Mobila), care totalizea
ză 49 p și ia locul formației 
I.E.F.S.-Lic. 2 (0—2 cu Crișul) 
— 48 p. Rezultate și unele a- 
znănunte :

I.E.F.S.-LIC. 2 — CRIȘUL 
ORADEA 0—2 : 83—85 (38—45) 
și 50—59 (30—27). în ' ambele 
meciuri, evoluții de scor capti
vante. Sîmbătă, 25—15 (min. 10), 
37—21 (min. 15), 70—54 (min. 
30) pentru orădence, apoi... 
83—82 pentru bucureștence, 
după care Crișul izbutește 
83—83 (aruncare liberă fructifi
cată de Magdalena Szekely) și 
85—83 (coș înscris de Adriana 
Constantinescu). I.E.F.S.-Lic. 2 

•are. totuși, posibilitatea de a 
egala, dar Liliana Duțu ratează 
trei aruncări libere ! A doua 
zi, în min. 35, 38—37 pentru 
gazde, în min. 38 : 46—59 ! în 
general. Crișul a avut o evo
luție remarcabilă, prestînd un 
joc energic, organizat și eficient, 
în contrast, deținătoarele titlu
lui au evoluat modest (mai cu 
seamă duminică), cel mai mult 
supărînd greșelile de tehnică, 
foarte numeroase. în mod cert, 
oboseala acumulată de Maria 
Roșianu. Liliana Duțu și Ște- 
fania Giurea se resimte, iar ce
lelalte componente ale echipei 
au o valoare mediocră.

RAPID — MOBILA SATU 
MARE 2—0 : 80—67 (34—38) și 
87—62 (47—37). întîlniri plăcu
te. spectaculoase. în care acțiu
nilor rapide, presărate cu in
tercepții și contraatacuri ale 
sătmărencelor, bucureștencele 
le-au opus un joc solid, supe
rior in lupta sub panouri, mai 
organizate, cu aruncări la coș, 
precise, de sub panou, dar și 
de la dLtanță. Autoarele punc
telor ; Barta-Capotă 28+10, Ba-

LA BASCHET FEMININ
sarabia 10+26, Bosco 12+22, 
Dumitru 12+10. Andreescu 
6+13, Vintilâ 10+0, Csikos 
0+6, Iordache 2+0, respectiv 
Balaș 25+17, Mihalka-Villany 
16+13, Ciocan-Balai 10+10, 
Gross 12+12, Keresztes 2+6, 
Farkas 2+4. •

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
_ PROGRESUL BUCUREȘTI 
2—0 : 80—69 (40—36) și 65—56 
(34—28). Deși nu au beneficiat 
de aportul Elenei Filip (acci
dentată). baschetbalistele de la 
Politehnica au dominat în am
bele meciuri, conducînd perma
nent (este drept, nu la diferen
te mari) o echipă a cărei ma
turizare întîrzie. Coșgetere : 
Tita ?l+20,Chvatal 23+8, res
pectiv Ivănescu 19+6, Leabu 
1'4+16. (D. STANCULESCU)

VOINȚA BRAȘOV — OLIM
PIA BUCUREȘTI 1—1 : 82—73 
(42—35) și 64—74 (34—41). Două 
partide plăcute în care de fie
care dată a învins echipa care 
a acționat cu mai multă fermi
tate. Coșgetere : Petric 26+13, 
Opriciu 17+10, respectiv Bîră 
22+31. Nicolau 13+15. (C.
GRUIA- coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA — C.S.S. PLOIEȘTI 
2—0 : 86—58 (38—29) și 96—51
(50—29). întîlniri la discreția 
clujencelor : din rîndul ploieș- 
tencelor a contat ca realizatoare 
doar Maia Cuțov. Coșgetere : 
Floarea 18+13. Ciubăncan 10 
+18, Merca 7+16, respectiv Cu- 
tov 35+24, Canja 12+10. (M.
RADU -coresp.).

C.S.U. GALATI — UNIVER
SITATEA TIMISOARA 1—1 : 
78—69 (29—32) și 76—85 (31—42).. 
Comportindu-se bine în prima 
partidă, gazdele au obținut o 
victorie prețioasă. Coșgetere : 
Răuță 25+2.0. Bunea 14+22, 
respectiv Czmor 23+36. Aște- 
leanu 16^-22. (T. SIRIOPOL-
coresp.).

MOSCOVA (Agerpres). — 
După cum anunță coresponden
tul sportiv al Agenției TASS, 
lotul feminin de gimnastică al 
U.R.S.S., pentru competițiile in
ternaționale din acest an ' cu
prinde 17 sportive în frunte cu 
Elena Muhina, Maria Filatova, 
Neli Kim și Natalia Sapoșniko- 

Aman 
inclus 
foarte 
Arja- 
Niko-

va. Antrenorul echipei, 
Șaniazov, a declarat că a 
în lot citeva gimnaste 
tinere, cum sînt Tatiana 
nikova (13 ani) și Elena 
laențeva (15 ani).

CAMPIONATE
R.D. GERMANA. Campionatul a 

fost reluat sîmbătă, cu notabile 
victorii obținute în deplasare : 
F.C. Karl-Marx-Stadt a întrecut 
la Frankfurt pe Oder echipa 
Vorwărts, iar lidera clasamentu
lui F.C. Magdeburg a învins la 
Berlin pe Union cu 4—0 ! 
rezultate : Chemie Halle — 
name Berlin 0—0 ; Wismut 
— Dynamo Dresda 1—1 ; 
Weiss Erfurt — Gera 1—0. 
clasament conduce F.C. Magde
burg cu 23 p, urmată de Dyna
mo Dresda cu 21 p -
Berlin cu 18 p.

UNGARIA (etapa a 
by-ul dintre Honyed . 
(fosta lideră) s-a încheiat 
victoria la limită a formației mi
litare (1—0), Ujpesti Dozsa a sur
clasat pe Seghedin (6—1), iar 
derby-ul budapestan dintre M.T.K. 
și Ferencvăros s-a încheiat ne- 
decis : 1—1. In clasament pe pri
mele locuri : 1. Ujpesti Dozsa 
29 p ; 2. Honved 28 p ; 3. Vide- 
oton 27 p.

R.F. GERMANIA (etapa a 26-a). 
Fruntașa clasamentului, F.C. 
Koln, s-a distanțat în clasament 
după ce a învins cu 2—1 pe Dort
mund, iar următoarea clasată, 
Borussia Monchengladbach a fost 
nevoită să-și amîne meciul. Alte 
rezultate : Hertha — St. Pauli
5—0; Schalke 04 — Bayern Mun- 
chen 3—2 ; Hamburger S.V. — 
Werder Bremen 1—1 ; Eintracht 
Frankfurt pe Main — V.f.L. Bo
chum 5—3. PC primele locuri : 
1. F.C. Koln 36 p ; 2. Bbrussia 
MSnchengladbach 32 p (un joc 
mai puțin) ; 3. Hertha 32 p.

ITALIA (etapa a 19-a). Victoria 
cea mai categorică a obținut-o 
Juventus, învingătoare cu 3—0 în 
meciul cu Lazio, în timp ce To
rino a realizat un punct la Mi
lano cu Inter : scor 0—0. Alte re
zultate : A talan ta — Verona 1—0; 
Bologna — Foggia 2—1 î Fioren
tina — Perugia 2—1 ; Genoa —

Alte 
Dy- 
Aue 
ROt- 

în

și Dynamo

20-a): Der- 
și Videoton 
' cu

ALTE REZULTATE
• La Havana, în al doilea meci 

susținut cu o selecționată a Cu
bei, divizionara B, Metalul Plo- 
peni, a fost întrecută cu 1—0 
(0—0).
• In meci amical la Tel Aviv : 

Israel — Danemarca 1—0 (1—0).
★

Federația internațională de 
fotbal a dat publicității lista ce
lor 35 de arbitri care vor con
duce meciurile turneului final al 
campionatului mondial de fotba1, 
programat între 1 și 25 iunie în 
Argentina. Selecția a fost efec
tuată pe baza recomandărilor Co
misiei de arbitraj a F.I.F.A. în
trunită la Zurich. Printre cei che
mați să oficieze la campionatul 
mondial se numără și cunoscutul 
arbitru român Nicolae Hainea. Au 
mai fost selecționați, printre al
ții, Robert Wurtz (Franța), Char
les Orver (Olanda), Anatoli 
Ivanov (U.R.S.S.), Sergio Gonella 
(Italia) Patrick Partridge (An
glia), Adolf Prokop (R. D. Ger
mană), Arnaldo Coelho (Brazilia), 
Angel Coerezza (Argentina), Ja
far Namdar (Iran) și Erich Line- 
mayr (Austria).
Numai ca arbitri de tușe au fost 

desemnați trei oficiali din Argen
tina, în timp ce pe lista de re
zerve figurează 6 arbitri, între 
care și francezul Michel Kitabd- 
jian.

TELEX

Sportul și modul de viață capitalist

VA MAI ADUCEȚI AMINTE 
DE RAY FAMECHON ?

Fenomenul l-ațî observat des-i- 
gur și dumneavoastră, stimați ci- 
titori. Pe cît de mare este vîlva 
care se face în jurul boxerilor 
profesioniști cînd se află in plină 
ascensiune sau pe la apogeul 

^2 carierei lor, pe atît de discrete, 
de șterse, de anonime, de nebă- 
gate în seamă sînt fi-nalurile lor 
de carieră, ca să nu spunem de 
viața... Finaluri adeseori foarte 
triste, dramatice, sinistre.

In rîndurile de față vom evoca 
fosta carieră a unei ,.stele” a 
boxului francez. 123 victorii la 
amatori, 100 victorii la profesio- 
niști, una din „penele" care au 
făcut vogă acum peste două de- 
cenii în Europa. Se numea Ray 
Famechon. Nu atît de celebru ca 
și concetățeanul său Marcel Cer- 
dan, Famechon s-a bucurat, to- 
tuși, cîțiva ani, de o mare popu- 
laritate, pe care a datorat-o stî- 

^5 lului său bâtă:os de mare spec- 
ta col, caractenu’ui pe ca re-l dove- 
dea în rinq si faDtu’ui că a ob- 
ținut de două ori titlul de cam- 
pion european. în 1943, cînd l-a 
învins, la Notthînaam, pe Ronnie 

jx C’ayton, șî în 1954, cînd l-a în- 
trecut, la Paris, pe Jean Sneyers. 

interval, a trecut de 
pe lingă „marea șansă” 
lui, titlu! mondial, 
ra‘at atît în 1950, 
Willie Pen l-aI

?A\\\\\\\\\\\\^^

In acest 
două ori 
a vieții 
care l-a 
faimosul 
net la New York, cît și în 1953,

pe 
cînd 

bătut

cînd Percy Basset I-a învins 
numai trei reprize la Paris.

A urmat coborîrea pantei.
In 1955 Ray Famechon pierde 

titlul european în fața spaniolu
lui Galiana. in 1956 se lasâ de 
box...

...Se 
„viața 
ca și 
ușa din dos. Expediente, 
tot mai dese cu justiția, alunecu- 
șul de nestăvilit pe panta degra
dării sociale. Cei care înainte îi 
făceau firme strălucitoare cu 
neon îi întorc spate’e. Nu-I mai 
cunosc pe bravul și bătăiosul Ray 
care le-a umplut pînă mai ieri 
buzunarele cu franci. Famechon 
nu mai este interesant pentru ei. 
Din punctul lor de vedere, Fa
mechon a murit. Și iată că la 
numai 53 de ani, uitat de toți, 
Ray, a! 10-!ea copil al modestei 
familii Famechon din Sous-le-Bois, 
moare în profundă mizerie, îrvtr-o 
clinică din regiunea pariziană.

Cei care I cunosc din perioada 
sa fericită — scrie ziarul belqian 
„La Derniere Heure 
— sînt de părere că 
ar fi putut să aibă, 
de șansă, un destin 
trist.

Ultima minciuna...

în

lasâ de box și revine în 
obișnuită" în care intră — 
mulți alți confrați — pe 

întîlniri

Les Sport* 
Famechon 

cu u-n pic 
mai puțin

Marius POPESCU

ATLETISM • Pe stadionul 
Harkov, campionul olimpic 
Sedîh a ciștigat aruncarea 
canului cu 71,40 m. In aceiași 
oraș, într-un concurs pe teren 
acoperit, tînărul sportiv sovietix; 
Ghenadi Kovtunov a 
proba de 
16,6? m.

CICLISM 
tinuat cu 
rată contracronometru pe echipe 
pe traseul Holguin — Bayamo 
(72 km) și câștigată de formația 
U.R.S.S. cu timpul de lh 27:54. 
în clasamentul individual general 
continuă să conducă rutierul so
vietic serghei Suhorucenko

SCHI • In împrejurimile ora
șului finlandez Lahti au început 
campionatele mondiale de schi 
pentru probele nordice, la rare 
participă peste 300 de sportivi și 
sportive din 30 de țări. Proba fe
minină de 10 km (fond) a fost 
câștigată

din 
Iuri 
cio-

realizat în
triplu rezultatul de

• Turul Cubei a con- 
etapa a 4-a, desfășu-

de schioara sovietică 
Zinaida Amosova cu timpul 

urmată de colega
- 37:13,37 si
i Riihivuori 

___ . de sărituri 
schiurile de la trambulină a 
venit lui Mathis Buse (R. D. Ger
mană) cu 253,2 p (săriturile sale 
au măsurat 84 și. respectiv, 85 m). 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Henry Glass (R. D. Germană! — 
251,7 p și
(U.R.S.S.) - 
culină de 30 
tivului soyîetic 
cu timpul do lh 32:56. Proba de 
sărituri de la trambulină din 
cadrul combinatei nordice a fost 
câștigată de Rauno Miettîren 
(Finlanda) cu 232 p (sărituri de 
85.5 m și 81.5 m).

SAH a Meciul dintre Maia Ci- 
burdanidze și AHa Kușnir, car?-șî 
dispută finala turneului candida
telor la titlul mondial a continuat 
cu partida a 10-a cîștigată la mu
tarea a 41-a de Kusnir. Scorul 
meciului continuă să fie favora
bil Maiei Ciburdanidze, care con
duce cu 5’'.—4’/? p. • în turneul 
de la Reykjavik, după 12 
conduce Walter Browne cu 
urmat do danezul Larsson 
glezul Miles cu cite 8 p.

37:01,72,
Pisa Smetanina — 
finlandeza Hilkka 
37:23,43. Proba (

de 
sa 
de

cu
re-

Alexis Boro vi tin
250,00 p. Proba mas- 
km a revenit snor- 

Sergbei Saveliev

runde
8’.'? n, 
și cn-
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