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Ieri, în Cupa României la fotbal

F.C. BRĂILA Șl F.C.M. GALAȚI
MARILE PERFORMERE ALE „OPTIMILOR"
• Politehnica lași și Olimpia Satu Mare calificate la penaltyuri • In „sferturi".

șase divizionare „A" și două de „B“ • Reprezentanta „C“-ului, Ind. sirmei C. Tur-

zii, a părăsit competiția cu fruntea sus • Următoarea etapă de cupă, la 24 mai

Deciziile optimilor Cupei 
României, desfășurate in cadrul 

’„Daciadei", se concretizează in 
următorul bilanț: șase echipe 
din Divizia A — U.T.A., Poli
tehnica Iași, Universitatea Cra
iova (actuala deținătoare a tro
feului), F. C. Argeș, Olimpia 
Satu Mare, Dinamo și două din 
Divizia B — F.C.M. Galați și 
F.C. Brăila — au obținut intra
rea în sferturile de finali ale 
competiției. Remarcabile sint 
victoriile echipelor pregătite de 
Gheorghe Constantin și, respec
tiv, Robert Cosmoc in fața unor 
concurente dintr-o categorie su
perioară. Gălățenii i-au lăsat pur 
și simplu in start pe orădeni, 
iar jucătorii din Brăila au re
purtat un succes foarte onorant 
in fața uneia dintre fruntașele 
primului campionat, una dintre 
marile aspirante la titlu. Pose
soarea cupei a avut de furci na 
glumă cu singura echipă de „C* 
ajunsă în optimi, Industria sir
mei C. Turzii, care părăsește 
competiția cu fruntea sus, după 
o înfrângere la limită.

In două meciuri, nici prelun
girile nu au dat o învingătoare

U.T.A. — Petrolul PI. 3-1 
Steaua — Poli, lași 7—8
Uni». Craiova— Ind. sirmei CT. 2—1 
S.C Bacău

București : 
Galați : 
Sibiu : 
Buzău 
Cluj-Napoca: Corvinul 
Brăila : 
Pitești : 
Ploiești :

Echipele
de finală ale Cupei României.

Oinamo
F.C. Bihor 
Poli. Tim.

- F.C. Argeș
- Olimpia S.M.
- F.C. Constanța
- F.C.M. Galați
- F.C. Brăila

0-1 
5-7 
1-0
0-3
1-3

(0-1)
(1-1 : 2-2 ; 2-2)
(0-0)
(0-0)
(1-0 ; 2-2 ; 2-2)
(1-0)
(0-1)
(1-2)

scrise cu litere mai

și atunci s-a apelat la ultimul 
criteriu de departajare, lovitu
rile din punctul de la 11 m. 
Finaluri dramatice pe stadioa
nele din Galați și Cluj-Napoca 
(urmărite cu emoție și 
le, de sutele de mii de 
tori ai transmisiunilor 
nice) care au dat ciștig 
ză Politehnicii Iași în 
nalistei din trecuta 
respectiv, „ll“-lui din Satu 
Mare in întrecerea cu Corvinul.

O etapă foarte animată, cu 
eliminări spectaculoase, cu mul
te scoruri strînse, dovadă a 
echilibrului partidelor, cu „su
plimentele" specifice cupei — 
— prelungiri și penaltyuri —

de zeci- 
ascultă- 
radiofo- 
de cau- 
fața fi- 

ediție ți, 
din

Nedelcu II înscrie cel de-al doilea gol al formației arădene în 
partida de ieri, de pe Stadionul Republicii, cu Petrolul Ploiești, 
ciștigată de U.T.A. cu 3—1 Foto : N. DRAGOȘ

groase s-au calificat în sferturile

atributele acestui inter-iată
mezzo numit optimile „compe
tiției k.o.“.
,\\\\\\\\\\\\^^^^

Citiți ta pag. 2—3 cronicile ce
lor opt partide.

AL VIZITEI ÎNTREPRINSE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

IN STATELE UNITE ALE AMERICII
Pe adresa tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul ge

neral al partidului, președintele Republicii, sosesc din întreaga 
țară telegrame din partea comitetelor județene de partid, a unor 
comitete municipale de partid, a unor organizații de masă sau 
întreprinderi, prin care oamenii muncii, întregul nostru popor, 
într-o entuziastă unanimitate, își exprimă deplina satisfacție față 
de rezultatele cu care s-a încheiat vizita de stat pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu au în
treprins-o în Statele Unite ale Americii.

Oamenii muncii — se subliniază în telegrame — au urmărit 
cu legitimă mindrie și viu interes desfășurarea vizitei in Statele 
Unite ale Americii, văzind în această acțiune o nouă expresie a 

promovată de 
s se bucură

consecvenței și dinamismului politicii externe l_ . 
partidul și statul nostru socialist, prestigiul de care 
România în lume.

Salutind ca adincă satisfacție rezultatele rodnice 
gului româno-americaa la nivel înalt, perspectivele 
toare pe care le-a deschis dezvoltării în continuare a 
pe multiple planuri dintre România și S.U.A.. in interesul celor 
două țări, conlucrării lor pe arena internațională, oamenii muncii 
dan o înaltă apreciere activității desfășurate de președintele țării 
noastre, in timpul vizitei, care exprimă în cel mai inalt grad 
aspirațiile fundamentale ale poporului nostru de propășire și 
prosperitate, înscriindu-se intru totul pe coordonatele imperati
velor de pace și progres ale contemporaneității.

Țara întreagă a primit cu sentimente de adincă satisfacție și 
mulțumire aprecierile elogioase adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, poporului român, de către cele mai înalte personali
tăți ale vieții politice, de reprezentanții diferitelor organisme 
tehnico-științifice, economice și social-culturale americane și inter
naționale — recunoaștere a înaltelor virtuți și calități de om po
litic și militant revoluționar, întruchipate în persoana președin
telui nostru, care a reușit, ca nimeni altul, să situeze România pe 
un loc de cea mai înaltă cinste in rindul popoarelor lumii, să-i 
atragă atît de mulți prieteni ca niciodată în istoria sa.

In telegrame se exprimă, de asemenea, marea satisfacție că 
in Declarația comună adoptată cu prilejul vizitei și-au găsit con
sacrarea și recunoașterea deplină principiile noi de relații din
tre state, promovate cu consecvență de partidul și statul nostru, 
personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Oamenii muncii din întreaga țară își exprimă totala ade
ziune față de rezultatele vizitei in Statele Unite ale Americii, 
înalta stimă și recunoștință față de activitatea desfășurată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea prestigiului Româ
niei in lume, pentru pace și securitate internațională.

ale dialo- 
imbucură- 
colaborării

La Bacău: MARE INTERES PENTRU

DE. GIMNASTICA
Așadar, de mîine și pină du

minică Sala sporturilor din Ba
cău va găzdui cea de-a XXI-a 
ediție a Campionatelor interna
ționale de gimnastică ale Ro
mâniei, competiție așteptată cu 
mult interes de iubitorii sportu
lui din localitate.

După cum s-a mai anunțat, 
programul întrecerii prevede 
atît exerciții impuse, cit și liber 
alese, constituind în felul a- 
cesta o veritabilă repetiție în 
vederea campionatelor mondiale 
programate, în luna octombrie, 
la Strasbourg, în Franța.

Un număr record de 
și-au trimis mesageri la
cursul de la Bacău, gimnaste 
și gimnaști din 13 țâri urmînd 
a-și prezenta măiestria în cele 
trei zile în care se vor derula 
întrecerile : Belgia. Canada,
Cehoslovacia, Cuba, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, Italia, Iu-

țări 
con-

B™ 0 ADEVĂRATA .OFENSIVA A PRIMĂVERIIa

î,DACIADEI“
—‘«.M IN SPORTUL IN AER LIBER

INTERNAȚIONALE
ALE ROMÂNIEI

în vederea aplicării in viață 
a sarcinilor ce decurg din ho- 
tăririle Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, a 
orientărilor și indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
cu privire la programul de re
ducere a duratei săptămînii de 
lucru, conducerea Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport a stabilit ca toate con
siliile județene, cluburile și a- 
soclațiile sportive, împreună cu 
organizațiile cu atribuții în miș
carea sportivă, să ia măsuri 
pentru organizarea și desfășu
rarea, sub egida „Daciadei", a 
unor ample acțiuni sportive, tu
ristice și recreative.

Ținîndu-se seama de prefe
rințele maselor de tineri și oa
meni ai muncii, acțiunile vor 
fi organizate îndeosebi Ia locu
rile de agrement din cadrul lo
calităților, în zonele preorășe
nești și punctele turistice, ofe
rind unui număr cit mai mare 
de cetățeni posibilitatea petre
cerii timpului liber în mod plă
cut și recreativ. Zilele de 30

aprilie. 1 și 2 Mai, mai ales, o- 
feră organelor și organizațiilor 
sportive, sindicatelor, organiza
țiilor U.T.C. și de pionieri, ins
pectoratelor școlare, ca și tu
turor celorlalte organe și orga
nizații cu atribuții în mișcarea 
sportivă, posibilitatea desfășu
rării unui bogat program spor
tiv, turistic și recreativ în aer 
liber. Pregătirea cit 
nică a amenajărilor 
locurile amintite, 
materialelor precum 
lor de specialitate 
corde asistentă sportivă cetă
țenilor de toate vîrstele, pregă
tirea unor programe care să 
cuprindă întreceri Ia diferite ra
muri de sport, demonstrații ale 
sportivilor fruntași, jocuri dis
tractive și alte acțiuni sportive, 
îmbinate cu manifestările cul- 
tural-artistice, ca și o largă 
propagandă în întreprinderi, in
stituții, sate etc — iată sarcini 
de primă urgență.

In toate localitățile se 
organiza, încă din aceste 
întreceri sportive la cit 
multe ramuri și probe, crosuri,

mai grab- 
necesare la 

asigurarea 
și a cadre- 
care să a-

vor

excursii, acțiuni cicloturistice, 
concursuri populare de canotaj 
ș.a., iar cu ocazia meciurilor de 
fotbal din Diviziile A, B și C, 
din campionatele municipale, 
orășenești și ale sectoarelor 
municipiului București, precum 
și la alte competiții oficiale, se 
vor organiza — în d t chidere și 
în pauzele acestora — demon
strații de atletism, gimnastică, 
lupte, box, judo, scrimă, ciclism, 
călărie și alte concursuri dis
tractive, care să ofere specta
torilor clipe de îneîntare și să 
facă o bună propagandă diferi- 
telpr discipline.

Iată un minunat prilej de a- 
firmare a capacității organiza
torice și tehnice, a inițiativei 
creatoare, puse în slujba antre
nării maselor de cetățeni în ac
tivitatea sportivă. Este de da
toria tuturor slujitorilor spor
tului să acționeze cu toate for
țele pentru a declanșa (și am
plifica de la o săptămînă la 
alta) o adevărată „ofensivă a 
primăverii" în activitatea spor
tivă de masă în aer liber.

Mircea COSTEA

goslavia, Polonia, Spania, Sta
tele Unite ale Americii, Ungaria 
și Uniunea Sovietică. Bineînțe
les, solilor de peste hotare li se 
vor alătura unii dintre cei mai 
buni gimnaști și gimnaste din 
loturile reprezentative ale Ro
mâniei. De fapt, cu excepția 
Nadiei Comăned și a Teodorei 
Ungureanu, în al căror program 
special de pregătire nu a fost 
inclus concursul de la Bacău, 
la „internaționale" va fi pre
zentă țntreaga elită a gimnasti
cii noastre.

Cu mult interes este aștepta
tă, desigur, evoluția proaspătu
lui cîștigător al „Turneului 
campionilor" de la Londra, a- 
mericanul Kurt Thomas, care 
s-a impus cu un an în urmă 
și Ia Cluj-Napoca. a campioa
nei Belgiei, Joelle de Keukelei- 
re, a gimnastei americane 
Kathy Johnson, a celor cana
diene, Shennon Fleming și Ka
ren Goold, și se contează că și 
delegația din U.R.S.S. (Galina 
Ionas, Andrei Popov, Bogdan 
Makut și Andrei Lev) va fi la 
înălțimea renumelui școlii so
vietice de gimnastică.

Pentru vineri sint programate 
exercițiile impuse (dimineața 
băieți, iar după-amiaza fetele), 
sîmbătă vor avea loc exercițiile 
liber alese, iar duminică dimi
neața — finalele pe aparate. DAN GRECU

Divizia A la hochei

STEAUA (5—1 cu Dinamo),
LIDER AUTORITAR

(prinMIERCUREA CIUC, 19 
telefon). Așteptat cu mult in
teres (dinamoviștii își „jucau" 
ultima carte...), meciul derby 
dintre Steaua și Dinamo a ofe
rit numeroșilor și avizaților 
spectatori din localitate o con
fruntare animată și atractivă, 
la capătul căreia hocheiștii de 
la Steaua au obținut o nouă 
victorie : 3—1 (2—0, 1—0, 0—1). 
în felul acesta, formația antre
nată de Z. Czaka și N. Zografi 
și-a consolidat poziția de lideră

a clasamentului. In momentul 
de față Steaua are 27 puncte, 
iar Dinamo

Jocul de 
și animat, 
prin marea 
țională, victoria revenind forma
ției care a știut să-și organizeze 
mai bine sistemul defensiv și 
al cărei portar, în speță Vale-

Romeo VILARA

numai 21.
miercuri, interesant 
a fost caracterizat 
sa încărcătură emo-

(Continuare în pag. 2—3)



Cursurile dc pcrtcqionarc pentru educatoare

TREI ZILE ÎN „GRUPA MICĂ" 
A SPORTULUI PREȘCOLAR

• 1 500 de educatoare din întreaga țară au răspuns „prezent"
• Colocviu pe tema creșterii sănătoase și viguroase a copiilor.

* Trei opinii semnificative

ECHIPA NOASTRĂ DE JUDO ȚINTEȘTE 
AFIRMAREA IA CAMPIONATELE EUROPENE

In toate județele țării, și în 
municipiul București s-au or
ganizat, în zilele vacanței de 
primăvară, cursuri de perfec
ționare pentru educatoare, pri
mii dascăli în sport ai celor mai 
mici cetățeni din patria noastră. 
Acțiunea, inițiată de M.E.I., în 
colaborare cu C.N.E.F.S., se în
scrie pe linia înfăptuirii Pro
gramului privind dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
sport pe perioada 1976—1980, a- 
doptat de Comitetul Politic 
Executiv al G.C. al P.C.R. — 
document cu sarcini și obiecti
ve de mare Însemnătate și în 
domeniul sportului preșcolar. 
Cursurile, adevărate lecții pri
vind dezvoltarea fizică corectă 
și armonioasă a copiilor noștri, 
s-au desfășurat timp de trei 
zile, cu participarea a- circa 
1500 de educatoare din toate 
grădinițele țării.

La București, „mamele de 
peste zi", în grija cărora lăsăm 
pe cei dragi, au avut colocviu 
— pe tema creșterii sănătoase 
și viguroase a copiilor — la 
Liceul pedagogic din Drumul 
Taberei. Aici, în frumoasa sală 
de sport, colectivul catedrei de 
educație fizică a liceului a or
ganizat o adevărată grădiniță 
în miniatură, cu scăunele și 
măsuțe liliputane, cu material 
didactic care invita Ia joacă, la 
sport. Au fost lecții practice, 
de actualizare a cunoștințelor 
din domeniul educației fizice și 
sportului. Au fost demonstrații 
(grădinița „model" nr. 146), s-au 
proiectat filme, catedra de na- 
tație a I.E.F.S. — prin studen

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
PRIMA ETAPA A ÎNTRECERII 
DE VITEZA ÎN COASTA A 

AUTOMOBILIȘTILOR
Duminică, pe șoseaua ce duce 

spre frumoasa stațiune Păltiniș, 
se va desfășura prima etapă a 
campionatului național de viteză 
In coastă la automobilism. La 
întrecere, care va avea loc pe o 
distanță de 7,1 km (cu plecare 
de la Curmătura Strezii), concu
rează numeroși piloți (pînă acum 
sînt 80 de înscrieri) între care : 
Belu, Grigoraș. frații Motoc, Că
priță, Ionescu, Balint, Szentpall, 
Rusescu, Gîndu.

Participanții la această etapă 
vor face revizia tehnică sîmbătă 
22 aprilie la ora 12, iar antrena
mentul oficial, în aceeași zi. la 
ora 15,30. Concursul se dispută 
duminică Jntre orele 8,30—12,30.

AU FOST DESEMNAȚI
8 TITULARI IN ECHIPA 

PENTRU C.M. DE BOX
Cu prilejul ultimei sale ședințe, 

Biroul Federației române de box 
a luat cîteva hotărîri importante.
• Au fost desemnați opt titu

lari al echipei naționale pentru 
campionatele mondiale de la Bel
grad (6—20 mai) ; F. Ibraim 
(muscă). T. Dinu (cocoș), S. 
Cuțov (ușoară), I. Vladimir (se- 
mimijlocie). I. Miron (mijlocie 
mică). V. Silaghi (mijlocie), C. 
Chiracu (semigrea) șl I. Cernat 
(grea). Pentru celelalte categorii 
sint prevăzute două meciuri de 
selecție : joi, la Galati : M. Con
stantin — S. Adem (semimuscă) 
șl sîmbătă. la Brăila : Fi. I4va- 
daru — D. Ilie (semiușoară). Ti
tularul la „pană" va ti hotărîi 
Intre Gh, oțelea și v. Ioana.
• Pentru abateri de la disci 

plina sportivă au tost sancționați 
pugiliștii : T. Ghinea (cu exclu
derea din lotul național șl sus
pendarea din orice activitate 
sportivă PÎnS la sfîrșitul anului) : 
șl C. Hajnal (cu avertisment public) .
• Pentru comportare necores

punzătoare și acte de Indisciplină 
m timpul unor turnee peste ho
tare au fost sancționați boxerii : 
Glt Simion (suspendare pînă la 
sfîrșitul anului de la orice activi
tate internațională) și T. Tudor 
(suspendare pe timp de trei luni 
de la orice activitate internațională) .

BOXERI SELECȚIONAȚI - 
ÎNVINȘI LA PLOIEȘTI I

Marți, la Ploiești, în sala În
treprinderii „1 Mai«, în fața a 
1000 de spectatori, lotul național 
dc box a susținut o întîlnire a- 
micală cu o selecționată praho- 
veană. Singurele surprize s-au în
registrat la cat. pană, unde am
bii selecționați au fost învinși de 
localnici : Titi Tudor b.p. Viorel 
Ioana și Pițu b.p. Gheorghe O- 
țelea. Cei mai în formă s-au ară
tat a fi : Teodor Dinu, Simion 

ții el — a prezentat la bazinul 
liceului „Dimitrie Bolintineanu" 
mijloace de acomodare cu apa 
și preinițierc în înot.

Iată cîteva opinii ale celor 
care, timp de cîteva zile, s-au 
aflat în „grupa mică" a sportu
lui- preșcolar :

Gheorghița Ștefănescu, direc
toarea grădiniței nr. 238, Sec
torul 5 : „Am aflat noțiuni noi, 
moderne, despre tehnica de lu
cru la capitolul deprinderilor 
motrice de bază. Am învățat 
multe, îndeosebi despre inten
sitate, despre cum se lucrează 
eficient cu o grupă de copii, 
grupă căreia înainte ii dădeam, 
bunăoară, o singură minge, co
piii așteptind astfel rinduî la 
joacă, la sport".

Gabriela Anastasiu. educatoa
re la grădinița nr. 185, Sectorul 
6 : „Ni s-a sugerat să introdu
cem norme de control. Cred.că 
este un lucru important pentru 
copii. După vacanță voi întocmi 
un grafic care să oglindească și 
micile performanțe ale șoimilor 
noștri la săriturile in înălțime 
și în lungime, la cățărare etc."

Elena Afilipoaiei, directoa
rea grădiniței nr. 97, Sectorul 
8 : „Am înțeles un lucru im
portant : copiii intre 3 și 5 ani 
trebuie să meargă și să alerge 
corect, cu randament. Am înțe
les, de asemenea, că puștii ne 
copiază in mișcări. Știam lu
crul acesta, nu cunoșteam insă 
mișcările corecte ale unor exer
ciții".

Vasile TOFAN

Cuțov, Florian Livadaru. în cel 
mai strîns meci al galei, la cat. 
mijlocie mică : Ion Miron b.p. 
Nedelea Mocanu. (Gh. ALEXAN
DRU, coresp.).

SUCCESE ALE GIMNAS
TELOR DE LA CL. SP. 

ȘCOLAR
Echipa Clubului sportiv școlar 

din Capitală a repurtat un fru
mos succes în recenta dispută 
cu selecționata Clubului sportiv 
Dinamo Berlin (R. D. Germană), 
desfășurată la sala de la „Ti
neretului". Gazdele au terminat 
Învingătoare atit pe echipe, cît 
și la individual, o excelentă im
presie lăsînd, Îndeosebi. Iulia Is- 
trate și Ofelia Iosub, al căror a- 
port la succesul echipei a fost ho- 
tărîtor. Rezultate tehnice : echipe 
CI. sp. șc. Buc. 180,55 p, Dinamo 
Berlin 177,35 p ; pe aparate : să
rituri Heike Gerlah 19,05 } para
lele Gabriela Geiculescu 19,05 ; 
bîrnă Iulia Istrate 18,70 p ; sol 
Helke Gerlah 19,05 ; individual 
compus Iulia Istrate 36,90, Katrin 
Kaminski 36,80, Ofelia Iosub 36,20, 
Heike Gerlah 35,95, Gabriela Gei
culescu 35,80.

CONTINUĂ 
CAMPIONATUL DIVIZIEI A 

DE HANDBAL
Campionatul Diviziei A de 

handbal va continua să-șl deru
leze, astăzi, programul cu me
ciuri contind pentru etapa a 
n-a (masculin, în aer liber) șl 
cu etapa a vn-a (feminin. fn 
sală). Iubitorii din Capitală al 
acestui sport vor avea prilejul 
să urmărească nu mal puțin de 
patru partide, In cadrul cărora 
zor evolua o bună parte dintre 
fruntașele handbalului nostru.

tn țară sînt programate urmă
toarele meciuri, (masculin) : Di
namo Brașov — Gloria Arad, V-

PROGRAMUL MECIURILOR 
DIN CAPITALA 

Masculin (Di,. A)
Ora 16 : Steaua — C.S.M. 

Borrești (teren Steaua). 
Feminin (Div. A)

Ora 17 : Universitatea
București — Progresul

Ora 18,10 ; Rapid — Mure
șul T&. Mureș

Ora 19,20 : Confecția — 
I.E.F.S.

Toate trei meclurHe se vor 
disputa in sola Floreasca.

aiversitatea Cluj-Napoca — Di
namo București. Politehnica Ti
mișoara — ftlinaur Baia Mare 
(nu Încape Îndoială că timișore
nii vor fi prezenți In număr 
mare In tribune, atît pentru a-șl 
Încuraja echipa locală, dar și 
pentru a urmări evoluția echipei 
care, nu de mult, a furnizat ma
rea surpriză de a ti clștigat pri
ma ediție a „Cupei Bom&niei"), 
știința Bacău — Betonul Săvi- 
nești. în campionatul feminin se 
vor mai desfășura, In afara me
ciurilor din Capitală, partidele 
Hidrotehnica Constanța — Con
structorul Timișoara șl Universi
tatea Cluj-Napoca — Universita
tea Timișoara.

Aproape tot lotul pe podium 
(o singură excepție) la Cam
pionatele balcanice de judo 
reprezintă o reușită a sporti
vilor români la ediția încheia
tă zilele trecute in Iugoslavia. 
La înapoiere, i-am solicitat se
cretarului F.R.J., Anton Muraru, 
cîteva amănunte • Vă rugăm să 
vă referiți la valoarea competi
torilor prezenți la aceste cam
pionate pentru a putea aprecia 
ce a însemnat, de fapt, un loc 
pe podiumul de premiere • Da
că loturile Greciei și Turciei 
nu s-au afirmat, deocamdată, în 
arena internațională, în schimb 
sportivii din iugoslavia obțin de 
multă vreme lauri în întrecerile 
de anvergură. In progres re
marcabil s-au prezentat și 
sportivii din lotul Bulgariei 
care, nu de puține ori, au fost 
greu de depășit. Dealtfel, in 
clasamentul pe echipe Bulgaria 
a și întrecut reprezentativa țării 
gazdă. Pentru antrenori, pentru 
federație aceste întreceri au ofe
rit un test necesar înaintea cam
pionatelor europene de la Hel
sinki (5—7 mai), mai ales că 
s-a folosit noul sistem de dis
putare. • Ca test de verificare 
a sportivilor — așa cum spuneți 
— întrecerile v-au dat posibili
tatea aprecierii stadiului lor de 
pregătire. Care sint concluziile 
dv. ? • îmbucurător ni se pare 
faptul că sportivii din lotul pre
zentat la Campionatele balcani
ce — din care va fl selecționa
tă echipa pentru C.E. — au a- 
tins un nivel corespunzător în 
domeniul pregătirii fizice și al 
rezistentei de concurs în condi
țiile susținerii unul număr de 
3—5 meciuri în numai cîteva 
ore. în privința tehnicii insă, 
mulți dintre ei mai trebuie să 
depună eforturi susținute în 
timpul care a rămas. Elemen
tele tehnice pe care le stăpî- 
nesc nu sint încă folosite cu o 
anume înlănțuire absolut nece

DIVIZIA A LA HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

rian Netedu (Steaua), a greșit 
mai puțin. Intr-adevăr, in a- 
cest joc de mare tensiune, cal
mul și atenția in apărare, ca 
și marea experiență competițio- 
nală a portarului stelist au fost 
elementele decisive ale unei 
victorii ce s-a conturat destul 
de rapid. Punctele au fost în
scrise în ordine de : Gheorghiu 
(min. 11), Bucur (min. 13), Hă- 
lăucă (min. 40) — pentru Steaua 
și Tureanu (min. 50) pentru 
Dinamo intr-un moment în 
care — curios — Steaua avea 
superioritate numerică.

Corect și atent arbitrajul lui 
G. Tasnadi (Miercurea Ciuc) la 
centru, ajutat bine la cele două 
linii de O. Barbu (București) și 
A. Balint (Miercurea Ciuc).

Campionatul Diviziei A se 
reia la București, duminică 23 
aprilie, cu jocurile turului al 
9-lea.

★
Oboseala, dar mai ales dife

rența de valoare, iși spun tot 
mai mult cuvîntul tn Întrecerea 
formațiilor din seria secundă a 
Diviziei A. Ieri, pe patinoarul 
„23 August" s-au înregistrat 
scoruri mari. Astfel, Unirea Sf. 
Gheorghe a Învins Agronomia 
Cluj-Napoca cu 10—1 (4—0, 5—0, 
1—1), după un joc lipsit de is
toric și în care studenții au 
realizat golul de onoare cu cî
teva secunde înainte de final.

După o comportare mai puțin 
mulțumitoare în jocul anterior, 
Sp. studențesc A.S.E. a făcut 
ieri o partidă ceva mai bună, 
victoria categorică din meciul 
cu C.S.Ș. Miercurea Ciuc fiind, 
insă, facilitată și de replica mo
destă a adversarului. Scor fi
nal : Sp. studențesc A.S.E. — 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc 7—1 
(4—0, 2—1, 1—0). Cel mai echi
librat joc a fost cel din vedeta 
cuplajului de după amiază, care 
a opus pe Dunărea Galați for
mației Avîntul Gheczgheni. 
Rezultat : 6—4 (4—1, 1—2, 1—1) 
pentru Avîntul Gheorgheni.

Astăzi este zi de pauză, dis
puta reluîndu-se mîine cu ulti
ma etapă a- turului IV în care 
sînt programate întîlnirile : 
CJS.Ș. Miercurea Ciuc — Dună
rea Galați, Tirnava Odorhei — 
Avîntul Gheorgheni și Unirea 
Sf. Gheorghe — Sp. studențesc 
A.S.E.

CAMPIONATELE 
NAȚIONALE DE PATINAJ 

ARTISTIC
Campionatele naționale de pa

tinaj artistic rezervate seniorilor, 
programate sub egida „Dactadei", 

sară. Așa cum am văzut la 
Novi Sad și în multe alte com
petiții din ultima vreme, finali
zarea ippon-ului (victorie îna
inte de limită) este soluția cea 
mai sigură pentru adjudecarea 
deciziei. Spre deosebire de 
box, unde k.o.-ul se obține des
tul de anevoios, ippon-ul se 
consemnează în foarte multe 
partide șl stă la îndemîna ori
cărui sportiv bine pregătit. Nu 
vreau să pun pe seama arbitra
jului numeroasele verdicte care 
fac din învinși clar — învin
gători. Dar subiectivitatea apre
cierii în judo este atit de elas
tică îneît se pot acorda eu 
seninătate decizii arbitrare. 
Pentru a evita, pe cît posibil, 
asemenea situații sportivii noș
tri trebuie să „caute" in fiece 
moment finalizarea ippon-ului. 
Așa au reușit să cucerească 
titlurile A. Szabo (cat. super- 
ușoară) și M. Toma (semimij- 
locie), cil victorii, aproape pe 
linie, prin ippon. C. Nicolae și 
N. Vlad și-ar fi disputat cu 
siguranță titlul la semiușoară 
dacă în partidele decisive, cu 
toate că aveau pe tabela de 
punctaj avantaje nete, nu pri
meau avertismente care au pu
terea de a anula sau depăși 
chiar valoarea oricărui proce
deu tehnic • O ultimă între
bare : ce planuri aveți pentru 
apropiatele campionate europe
ne 7 • Afirmarea noastră, con
tinua afirmare a judo-ului din 
țara noastră este țelul care 
ne animă la fiecare com
petiție. Numai că pînă anul 
trecut (două medalii de bronz) 
n-am reușit pe măsura dorinței 
noastre. Lotul încă nu a fost 
definitivat — cum menționam 
mai înainte — dar din el nu 
vor lipsi sportivii care ne dau 
speranța unor reușite : M. To
ma, A. Szabo, C. Nicolae, C. 
Năftică, P. Drăgoi ș.a.

Costin CHIRIAC

vor avea loc. vineri șl sîmbătă, 
pe patinoarul „23 August" din 
Capitală. întrecerile se vor des
fășura după cum urmează : mîi
ne dimineață Intre orele 8—11, fi
guri obligatorii (băieți și fete), 
orele 14—16, programul scurt; sîm
bătă Intre orele 9—11, figuri li
bere.

In vederea acestor dispute, pa
tinatorii bucureștenl au concurat 
in prealabil la campionatul 
ni< 
s-au 
care 
său 
ple . _ _____
Nencu. Iată dealtfel,

A. vasile 
p ; 2. M. Ion 
p ; 3. Al. An- 
— 80,8 p ; 4.

— -----,--------- mu-
al de patinaj, tn progres 
arătat a fi Adrian Vasile, 
a prezentat fi. programul 

de libere două sărituri tri- 
șl, de asemenea, Terez.

cum arată 
clasamentul campionatului muni
cipal : seniori : 1.
(I.E.F.S.) 2,6 — 88,5 p 
(C.S.Ș. 2) 3,8 — 86,1 p 
ghel (C.S.Ș. 2) 5,6 - __  „ , ..
L. Ghica (C.S.Ș. 2) 8,0 — 76,7 p ;

■ . Gabriela Voica
91,3 p ; 2. Cor- 
“ ’ 1 — 89,2 p;

senioare : 1.
(I.E.F.S.) 2.0 __  , , __
nelia Pleu (I.E.F.S.) 4.0 - „,
3. Irina Nlchiforov (I.E.F.S.) 7,0 
— 84,8 p ; 4. Tereza Nencu
(C.S.Ș. 2) 7,0 — 85,7 p.

CONCURSURI DE TIR
La un concurs internațional de 

mistreț alergător, desfășurat la 
Budapesta, la care au participat 
țlntași din R.D. Germană, Norve
gia, Suedia, Ungaria și România, 
K. Skoglung (Norvegia) a reușit un 
rezultat foarte bun, 572 p. ocu- 
ptnd primul loc al Întrecerii, Pe 
locul al doilea, s-a clasat tot un 
norvegian, J. Larsson, cu 571 p. 
De remarcat că T. Pfeffer (R. D. 
Germană), campion olimpic la 
Montreal, s-a clasat doar pe lo
cul 5, cu 567 p. Cel mai bine cla
sat dintre reprezentanții noștri, 
Ion Mihai (locul 24), a totalizat 
552 p. Echipa României a reușit 
un nou record național, cu 
1418 p.

★
La Ploiești a avut loc „Cupa 

Iosif Sîrbu", rezervată unor pro
be pentru arme cu glonț. Iată 
cîteva dintre rezultatele înregis
trate : pistol liber, Juniori : 1.
T. Covaci (U. T. Arad) 531 p, 2. 
A. Șerban (C.S.U. Brașov) 523 p; 
juniori n : 1, Sorin Babil (U. T. 
Arad) 345 p ; pușcă liberă, 60 fc, 
seniori : 1. P. Posea (Petrolul) 
590 p ; pușcă standard, «0 fc Ju
niori I : 1. Carmen Calalb (C.F.R. 
Arad) 584 p ; junioare n : 1. Da
niela Toader (Unirea Focșani) 
533 p ; pușcă liberă, 3x40 t, se
niori : 1. i. Stoicescu (Petrolul) 
1139 p.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
C1ȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 11

APRILIE 1978
FAZA I : Cat. 1 : 4 variante 

25% a 17.500 lei ; Cat. 2 : 5.50 a 
25.000 lej din care, la alegere, o 
excursie de două locuri în 
U.R.S.S. — Finlanda sau R.D.G. 
— Berlinul Occidental sau R. P. 
Bulgaria — R.S.F. iugoslavia și di
ferența in numerar ; Cat. 3 : 23,25

începind de

„TOPUL SPORTUL" I 
REVINE ÎN ACIU

A venit primăvara! Vremea 
însorită invită la mișcare, la 
sport în aer liber! Iată de ce 
considerăm că a venit timpul 
să relansăm „TOPUL SPOR
TUL" la săritura în lungime. In 
prima sa parte, această compe
tiție sui-generis s-a bucurat de 
un frumos succes, la ea parti- 
cipînd (uneori pe un timp ne
favorabil) elevi și eleve din 
Arad, Ploiești, Timișoara, Su
ceava. București, Curtea de Ar
geș, Sibiu și din alte localități.

Deci, cine urmează?
Azi este 20 aprilie. Azi poate 

reîncepe „Topul"! Reamintim 
condițiile de participare: • 
este deschis tuturor elevilor din 
clasa a IX-a (fără specializare) 
• se execută săritura în lun
gime cu elan (două încercări, 
iuindu-se în considerare cea

mai bu 
rarea s< 
se face 
luîndu-i 
celor a 
pot fi I 
adresa 
confirm 
Iui reda

Așada 
rile !

In așt 
eri (pot 
mai par 
recordur 
Slavici" 
la băieți 
dual — 
5,68 m 
4,78 m.

Cine t

Reprezentativa feminină de baschet a

CALIFICAREA, DOAR UN PAS SPRf "
învingînd echipele Olandei (86— 

70, la pauză 32—42) și Israelului 
(74—64, la pauză 36—32), repre
zentativa feminină de baschet a 
României a cucerit locul I in 
turneul desfășurat in localitatea 
Tiberias din Israel și s-a calificat 
pentru ediția a 16-a a campiona
tului european care va avea loc, 
Intre 20 și 30 mai în Polonia. A 
doua clasată — Olanda (66—65 cu 
Israel) — a promovat și ea între 
primele 13 selecționate ale Con
tinentului, alături de formațiile 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Bulgariei, 
Iugoslaviei, Franței, Italiei, Polo
niei (calificate direct), Ungariei, 
Suediei, Spaniei și R. F. Germa
nia (calificate după turneele dis
putate la Tampere și Wolfenbtlt- 
tel).

In legătură cu turneul din ora
șul Tiberias, dar mai ales cu 
perspectivele formației române, 
am solicitat amănunte < prof. Si
gismund Ferencz, antrenorul prin
cipal al lotului.

— Calificarea este, desigur, bi
nevenită și bucură pe toți iu
bitorii baschetului. Considerăm, 
însă, că greul începe de-abia de 
acum înainte și că pentru obți
nerea unei poziții fruntașe în cla
samentul final trebuie eliminate 
neajunsuri mai vechi, unele pre
zente și în turneul de calificare, 
în fața unor echipe de valoare 
modestă. Ne referim, de pildă, 
la aportul pivoților, la numărul 
mare al greșelilor de tehnică, la

tracul sa 
nează po 
noastre. < 
tru elimi 
ttuarea s

— Scori 
Olanda - 
re — s-a 
ve în m< 
luția în 
române i 
scuză. Dc 
calificare: 
datorat < 
tuturor ji 
garea uni 
chetul eu 
doar prin 
calitate ș 
acum, pri 
re din paj 
Eliminare; 
„minat “, 
ropenelor* 
Internați oi 
românce 
al activii 
rămasă p 
greșite, r 
portul inc 
recuperări 
capitolele 
sista, iar 
la Lodz ț 
vom lua ) 
re, vor c 
un sprijir. 
STÂNGUL

Dnpd turneele iinalc dc volei (ji

SELECȚIE Șl NIVEL TEHNiu oUN
Turneul final al campionatului 

republican de junioare programat 
la Deva s-a bucurat de o organi
zare excelentă. Numărul mare de 
spectatori prezenți în Sala spor
turilor în cele patru zile de în
treceri, coroborat cu disputele 
pasionante, în majoritatea lor de 
bun nivel tehnic reprezintă punc
tele ele referință ale competiției 
recent încheiate. Omogenă și am
bițioasă, formația Clubului școlar 
nr. 1 București, cîștigătoarea ti
tlului de campioană, a fost de 
departe cea mai bună în turneul 
final. După o evoluție foarte bu
nă în serii, ocupanta locului se
cund — echipa Clubului sportiv 
școlar Universitatea Timișoara — 
a decepționat tocmai în cel mai 
important meci. Revelația turneu
lui a fost însă cea de a treia 
clasată, formația ploieșteană Tri
colorul Lie. Mihai Viteazul, care 
a avut o comportare constant bu
nă pe parcursul întregului tur

neu. Apre< 
cute și la 
lui spor 
Neamț, 
mod deos 
pentru ect 
ția foarte 
zuri doar 
petiționale 
jungă în .

Făcînd o 
asupra tu 
băieților, 
el s-a deși 
tisfăcător, 
lor evoluîn 
tori valoro; 
neprevăzut, 
Energetic < 
meritat, în 
C.S.Ș. Tuh 
tlei — flint 
capitolul d 
luptă.

LOTUL DE LUPTE GRECO-ROMANE A
La Oslo încep mîine Campiona

tele europene de lupte greco- 
romane. Ieri dimineață a 
plecat spre capitala Norvegiei 
lotul reprezentativ al țării noas
tre : C. Alexandru (cat. 48 kg), 
N. Gingă (52 kg) M. Boțilă (57 
kg), I. Păun (62 kg), șt. Rusu 
(68 kg), Gh. Ciobotaru (74 kg), 
I. Draica (82 kg), P. Dicu (90 kg), 
I. Savin (100 kg) și R. Codreanu 
(4- 100 kg). Ei sînt însoțiți de V. 
Dona, secretar al F.R.L.. I. Cor- 
neanu, antrenor coordonator, N. 
Pavel și S. Popescu, antrenori, 
dr. N. Ploieșteaniu, medicul Iotu
lui șl de arbitrii internaționali 
I. Cernea șl Gh. Marton. La ae

roportul Ot 
leva cuvlnt 
tivii țării n 
ne-a mărtur 
Uzeze al p 
tal. N. Ging 
tn ordine. 
3. și anul 
dată aspără 
podiumului, 
a slăbit In 
Totuși i-au 
tn fine, dr. 
asigurat că 
capacitate C 
și s-au îr.c: 
mitele categ 
tate.

a 3.899 lei ; Cat. 4 : 81 a 1.119 lei; 
Cat. 5 : 156,50 a 400 lei ; Cat. 6 : 
259,75 a 300 lei ; Cat. 7 : 549.25 a 
200 1*1 ; Cat. 8 : 2.725 a 100 lei.

FAZA a Il-a : Cat. A : 1 va
riantă 25% a 12.500 lei ; Cat. B : 
8,50 a 10.000 lei sau. la alegere, 
o excursie în B.P. Bulgaria — 
R.S.F. Iugoslavia și diferența în 
numerar ; Cat. C : 21,50 a 7.054 
lei ; Cat. D : 133.50 a 1.095 lei ;
Cat. E : 1.222,75 a 100 lei.

REȚINEȚI ! 
ZI PENTRU 
LETELOR L. 
NUITA LO

AI

NUMERELE
GEREA PRC

Al
Extragerea 
Extragerea 

10 25
FOND TOT 

1.094.435 lei i 
REPORT CA'



I
OPTIMILE „CUPEI ROMÂNIEI"

NOIME RECORDMANA CUPEI ELIMINATA LA PENALTYUR11 
Steaua — Politehnica lași 7—8 (1—1; 2—2; 2—2)I

măsu- 
rag • 

tent pe clasă, 
derare media 
•Srezultatele 
irin poștă, pe 
urmind a fi 

:ența trimisu-

I
I

r
cepe pregâti-

I
melor lnscri- 
cei care au 

i reamintim 
i - Uc. „I. 
i cu 5,09 m 
fete; indivi- 

mdan (Arad) 
Diuba (Arad)

I
I
I

frunte? I
la C. E.

I
I
I

tatea care frî- 
ascbetbalistelor 
treprinde pen- 

măcar <Hml- 
ențe 7 
ca partidei cu 
entru adversa- 
unoțiel excesi- 
ebut, dar evo- 
e 
■e 
Iu 
ăe

lăudabile ale 
■, insă redști- 
frunte In bas- 

poate realiza 
sal intensă, de 
mă decit plnă 
rentă și dărui- 
w jucătoarelor, 
țelor care au 
ediții ale „eu- 

alte Întreceri 
Kte sportivelor 
-palul obiectiv 
—rta perioadă 
■ mai. Pasele 
i sub coș, a- 
al pivoților la 
ar eiteva din 
rora vom in- 

verificare de 
Halle, la care 
uleie următoa- 
tn acest sens, 
t de util. (D.

a formației 
nici această 
bineînțeles : 
un succes

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

GALATI, 19 (prin telefon). 
Deschizind scorul prin A. IO- 
NESCU la prima sa acțiune o- 
fensivă (min. 8), Steaua a con
siderat, probabil, că... totul i se 
cuvine, că meciul va fi o sim
plă formalitate, că adversarul, 
îngrijorat de soarta sa in cam
pionat, va ceda cu ușurință. Dar 
jucătorii bucureșteni s-au' înșe
lat. Evoluînd bine, avînd în 
Romilă, Simionaș și Pănilă un 
trio care a dominat prin luci
ditate, dăruire și dîrzenie zona 
mediană a terenului, Politehni
ca a fost tot timpul la cirma 
jocului, creîndu-și un număr 
triplu de ocazii față de cele 
ale bucureștenilor. Ieșenii pu
teau egala în min. 13, dar ar
bitrul le-a refuzat un penalty ! 
Ei au continuat să joace ofensiv 
și golul a venit, firesc, cu 4 
minute înainte de pauză : fun
dașul central Anton a pătruns 
ca prin niște jaloane pină la 
linia de poartă, a centrat Înapoi 
și DĂNILĂ a reluat imparabil 
în gol : 1—1.

Și după pauză Steaua a jucat 
neașteptat de slab, lăsindu-se 
dominată, Dănilă (min. 49) și 
Simionaș (min. 54) ratind exce
lente ocazii. Contrar cursului 
jocului, bucureștenii au luat din 
nou conducerea în min. 68: 
Dumitru a șutat foarte puternic 
din afara careului, Naște a res
pins in fa(ă și M. RĂDUCANU 
a împins balonul in poarta goa
lă. Golul nu i-a îngenunchiat 
însă pe outsideri. Dimpotrivă, 
i-a. ambiționat și mai mult, ei 
reușind egal area In min. 84, 
prin COSTEA, care a trimis ba» 
Ionul pe lingă Moraru, fructi- 
ficînd o excelentă centrare a 
Iui Romilă. Așadar, 2—2, după 
90 de minute de joc. în prelun
giri, raportul ocaziilor de gol 
a fost egal. Au ratat Dumitru 
(min. 104 — lovitură liberă In 
transversală), Banu (min. 108), 
Mureșan (min. 109) și Iordănes- 
cu (min. 116). Pînă la urmă, 
au decis penaltyurile. A ratat 
tatii Vigu. L-a imitat Simionaș. 
în continuare, DUMITRU : 3—2; 
ROMILĂ : 3—3 ; M. Răducanu 
ratează ; DĂNILĂ: 3-4; A- 
GIU : 4—4 ; Ciocîrlan ratează ; 
MORARU : 5—4 ; ANTON: 5—5. 
După prima serie, de cinci pe- 
naltyuri. scorul a fost 5—5. Au 
urmat TROI : 6—5 ; D. IONES- 
CU : 6-6; A. IONESCU: 7—6;

BANU : 7—7 ; Iordănescu ratea
ză și MICLOȘ Înscrie : 7—8.
Cîștigă Politehnica, pe deplin 
meritat.

A arbitrat, cu greșeli, I. Chi- 
libar (Pitești) următoarele for
mații :

STEAUA : Moraru — Anghe- 
lini, Agiu, Vigu, Nițu — Stoi
ca, DUMITRU, Iordănescu — M. 
Răducanu, A. Ionescu, Zahiu 
(min. 57 Troi).

POLITEHNICA : Naște — Mi- 
cloș, ANTON, Ciocîrlan, Mure- 
san — ROMILĂ, SIMIONAȘ, 
DĂNILĂ — D. Ionescu, Nem- 
țeanu (min. 64 Banu), Cost ea.

Laurențiu DUMITRESCU

MECIUL S-A TERMINAT, DE FAPT, IN MINUTUL 13 
Dinamo — F.C. Constanța 1-0 (1-0)

BRĂILA, 19 (prin telefon). — 
Ce s-ar fi tatimpiat dacă fun
dașul Bălosu nu i-ar fi dat pri
lejul lui Dudu Georgescu să 
plonjeze în careu ? Arbitrul 
partidei de la Brăila, dintre 
Dinamo și F.C. Constanța, n-ar 
mai fi avut nici o situație de 
penalty, dinamoviștii ar fi tre
buit să se concentreze mult 
mai mult. Iar jucătorii constăn- 
țeni s-ar fi Îngrozit și mai tare 
cînd se apropiau de careul de 
la 16 m advers. O astfel de 
ipoteză a fost insă spulberată 
la începutul partidei, în min. 
13, și lovitura de la U m a 
fost precis transformată In gol 
de cel căzut in suprafața de pe
deapsă, DUDU GEORGESCU : 
1—0 pentru Dinamo. Cu acest 
gol, meciul, practic, s-a înche
iat, amindouă echipele gîndeau, 
probabil, în perspectiva noii 
lor întilniri de duminică, din 
campionat, bucureștenii evoluînd 
ca la un antrenament, de mij
loc de săptămină, Iar constăn- 
țenii jucînd la „alibi". Am no
tat ocazii cum a fost cea din 
min. 20, cînd Peniu și Hofmei- 
ster au ratat pe rînd din 6 m, 
primul doar cu Bulancea In 
față, al doilea cu poarta goală, 
cea din min. 35, cînd Mardale, 
singur în careu, se încurcă in 
propriile picioare, sau cea de 
la poarta cealaltă, dnd Ștefă-

GÂLÂJENII l-AU SURCLASAT PE ORADENII 
F.C. Bihor — F.C.M. Galați 0—3 (0—1)I

PITEȘTI, 19 (prin telefon).
De la cap... la cap, meciul de 
la Pitești a avut la cirma lui 
o singură echipă și aceea a fost 
divizionara ,,B" F.C.M. Galați. 
Cei aproximativ 3 000 de spec
tatori prezenți în tribunele sta
dionului „1 Mai" au avut prile
jul să asiste la un meci frumos, 
cu numeroase faze ofensive, 
marea lor majoritate derulîn- 
du-se spre poarta lui Albu care, 
deși a primit trei goluri, are 
meritul de a fi salvat alte 7—8 
situații critice! Partida a Înce
put în nota unei insistente do
minări teritoriale a gălățenilor 
care, chiar in primele două mi
nute, au fost la un pas de des
chiderea scorului, dar Oblemen- 
co și Kramer au expediat balo
nul milimetric pe lingă poar-

nescu a ratat intercepția (min. 
55) la marginea careului mic, 
Dudu Georgescu intrînd insă 
în unghi mort, suficient pentru 
ratare. ;

Spectatorii brăileni, veniți în 
număr foarte mare la această 
partidă ce se anunța interesantă 
(peste 20 000), au plecat dezilu
zionați de nivelul de joc nesa
tisfăcător (multi dintre ei com- 
parîndu-1 cu un meci de Divizia 
C văzut duminică pe același 
stadion, comparație care spune 
totul), rămînindu-le doar satis
facția unei după-amieze înso
rite în aer liber și a victoriei 
echipei brăilene pe care au sa
vurat-o de la distanță.

Arbitrul O. Anderco (Satu 
Mare) a condus satisfăcător ur
mătoarele echipe :

DINAMO : Bulancea — Bădi- 
laș, Sătmăreanu II, Augustin, 
Lucuță — Dinu, Custov, I. Ma
rin — AL Moldovan, D. Geor
gescu, Vrînceanu (min. 80 Țăl- 
nar).

F. C. CONSTANȚA : Ște- 
fănescu — Mustafa, Antonescu, 
Băloșu, Gătej — Drogeanu 
(min. 75 Borali), Ignat. Livciuc 
— Mardale, Peniu, Hofmeister 
(min. 75 Zahiu ID.

Paul SLĂVESCU 

tă. Practic, pe teren se află o 
singură echipă, cea gălățeană, 
ea fiind p.rima la minge, con
struind atac după atac, la care 
fundașii orădeni fac față din ce 
in ce mai greu. Ratează Florea 
(min. 17), Kramer (min. 21), 
Constantinescu (min. 30 — re
flex uimitor Albu) și Oble- 
menco (min. 38 — șut in 
bară). în toată această perioa
dă, F.C. Bihor a avut doar 
două „sclipiri",, prin Fildan 
(min. 27 și 36). dar Oană s-a 
opus șuturilor. In min. 39 tabe
la de marcaj se modifică: R. 
Dan (cel mai bun de pe teren) 
execută o lovitură de colt și 
OBLEMENCO reia din apropi
ere cu capul în plasă. Un nou 
șut în „transversală" expediat 
de Kramer (min. 43) și jocul 
se reia după pauză avînd ace
lași aspect

Ratările gălățenilor se țin 
lanț- Albu se opune la șutul 
lui Florea (min. 47), Burcea 
(min. 50) driblează tot ce-i iese 

DOUĂ ECHIPE CARE N-AU ESCHIVAT... CUPA 
Corvinul - Olimpia S. Mare 5-7 (1-0, 2-2, 2-2)

Două echipe chinuite de clasa
mentul primei divizii s-au luptat 
In acest meci de Cupă cu o 
ambiție puțin scontată de cei a- 
proape o mie de spectatori clu
jeni in ciuda terenului greu, 
plin eu ochiuri de apă. A fost, 
totuși, un joc corect.

Olimpia a dominat primele 90 
de minute, însă a abuzat de
pase și driblinguri, ceea ce a fă
cut ca jocul mal simplu, bazat 
pe contraatac al hunedorenilor 
să-i creeze destule probleme șl 
emoții. Pe contraatac, AGUD 
deschide scorul în min, 22. Peste 
cinci minute Popa Înscrie un 
gol perfect valabil, dar egalarea 
este refuzată de arbitrul de cen
tru care fluieră, la cîteva se
cunde după ce se marcase, un 
presupus fault in atac. După 
pauză, sătmărenii domină cu au
toritate, dar Bologan apără ex
celent, iar Popa, Helvel șl Bat- 
hori n Irosesc situații favorabi
le. Egalarea vine in min. 60. 
cînd Înscrie HAVEGANU, aflat 
In ofsaid, fără ca tușierul A. 
Hlrța să semnalizeze neregulari- 
tatea. Cele zece cornere conse
cutive ale Olimpiei obținute după 
pauză, ploaia ei de șuturi la 
poartă slnt anulate insă de un 
alt contraatac hunedorean din 
min. 70, în urma căruia PETCU 
înscrie cu un șut cu efect, lobat 
de Ia 18 m, peste' apărătorii ad
verb Prelungirile nu pot fi însă 
evitate. Pentru că în min. 81 ar
bitrul N. Raab produce ilaritatea

în cale și este oprit prin fault 
la marginea careului, lovitura 
liberă răminînd fără rezultat, 
în min. 55, același BURCEA 
înscrie din apropiere. Portarul 
Albu are intervenții „miracu
loase" în minutele 68, 70 și 81. 
Cu 4 minute înainte de final, 
Kramer pătrunde în careu și 
este faultat de Fildan, penaltyul 
fiind transformat de OBLEMEN
CO. Un scor de forfait care 
putea lua proporții și mai mari 
după excelenta prestație a gă- 
lățenilor. „

A arbitrat foarte bine N. 
Georgescu (București) urmă, 
toarele formații :

F. C. BIHOR : ALBU — Z. 
Naghi, Lucaci, Bigan, Popovic! 
(min. 83 Pato) — NAOM, M. 
Marian, Petrovici (min. 75 Kiss) 
— Lupău, Ghergheli, Fildan.

F.C.M. GALAȚI : Oană — 
Ghirca, DESELNICU, CON
STANTINESCU, Vlad — Florea 
(min. 60 Balaban), KRAMER, 
BURCEA — R. DAN, Oble-" 
menco (min. 89 Majaru), Orac.

Gheorghe NERTEA

tribunelor (inclusiv a observato
rului federal Valeriu Călinoiu), 
acoccttnd penalty la faultul în a- 
tac șl la simularea Iul Malhe, 
lovitură de pedeapsă transfor
mată de SMARANDACHE. Inter
venția salutară a Iul Bologan 
(min. 86) și ratarea lui Helvei 
(min. 87) mal țin echipele în te
ren o jumătate de oră, timp in 
care hunedorenii ratează prin 
Petcu șl Văetuș (min. 95 șl 100), 
iar sătmărenii prin Hațeganu 
(min. 103). Așa Incit penalty
urile decid ! Transformă, în or
dine, SMARANDACHE, DUMI- 
TRIU rv, MAHCU, LUCESCU, 
SABOU, ECONOMII și HELVEI. 
La 6—5 pentru echipa antrenată 
de Gh. Staicu, ratează Petcu, 
care trage pe centrul porții, 
ceea ce nu face MATHE, care 
consfințește calificarea Olimpiei 
cu 7—5.

Arbitrul N. Raab (Cîmpia 
Turzli) a condus foarte slab ur
mătoarele formații :

COBVINUL : BOLOGAN — Ml- 
CUlescU, MERLA, DUMITRIU TV, 
Văetuș — Petcu, Cassai, ECO- 
NOMU — Nicșa, Agud (min. 63 
Lucescu), Gh. Georgescu (min. 
58 R. Nunweiller).

OLIMPIA : FEHER — V. MU
REȘAN, SMARANDACHE, MAR
CU, Bocșa — Sabou, HELVEI, 
Bathori II (min. 76 Ghencean) — 
Mathe, HAȚEGANU, Po-pa (min. 
56 Pinter).

Mircea M. IONESCU
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IN PRIM-PLAN: ELEVII LUI COSMOC Șl... ARBITRUL 
Politehnica Timișoara — F.C. Brăila 1—3 (1—2)

PLOIEȘTI, 19 (prin telefon).
— Cum ploieștenii au fost cu 
ochii pe televizoare, pe stadio
nul Petrolul s-au aflat aproxi
mativ 2000 de spectatori. Su
părător. desigur, anonimatul din 
tribune, față de prezența unei 
candidate la titlul de campioană 
a țării (Politehnica) ; dar a- 
ceasta nu are nici o legătură cu 
evoluția foarte slabă a forma
ției timișorene (pe alocuri de 
nerecunoscut), cu apatia mani
festată de ea in fața unei echi
pe ambițioase, dornică de afir
mare. în acest joc, F.C. Brăila 
ne-a arătat/ că este și bine or
ganizată, îndeosebi în apărare, 
că știe să mînuiască arma con
traatacului. Meciul a început cu 
divizionara A în ofensivă, dar 
în același min. 6 Petrescu, An- 
ghel și Dembrovschi (ultimul — 
șut imprecis) ratează deschide
rea scorului. Replica diviziona

rei B nu se lasă așteptată și 
in min. 11, la centrarea lui 
Tr-ian, ALECU înscrie eu ca
pul, din plonjon, sancționînd 
greșeala de marcaj a fundașilor 
adverși și imobilitatea lui Bat
hori I. După aceea, din poziție 
bună, Dembrovschi șuteazâ pe 
lingă bară. Domină Politehnica, 
dar va marca din nou echipa 
brăileană. în min. 28, la o cen
trare Înaltă, Mehedintu respin
ge greșit și fundașul PANȚU- 
RU, venit cu faza in atac, în
scrie din voleu ! E 2—0 pentru 
brăileni, care joacă simplu și 
eficace, in timp ce timișorenii 
luftează și ratează ta lanț- în 
min. 38, PĂLTINIȘAN va redu
ce scorul, dar faza de atac a 
fost... construită de arbitru, ca
re l-a oprit nejustificat din atac 
pe Traian și a dictat, anapoda, 
fault. '■

După pauză, jocul reîncepe

JOC MODEST, VICTORIE LA LIMITA
S.C. Bacău — F.C. Argeș 0—1 (0—0)

destul de lncîlcit, Politehnica 
va uomina, dar Dembrovschi 
(min. 55) și Anghel (min. 58) 
nu nimeresc poarta. Min. 68 : 
tușierul R. Petrescu și centra
lul Gh, Racz... pun capac la ga
fele de arbitraj, lâsind doi ju
cători brăileni să acționeze deși 
erau in ofsaid de doi metri (!) 
și TRAIAN înscrie. Divizionara 
A se năpustește ta terenul ad
versarei, dar in min. 87 și 88 
Vlad, Bezman și Traian, singuri- 
singurei, ratează un scor de 
proporții.

Arbitrul Gh. Racz (Brașov) a 
condus foarte slab, formațiile:

POLITEHNICA : Bathori I — 
Vișan, PĂLTINIȘAN, Mehedin
ții, Barna — Dembrovschi, Șer- 
bănoiu, Lata (min. 67 Giuchici) 
— Anghel, Volaru (min. 46 Roș
ea), PETRESCU.

F. C. BRĂILA : Trofin —
Panțuru, TRIFINA, SIMION, 
Mihalache — Luca. ALECU 
(min. 73 Caraman). Huba — Bu
lancea (min. 84 Vlad), TRAIAN, 
Bezman.

Constantin ALEXE

ARĂDENII - ALTĂ ECHIPA, DUPĂ PAUZĂ \
U.T.A. — Petrolul Ploiești 3-1 (0—1) i

Diferență „ca de Ia cer la pă- 
mtat" intre cele două reprize 
ale meciului de pe Stadionul 
Republicii ! în prima, Petrolul a 
dominat autoritar, a deschis 
scorul In min. 8 (Simaciu a 
șutat de la distanță în bară și 
KUKLA, încercind să oprească 
mingea, care îi ricoșase jn piept, 
a țrimis-o in propria poartă), 
a avut tacă o bară (State, min. 
18), a ratat prin Toporan (min. 
24 și 31), a mai construit și alte 
acțiuni frumoase, rapide — ta 
care s-au remarcat Simaciu și 
State _ pe scurt, ploieștenii au 
«tăptait jocul și se anunțau cîș- 
tigători fără emoții. în tot acest 
interval, U.T.A. a avut doar două 
acțiuni mai periculoase (Nedel
cu — min. 18 și Vaczi — min. 
43), atacul arădean jucind lent, 
confuz. fără orizont.

Cu totul alt meci insă la re
luare ! Ploieștenii încep să dea 
semne de oboseală, atacul lor 
„leagă" tot mai puțin, apărarea 
imediată (în special fundașii de 
margine) devine ezitantă și 
U.T.A. trece hotărit la cirma 
jocului. Impulsionați mai ales 
de Kukla. Leac și Coraș, tex- 
tiliștii pun stăpînire pe mijlo
cul terenului și bara lui Nedel-

cu (min. 61) anunță golul. CO
RAȘ înscrie din unghi dificil 
(min. 66), ratează apoi pe rînd 
Kukla și Vaczi, dar în min. 83 
NEDELCU aduce echipei sale 
conducerea, pentru ca un minut 
mai tîrzin CORAȘ să risipească 
orice dubiu asupra calificării, 
mareînd eu un șut splendid din 
marginea careului.

Victorie meritată a arădeni
lor, mai combativi, mai organi
zați în îțpărare și mai abili, 
după pauză, în combinațiile din 
atac. Ca și în alte meciuri, din 
campionat. Petrolul n-a știut să 
joace nici ieri finalul de par
tidă.

Arbitrul C. Dinulescu a con
dus bine, in fața a 7 008 de 
spectatori, formațiile :

U.T.A. : JIVAN — Gașpar, 
KUKLA, Gali, GIURGIU — 
Schepp (min. 55 BEDEA), Bro- 
șovschi, LEAC (min. 86 Bubuia) 
— Nedelcu, Vaczi, CORAȘ.

PETROLUL : Constantin — Gh. 
Dumitrescu. Sotir, Negoitâ, Bu- 
tufei — SIMACIU, Angelescu, 
FL. DUMITRESCU — Pisau 
(min. 67 N. Florian), Toporan, 
STATE.

Radu URZICEANU
BUZĂU, 19 (prin telefon). 

Peste 15 000 de spectatori au ve
nit cu mari speranțe să urmă
rească o dispută care se anunța 
interesantă, ținînd seama de va
loarea, cel puțin teoretică, a ce
lor doi adversari. Partida a fost 
intr-adevăr echilibrată, acest 
lucru datorîndu-se îhsă presta
ției la fel de modeste în ansam
blu a celor două formații. N-a 
fost, în schimb, aproape deloc 
interesantă, fazele de fotbal ve
ritabil putîndu-se număra pe 
degete, ele fiind plasate, ta 
timp, în finalurile de repriză. 
Astfel, între minutele 35 și 45, 
F.C. Argeș (care nu l-a aliniat 
pe Dobrin) s-a găsit de două 
ori în situația de a deschide 
scorul, dar in min. 36 bara s-a 
opus la șutul lui Radu II, iar 
în min. 43 Chivescu a ratat 
dintr-o situație extrem de fa
vorabilă. La rindul său. Sport 
club a irosit prin Botez (min. 
33) și Elisei (min. 45) două 
bune ocazii de a marca.

Repriza a doua, ceva mai ani
mată, a evidențiat ta_- ultimul 
sfert de oră strădaniile ambelor

formații de a Înscrie, pentru a 
evita prelungirile. Ceva mai in
sistentă și mai... norocoasă, F.C. 
Argeș a reușit să marcheze go
lul victoriei și al calificării ta 
etapa superioară a competiției 
in min. 82 : Radu H a șutat la 
capătul unei frumoase acțiuni 
individuale la poartă, Mindrilă 
a scăpat balonul din miini in 
fata Iul D. TOMA, căruia nu 
i-a mai rămas altceva de făcut 
decit să-l introducă în plasă.

Arbitrul T. Balanovlci (Iași) 
a condus corect și autoritar ur
mătoarele formații :

F.C. ARGEȘ : Cristian — 
Moisescu, Stancu, Cîrstea, IVAN 
— Chivescu, BĂRBULESCU, 
IOVĂNESCU — D. Nicolae, 
RADU II, Ancuța (min. 58 D. 
Toma).

S.C. BACĂU : Mindrilă — 
Andrieș, CATARGIU, Lunca, 
Elisei — Vamanu, Solomon (min. 
85 Cărpuci), PANAITE — Mun- 
teanu (min. 65 CHITARU), Bo
tez, Florea.

Mihai IONESCU

IN ORAȘUL LUI, ILIE OANĂ A TREMURAT 90 DE MINUTE 
Universitatea Craiova — Industria sirmei C. Turzii 2-1 (0—0)

SIBIU, 19 (prin telefon). Nu-i 
o echipă (valoric) de „C“, nu 
încape discuție, această forma
ție din Cimpia Turzii, tavingă- 
toarea A.S. Armatei in „16“-i- 
imi. N-am văzut-o atunci, dar 
i-am apreciat astăzi potențialul 
de joc. Un potențial însumind 
calități la toți factorii jacului, 
dar, trebuie spus, cel mai mult 
a deranjat-o pe deținătoarea 
Cupei marcajul sever aplicat de 
antrenorul Fărcaș, marcaj cu 
care, din păcate, fotbaliștii pri
mului eșalon nu prea sînt obiș- 
nuiți. La o asemenea manieră 
de joc, antidotul există, firește, 
insă Bălăci, Marcu și îndeosebi 
Ștefănescu, în loc să dea dru
mul la balon, l-au păstrat mai 
mult decit trebuia, „cărîndu-l“ 
pînă la exasperare. „Să faci 
infarct și altceva nu", ni se 
destăinuia la sfîrșitul partidei 
antrenorul Ilie Oană care, aici,

ta orașul lui, își dorea desigur 
un meci mai ușor. Prima parte 
a meciului s-a scurs fără ocazii 
clare la poarta divizionarei C. 
Abia d ipă pauză au apărut și 
situațiile de gol. Craiovenii, 
muștruluiti, se pare, la vestiar 
au marcat primii : in min 53, 
Marcu a centrat in careu și 
BELDEANU. pierdut de omul 
său, a plasat de la 19 metri ba
lonul in plasă. Bucurie de 
scurtă durată în tabăra craio- 
veană. Un singur minut mai 
tirziu (min. 54), Ștefănescu l-a 
tras de tricou pe Vesa, scăpat 
la marginea careului mare, și 
același VESA a executat impe
cabil lovitura liberă acordată, 
punind parcă cu mina mingea 
la păianjen. Meciul este relan
sat, dar divizionara A. mai in
sistentă, mai clară în acțiuni, în
scrie din nou: Ia un corner e- 
xecutat de Negrilă în min. 66,

Cămătaru a reluat în plasă de 
la aproximativ 16 metri, sur- 
prinzindu-I pe portarul Bindar: 
2—1 pentru „V“ Craiova. In 
continuare, din cauza scorulul- 
limită, divizionara A tremură 
pentru calificare pînă la fluie
rul final.

Arbitrul M. Fediuc (Suceava) 
a condus corect formațiile:

UNIV. CRAIOVA : Boldici — 
NEGRILĂ, Tilihoi, Ștefănescu, 
Purima — Țicleanu (min. 88 Un- 
gureanu), Donose, Beldeanu — 
CĂMĂTARU, BĂLĂCI, Marcu 
(min. 76 Crișan).

INDUSTRIA SÎRMEI : Bîn- 
dar — Olteanu, VORONEANU, 
GACS, Kanicky (min. 62 Radu) 
— Penoff (min. 62 Stoian), Mu
reșan, MATIAȘ — LĂSCĂU, 
Vesa, Coloji.

Gheorghe NiCOLAESCU



C,H B,mialc1, ROMÂNIA, ÎNVINGĂTOARE LA SCOR 
[11-1] ÎN PARTIDA CU BULGARIA

CLUJ-NAPOCA, 19 (prin te
lefon). A treia ediție a turneu
lui internațional de polo dotat 
cu „Cupa României11 a debutat 
spectaculos. Echipa României 
învinge Italia (8—6) de o ma
nieră care a impresionat iar, 
Ungaria și Iugoslavia, primele 
două clasate la ultimele C.E., 
au terminat la egalitate (6—6), 
după ce Iugoslavia a condus cu 
1—0 și 2—1, iar campionii eu
ropeni cu 5—2 înaintea ultimei 
reprize (!).

Se comentează îndeosebi jo
cul bun al poloiștilor români, 
care de foarte multă vreme nu 
au evoluat cu atita decizie și 
aplomb. Două declarații din ta
băra celor învinși sînt suges
tive : Gianni de Magistris, gol- 
geterul, ultimelor campionate 
europene : „Românii ne-au pus 
in genunchi in această seară 
și, credeți-mă. am scăpat de o 
adevărată catastrofă, adversarii 
puțind învinge ușor cu 4—5 go
luri diferență". Iar antrenorul 
Gianni Lonzi . felicitîndu-i pe 
Ștefan Kroner și Alexandru 
Szabo, declara : ,5u i-am vă
zut de mult pe români jucind 
atit de dezinvolt, atit de siguri 
pe ei. De Magistris și Ghibelini 
au fost sever marcat» și nu 
s-au putut mișca in voie ; Pa- 
merai a primit goluri parabile.

In nici un moment echipa mea 
nu a ajuns la cirma jocului, do
minată indiscutabil de formația 
română, din care mi-au plăcut 
mult Răducanu, Popescu, Nasta- 
siu și Slavei. Golul Iui Rus a 
fost fantastic și perfect vala
bil ; arbitrul s-a grăbit să flu
iere, dar numai el știe de ce“.

Echipele Ungariei (fără Fa- 
rago, Horkay, Molnar) și Iugo
slaviei (fără Rudici și Belama- 
rici). au furnizat o partidă de 
înalt nivel, în care ultima a 
egalat cu 10 secunde înainte de 
sfîrșit. Ambele formații se do
vedesc redutabile și candidează 
cu șanse la trofeul întrecerii.

Miercuri au avut loc două 
reuniuni. In programul de di
mineață, partida centrală a opus 
selecționatele Italiei și Iugosla
viei. A fost un joc curat (o 
singură eliminare), cu multe 
momente interesante. Scorul a 
rămas echilibrat timp de două 
reprize (3—3). De aici, italienii 
— mai rapizi și inventivi — au 
reușit cîteva frumoase acțiuni, 
distanțindu-se la 6—3, pentru 
ca să ciștige in final cu 6—4. 
Excelent portarul Pamerai care 
și-a salvat echipa in cîteva 
momente critice. Ungaria și 
România au intrecut relativ le
jer formațiile Bulgariei (8—3), 
și, respectiv, cea secundă a tă
rii noastre (7—5).

REZULTATE. România A — 
România B 7—5 (2—0, 1—0,
3—3, 1—2), Ungaria — Bulgaria 
8—3 (2—1, 1—0, 2—1, 3—1), Ita
lia — Iugoslavia 6—4 (2—2, 
1—1, 2—0, 1—1), marcatori : 
Fondelli 2, De Magistris 2. Si- 
meoni, Ferri, respectiv Mus- 
tur, Popoviei, Roje, Galjas.

★
în reuniunea de după-amiază, 

urmărită cu mult interes de 
publicul spectator, s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Iugoslavia — România B 9—3 
(1—0, 4—1, 1—2, 3—0), Ungaria 
— Italia 8—4 (1—1, 4—1, 2—1, 
1—1). Prima noastră reprezen
tativă, evoluînd în compania 
selecționatei Bulgariei, a înre
gistrat un scor-fluviu. (cel mai 
categoric rezultat din ultimii 
10 ani, între cele două echipe), 
cîștigînd cu 11—1 (1—0, 3—0, 
3—1, 4—0), deși începutul par
tidei nu lăsa să se întrevadă 
o asemenea diferență. Au mar
cat Rusu 3, Slavei 3, Nastasiu 2, 
Schervan 2, Mirea 1 — pentru 
România, respectiv Ghiorghiev.

Din programul de joi- reține 
in primul rînd atenția meciul 
România — Iugoslavia, verita
bil derby al competiției. în. ce
lelalte jocuri : Italia — Bulgaria 
și Ungaria — România B.

Adrian VA SI LI U

Campionatele internaționale

TENISMANII ROMANI
AU DOMINAT „OPTIMILE"

românești și două aparținind oaspeți- 
ise pe tablourile probelor majore ale 
de tenis, după runda de ieri. Atit la 
it și la feminin, preponderența repre- 
astre este evidentă. Ei au cîștigat ma
rilor directe, din 8-imile de finală, a- 

jocuri dirze și interesante ca desfășurare, 
zilei, doi jucători situați la poluri opuse, 
vine. Andrei Dirzu. Altul, considerat 

iecat* din eșalonul fruntaș, dar care de- 
vingâtor că este încă prezent acolo, anume

Cite șase nume 
lor au rămas inse 
„internaționalelor-1 
simplu masculin, i 
zentanților țârii n< 
joritatea confrunți 
desea după 
Performerii 
Unul care 
parcă deja 
monstreazâ
Bebe Almăjan. Mai intii des
pre tînărul Dirzu. A jucat fru
mos împotriva adversarului său, 
cehoslovacul Dușan KuLhaj. Nu 
s-a descurajat în momentele de 
neșansă, sau cele ale ratărilor 
sale, cînd s-ar fi putut des
prinde mai ușor. Pierde un prim 
set la luptă, apoi ajunge în tie
break la al doilea și-l ciștigă 
cu sînge rece (7—5), egalînd 
scorul intîlnirii.

r

Reunite, intr-o 
pauză a întreceri
lor : Mariana Si
mionescu, Virginia 
Ruzici ți Florența 

Mihai
Foto : N. DRAGOȘ

ȘAHISTA MARGARETA TEODORESCU 
OBJINE 0 NOUĂ VICTORIE LA BYDGOSZCZ

în turneul feminin de șah de 
la Bydgoszcz, după 6 runde con
duce Nina GurieU (U.R.SJS.), 
cu 5*/i p, urmată de Margareta 
Teodorescu (România) și Ste-

înaintea C. M.
MOCHEIȘTII CANADIENI

$1 NORD AMERICANI
AD SOSII 1N EUROPA
Selecționatele de hochei ale 

Canadei și S.U.A. au sosit în Eu
ropa pentru a participa la cam
pionatul mondial (grupa A), 
care va începe la 26 aprilie la 
Praga.

în primul meci de verificare, 
hocheiștii canadieni au evoluat 
la Goteborg In compania repre
zentativei Suediei, pe care au 
învins-o cu scorul de 5—1 (1-0, 
2-1, 2-0). La rindul ei, selecțio
nata S.U.A. a jucat la Helsinki 
cu echipa Finlandei, victoria re
venind gazdelor cu scorul de 
7—1 (0—1, 4—0, 3—0).

panka Vokraiova (Cehoslovacia), 
cu cite 4 p. In runda a 6-a. 
Margareta Teodorescu a cișu- 
gat în 32 de mutări partida ea 
maestra poloneză Jagodinszk^ 
Iar Gurieli a învins-o pe Kru- 
mova. S-au terminat remizl 
partidele Sikora — Baum stark, 
Jurcinska — Gisse și Vokraio
va — Neunkhart.

RECORD MONDIAL
LA PATINAJ VITEZĂ
MOSCOVA, 19 (Agerpres). — 

Cu prilejul „Cupei U.R.SJS.1* la 
patinaj viteză, competiție des
fășurată pe patinoarul „Medeo" 
din Alma Ata, Natalia Petruse- 
va a stabilit un nou record 
mondial la multiatlon, cu un 
total de 173,348 p.

în cele patru probe ale con
cursului, Natalia Petruseva a 
obținut următoarele rezultate! 
500 m — 41,86; 1 500 m —
2:09,94; *1000 m — 1:24,79 și
3 000 m — 4:34.68.

PRIMELE SURPRIZE IN TURNEUL 
DE TENIS DE LA HOUSTON

NEW YORK.. 19 (Agerpres) — 
In turneul de tenis de la 
Houston (Texas), In primul 
meci llie Năst ase l-a Învins ca 
6—3, 6—4 pe americanul Mike 
Fishback. Doi dintre favoriți 
au fost surprinzător eliminați : 
italianul Panatta a pierdut ca

1—6, 4—6 în fața americanului 
Saviano, iar australianul New
combe a fost întrecut cu 6—0, 
6—4 de Terry Moore (S.U.A.).' 
Alte rezultate: Solomon — Ber
tolucci 6—0, 6—0; Fleming — 
Richey 4—6, 6—2, 6—2; Bara-, 
zzutti — Cahill 7—5, 6—3.

9 Atacantul Mario Kempes 
care activează la Valencia (Spa
nia) a primit consimtămintid 
clubului de a participa in echipa 
Argentinei in turneul final al 
C.M.

LA 
mană

LA
ILF. Germania 3—1 (1—1)

STOCKHOLM, Suedia

LA LONDRA. Anglia 
Lia 1—1 (O—l). -

MEQUR1 AMICALE

Brazl-

LA TEHERAN, echipa Iranului 
i fost Învinsă de reprezentativa 
Tării Galilor cu 1—« (0—0>. prin 
gotul marcat de Dwyer (mia. ~70)

ju- 
Lo- 
di-

• Surpriză în campionatul bel
gian : echipa F. C. Bruges, cali
ficată in finala ..Cupei campioni
lor europeni", a pierdut cu 0—1 
meciul susținut cu formația Be
ring en. Cu două etape înainte de 
încheierea campionatului, în cla
sament conduce F. c. Bruges — 
« p, urmată de Anderlecht șl 
Standard Liege — cîte 46 p.

în „decisiv*, 
joacă din ce în ce mai 
capătă încredere în atac, 
șează concludent : 4—6,
6— 3. Despre Almăjan nu
spune decît că a scos din 
pe unul din oaspeții considerați 
redutabili, maghiarul Balazs 
Laszlo, după o partidă jucată 
cu aplomb și seriozitate de la 
prima minge : 3—6, 6—2, 6—4. 
Net s-a impus Traian Marcu In 
față bulgarului Liuben Petrov, 
învins cu 6—3, 6—3. în schimb, 
disproporție valorică în sens 
invers, în partidele cîștigate de 
Thomas Emmrich la Sever Mu- 
reșan (6—2, 6—4) și Jaroslav
Navratil la Florin Segărceanu 
(6—1, 6—3). Jucătorul ceho
slovac se prezintă în vădită as
censiune, de la ultimele sale a- 
pariții pe terenurile noastre. în 
rest, rezultate scontate: M. Mir
za — D. Nemeș 6—2, 6—2 ; J. 
Bircu — C. Curcă 6—1, 6—4 ; 
D. Hărădău — S. Niculescu
7— 5, 6—1.

La fete, mai întîi despre o 
surpriză. Plăcută, desigur. Ma
ria Romanov, cu același joc 
aplicat și bine dirijat tactic, 
șterge de pe tablou numele ce
lei de a 4-a favorite, Lea Pl- 
chova. Scor : 6—4, 6—4. O per
formanță, la care se adaugă și

bine, 
finl- 
7-6, 
vom 

luptă

cea a surorii sale, Lucia Roma
nov, învingătoare cu 3—6, 6—3, 
6—3 asupra celeilalte jucătoare 
cehoslovace Katerina Skronska, 
Ca și cea a Cameliei Chiriac, 
care învinge pe maghiara Ju
dith Szdreny cu 6—3, 0—6, 7—5. 
Româncele cedează pasul doar 
în două partide : Diana Mos
kova (Bulgaria) — Valeria Ba
la j 6—1, 6—0 ; Christine Schultz 
(R.D.G.) — Cosmina Popescu
1—6, 6—2, 6—4. Iar pentru pri
mele noastre „rachete" vorbesc 
limpede rezultatele din start : 
Virginia Ruzici — Polina Ka- 
jetanowicz (Polonia) 6—0, 6—0; 
Mariana Simionescu — Marile-
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

PRIMA SPARTACHIA- 
DA INTERNAȚIONALA

na Totoran 6—1. 6—2 ; Florența 
Mihai — Elena Trifu 6—1. 6—2.

Sferturi de finală azi (de la 
ora 13,30 și in continuare), cu 
multe capete de afiș. La băieți: 
Emmrich — Mirza, Marcu — 
Navratil, Hărădău — Almăjan, 
Dirzu — Bir cu; la fete: Ruzici— 
Moskova. Chiriac — M. Roma
nov, Simionescu — L. Romanov, 
Mihai — Schultz. După consu
marea acestora, terenurile de 
la Progresul găzduiesc intîlni- 
rile din cele trei probe de du
blu, începute ieri. Dimineața 
(ora 9), turneele de consolare.

DISPUTAT la Norkoping, me
dul dintre seiecțfcmatele secunde 
al» Suediei și B. F. Germania 
s-a Încheiat cu victoria fotbaliș
tilor ves;-germani cu 1—0 (0—0), 
prin golul înscris de Burgsmul- 
ler (mm. S3).

ȘTIRI - REZULTATE
• duhul Bastia a fost amendat 

cu 23 009 de francă elvețieni pen
tru insuficiente măsuri de orga
nizare șl comportarea nesportivă 
a suporterilor, in meciul retur 
cu Grasshoppers, din semifina
lele Cupei U.EJ.A.

Radu VOIA

• în campionatul S.U.A.. e- 
chipa „Cosmos* a obținut a J-a 
victorie consecutivă, dispuntnd cu 

1—0 de ,.Aztecs* (a marcat Chi- 
naglia), tot cu 1—0 de „ Tulsa

REZULTATE TEHNICE
DUBLU FEMININ : V. Balaj, 

L. Grunberg — K. Schultz 
(R.D.G.), C. Cazacliu 3—6, 6—1, 
6—3 ; P. Kajetanowicz, J. Sta- 
boszewska (Pol.) — C. Chiriac, 
C. Popescu 7—6, 6—4 ; D. Mos
kova, M. Tomova (Bulg.) — L. 
Sălăjan, m. Totoran 7—5, 7—6.

DUBLU MASCULIN : D. Hără
dău, Tr. Marcu — C. Popoviei, 
L. Titd 6—2, 6—3 : L. Petrov, S. 
Velev (Bulg.) — L. Bucur, S. 
Niculescu 7—5, 6—3 : A. Dirzu, 
FI. Segărceanu — D. Nemeș, A. 
Viziru 6—3, 7—6 ; B. Laszlo, L. 
Sziraky (Ung.) — B. Almăjan, O. 
Vîlcioiu 6—4, 7—6 ; Th. Arnold, 
Th. Emmrich (R.D.G.) — A. Le- 
onte, FI. Manea 6—2, 6—2 ; J.
Bircu, M. Mirza — M. Omer, 
Sâni (Sudan) 6—0, 6—1.

c. 
L.

T.

Finala celei de a 
Vn-a ediții a Sparta- 
chiadei, care se va des
fășura între 14 și 29 iu
lie 1979 la Moscova și în 
alte patru mari orașe 
din U.R.S.S., va con
stitui unul din cele mai 
importante 
sportive 
lui viitor, 
mal pentru 
sovietic, ci și pe plan 
internațional. Aceasta 
mai cu seamă pentru 
faptul că — pentru pri
ma oară în istoria sa 
— marea competiție se 
va bucura de partici
parea unor sportivi de 
dincolo de ' ' "

se 
alături

de sportivi so- 
i prezenți 

vor lua 
alți 2000 

din

evenimente 
ale anu- 

Nu - nu- 
sportul

hotarele 
prevede 

de cel
U.R.S.S. 
că i 
10 000 
vi etici 
start 
te și 
competitori 
țări. De menționat că 
la fazele eliminatorii 
ale întrecerilor, desfă
șurate pe întreg întin
sul Uniunii Sovietice, 
numărul total al parti-

la 
par- 

de 
alte

cipanților se ridică la 
aproape 40 de mili
oane l

100 KM PE PATINE
Patinatorul olandez 

Jeep Jonkman. In virs- 
tă de 27 de ani, a sta
bilit un original record, 
parcurgind distanța de 
100 km In 5h 13:53. A- 
cest super-maraton a 
avut ca teatru de des-

rUe și comportamentul 
animalului veritabil, țin
tă pentru bravii torea
dori. Un promotor spa
niol de corride, Jorge 
Bermudez, a avut lde- 
ea trimiterii în arenă 
a iul „Gipsy*. un ro
bot bine „programat* 
care șl-a plecat coar
nele, a scurmat nisipul 
cu copita, apoi a por
nit la asalt înspre capa

de fotbal, în 
.Atlantida" din 

a apărut un al- 
conținînd 

de fotografii ale 
mai frumoase go-

editura 
Buenos

fășurare apele îngheța
te ale lacului Paiunne, 
situat In apropiere de 
orașul finlandez Lahti.

INOVAȚII 
IN „CORRIDA”

Cunoaștem aparatul 
care „trage la poartă* 
pentru fotbaliști și ho- 
cheiștl, sau aparatul ca
re „servește* la tenis 
de masă șl „dă retu
ruri* la tenis de cîmp. 
Greu și-ar fi închipuit 
însă cineva că vom a- 
vea Intr-o zi și
„taur-robot*, care imi
tă cu fidelitate mișcă-

un...

roșie toreadorului.
Cînd a fost lovit cu sa
bia, taurul-robot a 
„sîngerat", iar cînd a 
fost atins „mortal" a 
căzut jos în agonie... 
Spre deosebire însă de 
animalele adevărate, 
„Gipsy* 
bineînțeles 
rat, 
astfel 
duri.

a putut fi — 
recupe- 

economisindu-se 
Însemnate fon-

CELE MAI FRUMOASE 
GOLURI

prilejul apropia- 
turneu final al 

mondial

Cu 
tul ui 
campionatului

Aires 
bum 
sute 
celor 
luri marcate în parti
dele de fotbal disputa
te de la începutul aces
tui secol pe diferite a- 
rene din lume. Imagi
nile redau modalitățile 
infinite de a marca go
luri pe care fotorepor
terii din diferite țări 
s-au străduit să le eter
nizeze pe

400 DE

ctteva

peliculă.

MECIURI
Portarul 

tlvel de fotbal 
Germania, Sepp 
a stabilit un 
greu de depășit 
disputat recent . _
chipa sa, Bayern Mun
chen, cel de-al 400-lea 
meci de campionat, fă
ră întrerupere, de la 
20 august 1966. Sepp 
Maier, care in ziua de 
23 august va împlini 34 
de ani, face parte din 
lotul ce se pregătește 
pentru turneul final al 
campionatului mondial.

reprezenta- 
' a R.F. 

Maier, 
record 
: el a 
cu e-

$

TELEX
ATLETISM • La Eugene (Ore

gon). kenyanui Henry Rono, de
ținătorul recordului mondial m 
proba de 5 000 m, a cîștigat o 
cursă de 3 000 m obst. în 8:14,75
• Crosul de la Vama (5 000 m) 
a fost cîștigat de cehoslovacul 
Karel Ga ba. In proba feminină 
(2 000 m) a învins sportiva bul
gară Rumiana Ciavdarova.

CICLISM • A 28-a ediție a 
cursei Sofia — Vama a revenit 
polonezului Stanislaw Szozda.

natație • Competiția inter
națională de la Sofia a fost clș- 
tigată de echipa Bulgariei — 
424,5 p. Cîteva din cele mai bune 
rezultate : masculin, 100 m liber
— Kerbouche (Franța) 54,81 : 
400 m liber — Tumanov (Bulga
ria) 4:08,90 ; 100 m spate — Pet- 
kov (Bulgaria) 1:00,40 ; feminin.' 
200 m spate — Ramirez (Spania) 
2:28,67 ; 100 m liber — Cinkova 
(Bulgaria) 1:01,54 ; îoo m fluture
— Reuze (Franța) 1:07,40.

SCRIMA • Proba de sabie a 
concursului de la Munchen a 
revenit lui Szabo Kormoczi (Un
garia), urmat de francezul Phi
lippe Bena.

ȘAH • Marii maeștri Balașov 
și Tukmanov conduc cu cite 5'-'2 p 
după 9 runde în turneul interzo
nal de Ia Lvov. • După 11 runde, 
la Vmjacka Banja conduce Mar- 
tinovici (Iugoslavia) cu 7*/2 p, ur
mat de Jansa (Cehoslovacia) 7 p 
(1) și Ermekov (Bulgaria) p.
• La Osijek. după 8 runde, lider 
al clasamentului este Kurajita 
(Iugoslavia) cu 6 p urmat de 
Gligoricl (Iugoslavia) și A dorian 
(Ungaria) cu cîte 5V2 P.

tenis o Turneul demons’ra- 
tiv de la Copenhaga a fost ciș- 
tigat de suedezul Bjorn Bor*, 
care în finală l-a întrecut pe 
tas Gerulaitis cu 2—6, 6—4. 6-4. 
In partida pentru locul iii s-a 
înregistrat o mare surpriză, en
glezul Mark Cox invingîndu-1 cu 
6—3, 6—3 pe cunoscutul jucător 
argentinian Guillermo Villas • 
Iată cîteva din rezultatele obți
nute în primul tur la Nisa : Ila.l- 
let — Parun 1—6. 6—3, 7—5. Hre- 
bec — Svensson 6—1, 4—5 6—4.
Dominguez — Kod-os 4—6. 6 —3.
6—4, Smid — Govcn 6—7, 7—8,
8—0.


