
Ail, start in Campionatele internaționale de gimnastică

DUELUL DAN GRECU-KURT THOMAS
PROMITE UN SPECTACOL ATRACTIV

Este un fapt incontestabil că 
marile vedete sportive .repre
zintă întotdeauna punctul de a- 
tracție al competițiilor de an
vergură. în cazul Campionate
lor internaționale de gimnasti
că ale țării noastre, care debu
tează azi-dimineață, la Bacău, 
cu concursul masculin de exer
ciții impuse, gimnaștii care po
larizează atenția generală sînt, 
desigur, campionul mondial Dan 
Grecu și recentul învingător al 
„Turneului campionilor" de la 
Londra, Kurt Thomas (S.U.A.). 
Aflat la primul său contact cu 
publicul în acest an, multiplul 
nostru campion dorește cu ori
ce preț să-și înscrie în palma
res un nou și prestigios succes. 
„M-am pregătit cu multă aten
ție — ne spunea Dan Grecu — 
pentru că vreau ca de la pri
mul start al anului să fiu la 
înălțime. Campionatele mondia
le din toamnă reprezintă un 
examen extrem de serios și do
resc să-mi aduc contribuția la 
realizarea unui rezultat bun 
al echipei noastre reprezentati
ve".

La rîndul său, miercuri sea
ră, pe aeroportul Otopeni, Kurt 
Thomas ne spunea : „Sînt ex
trem de bucuros că am ocazia

Campionatele de handbal ale Diviziei A

DINAMO BRAȘOV - GLORIA
Ieri s-au desfășurat partidele 

etapelor a Vil-a (feminin) și a
11- a (masculin) din cadrul cam
pionatelor de handbal, Divizia 
A. Peste 20 000 de spectatori 
au asistat la cele 10 jocuri, care 
le-au oferit dispute aprige și, 
adeseori, un handbal bun. Un 
rezultat surpriză : Gloria a în
trecut pe Dinamo la Brașov !

MASCULIN
UNIVERSITATEA CLUJ-NA

POCA — DINAMO BUCUREȘTI
12— 17. Egalitatea s-a menținut 
doar pînă în min. 24 (5—5), 
după care oaspeții s-au detașat. 
Meciul a plăcut numerosului 
public prezent în tribune, atît 
pentru frumusețea fazelor, cit 
și pentru dîrzenia cu care am
bele formații și-au disputat șan

Campionatele internaționale de tenis

SURPRIZE SI CONFIRMĂRI 
ÎNAINTEA RUNDEI SEMIFINALE

și-au făcut și 
apariția. Cea 
mare, elimina- 

Marianei Si-

La întrecere cu 
vremea (în curs de 
ameliorare, ni 
spune), jocurile te- 
nismanilor devin 
mai frumoase, com
petiția mai intere
santă. Ieri după- 
amiază, „sferturile" 
probelor de simplu 
au oferit citeva 
partide demne de 
urmărit, iar surpri
zele 
ele 
mai 
rea 
mionescu de către, 
tînăra Lucia Roma
nov. Puternicele lo
vituri de dreapta 
ale favoritei nr. 3 
și venirile ei la 
fileu s-au dovedit 
insuficiente în fața 
regularității, preci
ziei și concentrării 
în joc a elevei an
trenorului Tudorel 
Bădin, care cîștigă 
cu 4——6, 6—2, 6—3. 
Ea își sărbătorește 
astfel împlinirea a 
19 ani cu un succes 
notabil, împreună 
cu sora sa geamă
nă. Maria Roma
nov, care a trecut 
și dînsa ștacheta sferturilor de 
finală, întreeînd-o pe Camelia 
Chiriac, în două seturi : 6—4, 
6—2. Lucia și Maria Romanov 
vor fi, în semifinale, adversa
rele Virgîniei Ruzici 
tiv, Florenței Mihai.
"stigat ieri la scor

6—1 —. prima 
jucătoarea bulgară 
skova, iar cea de a doua a- 
d drept învinsă pe tînăra 
npioană a R.D. Germane, 
ristine Schultz. Așadar, semi- 
lale românești, într-o concu- 
nță oare n-a pus probleme, 

și, respec- 
Acestea au 
identic — 
dispunînd 

Diana

să concurez din nou în frumoa
sa dv. țară. După cum vă amin
tiți, anul trecut, la Cluj-Napoca, 
am reușit să termin victorios, 
învingîndu-1 chiar pe Dan Gre
cu, un gimnast de valoare mon
dială. Firește că am venit cu 
gindul să cîștig din nou, dar 
știu prea bine că va fi mult 
mai greu decît acum un an. In

(Continuare in pag. a 4-a)

MARILENA NEACȘU

sele. Principalii marcatori : Dan 
7, Jurcă 2 și Voik 2 — pentru 
„U“. Tase 8, Cosma 3, Licu 2 și 
Ștef 2 — pentru Dinamo. Bun 
arbitrajul cuplului brașovean 
Gh. Lungu—L Boschner. (Nușa 
DEMIAN).

STEAUA — C.S.M. BORZEȘTI 
20—10. Deși campionii au cîști- 
gat detașat, handbaliștii din 
Borzești au avut multe momen
te în care s-au ridicat la va
loarea gazdelor. Au marcat : 
Drăgăniță 6, Birtalan 4, Stingă 
3, Croitoru 3, Cheli 2, Voina 1, 
Tudosie 1 — pentru Steaua, Ba
dea 4, Bucioacă 3, G. Berbeca- 
ru 1, A. Berbecaru 1 și Ciocîr- 
lan 1 — pentru Borzești. Au ar
bitrat bine N. Dumitru și N. 
Curteanu din Buzău. (I. G.).

ȘTIINȚA BACAU — RELO- 

Thomas Emmrich (R. D, Germană), unul 
dintre semifinaliști

Foto: D. NEAGU

e drept, primelor noastre „ra
chete" feminine.

în proba masculină de sim
plu, lotul oaspeților își va avea 
un reprezentant în penultima 
etapă. Este cel previzibil, Tho
mas Emmrich. El a fost și cel 
mai rapid în obținerea califi
cării, lăsînd numai trei ghemuri 
lui Marian Mîrza : 6—2, 6—1.
Este un jucător valoros, subtil 
chiar și în mînuirea rachetei

Radu VOIA

(Continuare în pag. 2—3)
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ARAD 18-19!
NUL SAVINEȘTI 21—1 7. Peste 
1000 de spectatori au luat loc 
în tribunele noii baze sportive 
a clubului Știința și au urmărit 
o dispută aprigă, în care local
nicii au obținut victoria datorită 
unui final mai bun. Au înscris : 
Deacu 9, Vasilca 4, Eftenie 3, 
Hornea 3, Baican 2 — pentru 
Știința, Zaharia 7, Samson 4, 
Zamfir 3, Ionescu 1, Petre 1 și 
Coasă 1 — pentru Relonul. (I. 
IANCU — coresp.).

REZULTATE TEHNICE
FEMININ

Hidrotehnica Constanța — Con
structorul Timișoara 18—11 (8—5); 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Universitatea Timișoara 10—12 
(5—6) ; Universitatea București
— Progresul București 13—14
(6—8) ; Rapid- București — Mu
reșul Tg. Mureș 19—18 (7—7) ;
Confecția București — I.E.F.S. 
8—10 (3—5)

MASCULIN
Steaua — C.S.M. Borzești 20—10 

(8—5) ; Dlnamo Brașov — Gloria 
Arad 18—19 (9—9) ; Universitatea 
Cluj-Napoca — Dinamo Bucu
rești 12—17 (5—7) ; Politehnica
Timișoara — H. C. Minaur Baia 
Mare 19—15 (8—8) ; Știința Bacău
— Relonul Săvinesti 21—17 
(10—11).

Etapele a VlII-a (feminin) și a 
III-a (masculin) ale diviziilor A 
de handbal se dispută duminică, 
23 aprilie.

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— H.C. MINAUR BAIA MARE 
19—15. Deoarece arbitrii VI. Co- 
jocaru și I. Mihăilescu (Craio
va) nu s-au prezentat, meciul a 
fost condus de localnicii N. Ma- 
ghețiu și V. Epure. Timișorenii 
s-au desprins la începutul re
prizei a doua (min. 45 : 15—11) 
și au ciștigat pe merit. Princi
palii marcatori : Feher 7, Cris
tian 3 șl Țîmpu 3 — pentru 
„Poli“, Palko 4, Panțîru 3 și

(Continuare in pag. 2—3)

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE GRECO-ROMANE 
SÎNT AȘTEPTATE CU INTERES DEOSEBIT LA OSLO

Joi dimineața sportivii români au făcut un ultim antrenament
OSLO, 20 (prin telefon). La 

Ekeberghallen din capitala Nor
vegiei, vor avea loc începînd de 
vineri dimineață și pînă dumi
nică seară, întrecerile campio
natelor europene de lupte gre- 
co-romane. Competiția este aș
teptată aici cu deosebit interes. 
Cum se știe, luptătorii norve
gieni s-au numărat adesea prin
tre protagoniștii confruntărilor 
de anvergură și nu puțini din
tre ei și-au înscris numele pe 
tablourile de onoare. Cu atît 
mai mult suporterii lor așteaptă 
acum să-i vadă pe viu — cum 
se spune — la lucru în arena 
„europenelor4*. Aproape toate 
loturile țărilor participante (22) 
au sosit la Oslo încă de miercuri 
seara. Dealtfel, tot atunci a
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Astăzi încep lucrările Conferinței Naționale a Femeilor

TOVARĂȘELE NOASTRE 
DE MUNCĂ ȘI SPORT

Astăzi se deschid in Capitală 
lucrările Conferinței Naționale 
a Femeilor. Ca și alte forumuri 
asemănătoare, cel care incepe 
azi reprezintă una din grăitoa
rele mărturii ale profundului 
democratism caracteristic orin- 
duirii noastre socialiste, ale 
înaltului ei umanism, promova
te cu atita consecvență de Par
tidul Comunist Român, de se
cretarul său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cetățene cu drepturi depline, 
femeile ocupă, după cum o a- 
testă faptele de fiecare zi, un 
loc tot mai important în în
treaga activitate socială, sînt 
participante active Ia tot ceea 
ce se înfăptuiește în țara noas
tră, se preocupă cu grijă și res
ponsabilitate de creșterea și e- 
ducarea copiilor, a tinerelor ge
nerații. Spiritul lor gospodă
resc, dragostea de frumos, res
pectul pentru ordine și civiliza
ție, capacitatea lor educativă și 
de creație se manifestă plenar 
în toate compartimentele vieții 
politice, economice și sociale, se 
fac simțite în fiecare .oraș, in 
fiecare sat, la fiecare loc de 
muncă și in fiecare familie.

Femeia se afirmă tot mai 
puternic și în mișcarea noastră 
sportivă. Zestrea sportului nos
tru de performanță este — la 
unele ramuri și probe — in cea 
mai mare parte rodul talentului 
și muncii sportivelor noastre, 
care își aduc o prețioasă contri
buție la reprezentarea demnă a 
sportului românesc în marile 
competiții ale lumii — Jocurile 
Olimpice, campionatele europene 
și mondiale. De pildă, toate ce
le 5 medalii olimpice de aur 
și cele 3 de argint cucerite de 
țara noastră la atletism apar
țin sportivelor.

Dintre succesele mai recente 
obținute de felele noastre sînt 

Natalia Mărășescu și Ileana Silai, două atlete care, prin perfor
manțele lor, au contribuit la creșterea prestigiului sportiv al pa

triei noastre in lume

ajuns și echipa română : Con
stantin Alexandru (cat. 48 kg), 
Nicu Gingă (52 kg), Mihai Bo- 
țilă (57 kg), Ion Păun (62 kg), 
Ștefan Rusu (68 kg), Gheorghe 
Ciobotaru (74 kg), Ion Draica 
(82 kg), Petre Dicu (90 kg), Ivan 
Savin (100 kg) și Roman Co- 
dreanu (+100 kg).

Joi dimineață, antrenorii N. 
Pavel și S. Popescu au progra
mat un antrenament la care au 
participat toți cei 10 sportivi 
care vor lua startul la C.E. Timp 
de aproape două ore băieții 
noștri au efectuat ultimele pre
parative înaintea asalturilor ofi
ciale.

Luptătorii celorlalte delegații 
participante au făcut și ei ul
timele pregătiri, dar antrenorii

I Vineri 21 aprilie 1978

de menționat cele de la campio
natul mondial de cros (titlul și 
medalia de aur prin echipa al
cătuită din Natalia Mărășescu, 
Maricica Puică, Georgeta Ga- 
zibara, Fița Lovin și Antoaneta 
Iacob, medalia de argint prin 
Natalia Mărășescu și cea de 
bronz prin Maricica Puică, la 
individual), „europenele" de a- 
tletism in sală (titlul și meda
lia de aur prin Ileana Silai si 
medalia de argint prin Natalia 
Mărășescu, la 1500 m, precum 
și medalia de bronz prin Maria
na Suman, la 800 m) și „euro
penele" de tenis de masă (titlul 
și medalia de aur prin Maria 
Alexandru și Liana Mihuț, la 
dublu, și medalia de bronz la 
echipe, cu Eva Ferenczi).

în conducerea organelor și or
ganizațiilor sportive, începînd 
cu asociațiile și cluburile și pînă 
in Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, ca pro
fesoare de educație fizică, an- 
trenoare sau arbitre, femeile își 
fac cu cinste, cu pricepere și 
hărnicie datoria, participînd cu 
spirit de răspundere la îndepli
nirea marilor sarcini încredin
țate de partid slujitorilor aces
tui domeniu de importanță na
țională.

Elementul feminin se bucură 
de o atenție crescîndă în acti
vitatea sportivă de masă, ceea 
ce face să sporească continuu 
numărul participantelor, ca și 
cel al întrecerilor rezervate lor 
in cadrul marii competiții spor
tive naționale „Daciada".

Cu cele mai alese sentimente 
de stimă și prețuire pentru to
varășele noastre de muncă și 
sport, urăm succes deplin lu
crărilor Conferinței Naționale 
a Femeilor, eveniment de o 
deosebită importanță în viața 
poporului și a țării !

n-au comunicat încă oficialilor 
înscrierile pe categorii. O vor 
face abia la cîntarul oficial 
programat cu citeva ore îna
intea gongului inaugural. Cert 
este însă că în formațiile Uniu
nii Sovietice, Bulgariei, Polo
niei, R. D. Germane, Iugosla
viei se găsesc toți cei care au 
urcat pe podiumul de premiere 
la ultimele mari confruntări.

Mulți dintre specialiștii pre- 
zenți la Oslo anticipează între
ceri extrem de disputate deoa
rece au In vedere că „europe
nele" din acest an constituie un 
prilej important pentru selecțio
narea în loturile olimpice.

Mihai TRANCĂ



întreceri sub genericul ,,DACIADEI“ IN OBIECTIV-EVOLUȚIA SI REZULTATELE JUNIORILOR> ’

MAMA EXEMPLU „TALIA" NU POATE ÎNLOCUI CUNOȘTINȚELE PREL

PENTRU CEI PATRU COPII
avea, duminică, concurs de 
natație ! Vine, în continuare, 
antrenorul Marcel Baia, ca
re, de asemenea, organizea
ză un concurs de tenis de 
cîmp rezervat copiilor celor 
ce muncesc la Trustul de 
construcții industriale. Vine, 
tot pentru întrecerile „Da- 
ciadei", delegatul cunoscutei 
asociații sportive Progresul 
Brăila. Vine „Portul", vine 
„Braiconf". Vine, în sfirșit. 
reporterul și întreabă... dacă 
sînt ceva acțiuni sportive, 
sîmbătă și duminică, în mu
nicipiul Brăila.

Conform planificării, du
minică s-a plecat spre Bla- 
sova : soare, apă. ambarca- 
ții, jocuri sportive. întrece
rea feminină de marș a fost 
cîștigată de poștărița Maria 
Trică : patru copii, toți spor
tivi — urmînd exemplul ma
mei — dintre care fiica cea 
mare. Elena Trică, este a- 
cum baschetbalistă în Divi
zia A, la Olimpia. Au pri
mit brevete de înotători Li
liana Gratie, Aurora Turiac, 
Adrian Gheorghiu — 22 de 
elevi care, cum spuneam, la 
începutul vacanței nu știau 
să înoate. La caiac-canoe 
s-au întrecut pe Dunăre bă
ieții lui Igorov și cei de la 
C.S. Brăila. Au fost și par

tide de fotbal, de handbal, 
de tenis, de baschet etc. Au 
fost și partide de pescuit, în
treceri sportive pe terenurile 
dintre blocuri, excursii cu 
bărcile spre locurile unde, de 
curind, au poposit egretele 
și rațele sălbatice.

0 Simbăta dimineața, la 
C.J.E.F.S. Brăila au loc — 
fără exagerare — zeci de 

0 mici ședințe. Vine, bunăoa- 
0 ră, medicul Victor Finescu. 
0 Acțiune sportivă, deci, pe 

malul lacului Blasova, cu 
g; membrii asociațiilor sportive 
0 Sănătatea. I.T.Â. etc. Se va 
0 pleca spre Insula Mare a 
0 Brăilei, la terenurile de te- 

nis. handbal și volei, dumi- 
Ș nică la ora 9. punct. în fața 
•$. pontonului principal vor fi 
0 înălțate, în cinstea „Dacia- 
0 dei“, steagurile tuturor uni- 
0 taților sportive participante. 
Js Vine apoi dirigintele Ion

Gheorghe, de la oficiul poș- 
0 tal nr. 5, pentru, că pe sta- 
0 dionul de atletism va avea

loc o mare întrecere de marș 
gg a poștașilor din municipiul 
g: Brăila. Foi de concurs, cro- 
0 nometre — în două minute 
0 se rezolvă totul. Vine, după 
0 aceea, economistul Romget- 
g dacus Podeanu, președintele 

comitetului sindicatului de la 
0 Șantierul Naval Brăila. La 
0 fel : acțiune în cadrul „Da- 
0 ciadei", cu tinerii și vîrstni- 
0 cii din marea întreprindere. 
0 pe terenurile proprii, con- 
0 struite pe malul Dunării. 
0 Arbitri, foi de parcurs — 
0 mica ședință s-a încheiat. 
0 Dar, cum ar spune bucluca- 
0 șa Woody, urmează... o altă 

acțiune sportivă !
Vine antrenorul Andrei

Igorov, cu un concurs de 
0 semjfond la caiac-canoe. VI- 
0 ne prof. Nicolae Cimpoaie 

pentru o „fereastră" la bazi- 
nul acoperit. Grupa lui de 
elevi — „selecționați" ca... 

0 neînotători la începutul va-
canței de primăvară — va Vasile TOFAN

5

Campionatul național al celor 
mai tineri ‘ Voleibaliști s-a în
cheiat odată cu turneul final 
la care, teoretic, ar fi trebuit 
să participe cele mai bune opt 
echipe din țară, plasate pe pri
mele două locuri în cele patru 
serii ale juniorilor. Spunem 
„teoretic", deoarece, în realita
te, la actul final au lipsit echi
pe de valoare — Viitorul Bucu
rești, Steaua etc. — locul lor 
fiind ocupat, datorită jocului în- 
tîmplării și organizării seriilor, 
de echipe mai modeste. Poate 
că federația de specialitate va 
avea în vedere o reajustare a 
acestor serii, pentru ca, LA 
TURNEUL FINAL AL JUNIO
RILOR SA AIBĂ ACCES. ÎN 
PRIMUL RÎND... VALOAREA.

Cei care au urmărit meciurile 
juniorilor au putut constata că 
în rindul echipelor a apărut un 
număr relativ mare de „jucă
tori cu talie" — tineri inalți, 
bine dotați fizic. Unii dintre ei 
beneficiază de dublă legitimare, 
jucînd 
A sau 
Spinu 
Livian 
(Craiova), 
(Baia Mare) etc. Clei mai mulți 
sînt însă selecționați în loturile 
olimpice, de tineret sau de ju
niori : Marian Săniuță, Vasile 
Adrian și Lucian Cocheș (Plo
iești). Gheorghe Zamfir (Dina
mo). Lucian Radu (Tulcea), M. 
Coiescu și C. Belgiu (Caranse
beș). Gigi Dumitru și Vasile 
Crețu (P. Neamț) și alții.

Pe banca rezervelor au apă
rut și tineri de excepție, ca înăl
țime : V. Mășcășan (2,02 m) 
de la Baia Mare sau Dragoș 
Dorofte (1,99 m) de la 
Neamț. Dar... au rămas 
ca rezervelor pentru 
cum se spune, ..nu știu 
volei", formulă-epitet

și la echipe din diviziile 
B : Florin Mina, Valeriu 

(din echipa tulcenilor), 
Șteflea, Tudor Craiu 

Vasile Sighiartău

potrivi și altor jucători înalti 
care au jucat în turneul final. 
Spunînd acestea ne referim la 
constatarea că. de bine de rău, 
avem acum un lot de „tineri cu 
talie", dar priceperea lor în e- 
xecuții tehnice lasă de dorit. 
Talia nu poate înlocui talentul, 
cunoștințele tehnico-tactice. 
Ideea vînturată de unii că „mai 
au timp să învețe" devine ca
ducă, deoarece majoritatea a- 
cestor tineri . sînt născuți în 
1960, iar federația de speciali
tate, prevalîndu-se de o hotărî- 
re a federației internaționale, a 
scăzut virsta junioratului la 18 
ani, astfel că toți cei născuți 
în 1960 — și sînt multe ele
mente de valoare ! — nu mai 
pot juca în echipe de juniori în 
viitorul 
juca în 
nu toți 
iar în 
excelenți nu există
de Divizia B ! Drept urmare a- 
cești tineri pierd un an de pre
gătire, iar dacă intră la facul
tate mai 
definitiv

Firesc

campionat, 
echipe de A 
au „valoare 
unele orașe

Ar putea 
sau B, dar 
pentru A", 
cu juniori 

nici echipe

pierd unul și... se pierd 
pentru volei.
ar fi ca federația

J •>

noastră să ofere cîmp larg pre
gătirii juniorilor pînă la termi
narea liceului, urmind ca in 
competițiile internaționale să se 
conformeze hotărîrii F.LV.B.. 
deoarece, după părerea noastră, 
noi nu pregătim tineri voleiba
liști pentru a cîștiga turnee in
ternaționale ale juniorilor ci, in 
primul rind, pentru a constitui 
schimbul de mîine in voleiul 
românesc.

In încheiere, cîteva cuvinte 
despre organizarea turneului fi
nal. Majoritatea antrenorilor e- 
chipe'.or finaliste s-au pronun
țat pentru ca la acest turneu 
să joace „fiecare cu fiecare", și 
nu formîndu-se două grupe a 
cite patru, titlul disputîndu-se 
între cîștigătoarele grupelor. 
Actualul sistem, bazat pe „cum 
cad sorții" la alcătuirea grupe
lor poate face ca adevărata fi
nală — așa cum s-a întîmplat și 
în acest an — să se joace 
înainte de ultimul meci al 
turneului, adică între două 
echipe valoroase din aceeași 
grupă.

Sever NORAN

TOATE ALUNECA UȘOR>

CAMPIONATELE DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

pentru Minaur. (C. 
coresp.).
BRAȘOV — GLO- 
18—19. Joc dinamic, 
cu un final drama- 
muncită, dar rr.eri- 

oaspeților. Principalii
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că. așa 
destul... 
ce s-ar

ALE DIVIZIEI A

burg. I
Ca și in| 

ech:> 'TjT’l 
locurile oa 
pioanele 
(Ț-SK.A. 
(Vasas BuJ 
(Steaua Bu 
in linii rrJ 
înseși fora 
ale țârilor ’

Din ce ar 
la Brașov 
Hfuk ar p 
„4“-ul lui 
dapesta, ct 
campionul 
vopuskov, 
tînărul Mi! 
ni s-a spu; 
Vladimir h 
tabilit dup;

La Vasas

Boroș 3 — 
CREȚU —

DINAMO 
RIA ARAD 
spectaculos, 
tic, victorie 
tată, a 
marcatori : Nicolescu 8 și Ne- 
dici 3 — pentru Dinamo, Voi- 
tilă 5, Burger 5 și Enea 4 — 
pentru Gloria. Bun 
ploieștenilor V. Erhan 
rică. (C. GRUIA —

care echipa Progresul s-a vă
zut egalată în ultimul minut 
(13—13). Victoria i-a revenit, 
totuși, prin golul marcat în 
min. 49:50 de Militaru. Au mar
cat : Sandu 6, Furcoi 2, Andro- 
nache 2, Bazarincă 2 și Oanea 1 
— pentru Universitatea, Cioba- 
nu 3, lonescu 3, Mihoc 3. Butan 
2, Ștefan 1. Militaru 1 și Biro 1

RAPID — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 19—18. Joc plăcut, 
spectaculos, cu numeroase răs
turnări de scor. Principale rea
lizatoare: Dițoiu 5, Alexandres- 
cu 4. Stănișel 3 și Weber 3 — 
pentru Rapid, Dorgo 8, Barbat 
4 și Dudaș 4 — pentru Mureșul. 
Au condus R. Iamandi 
Ene (Buzău).

FEMININ
UNIVERSITATEA

REȘTI — PROGRESUL 13—14. 
Final dramatic de partidă,

PE MICUL ECRAN
• VINERI ZI APRILIE, ora 

Zl,40 (programul II) : TELE- 
RAMA SPORT, emisiune de 
Dumitru Tănăsescu.
• SIMBATA 22 APRILIE,

ora 15,00 : Daciada — repor
taje din marea competiție na
țională: ora 15,15: Finala „Cu
pei campionilor europeni" la 
baschet masculin : REAL
MADRID — MOBILGIRGI VA
RESE. rezumat primit de la 
Milnchen ; ora 15,45 : Fotbal 
pe glob : ANGLIA — BRAZI
LIA, SUEDIA — R.F.G., UN
GARIA — CEHOSLOVACIA șl 
R.D.G. — BELGIA selecțiuni 
de la Londra, Stockholm, Bu
dapesta și Magdeburg ; ora 
22,40 : Campionatele interna
ționale de gimnastică ale Ro
mâniei — exerciții liber alese, 
rezumat Înregistrat de la 
Bacău
• DUMINICA 23 APRILIE,

ora 11,15 (direct) și ora 16,00 
(înregistrat) : Campionatele
internaționale de gimnastică 
ale Rcmâniei — finalele pe a- 
parate, comentator Cristian 
Topescu ; ora 17.30 : Fotbal : 
STEAUA — SPORTUL STU
DENȚESC (repriza a n-a), 
transmisiune directă de la 
stadionul Steaua, comentator 
Mircea M. lonescu.

« MARTI 25 APRILIE, ora 
18,00 : Hochei STEAUA — DI
NAMO (reprizele a n-a si a 
ni-a) — transmisiune directă 
de la patinoarul .,23 August", 
comentator Călin Antonescu.
• MIERCURI 26 APRILIE, 

ora 13,00 : Campionatul mon
dial de hochei' — grupa A. 
SUEDIA — R.F.G.. transmisiu
ne directă de la Praga ; ora 
15.15 : Camnionatul Mondial 
de dirt-track. selecțiuni înre
gistrate de la Slany, comen
tator Andrei Bacalu.
• JOI 27 APRILIE, ora 16,30. 

Fotbal : PETROLUL _ DINA
MO BUCUREȘTI (Divizia A), 
transmisiune directă de la 
Ploiești. comentator Radu 
Urziceanu (tn pauză. 1a ora 
17,15, rezumatul meciului de 
hochei CANADA — FINLANDA 
din camnionatul mondial 
grupa A).

arbitrajul 
și D. Pu- 
coresp.).

BUCU-

Mariana lonescu (Progresul) invinge opoziția apărării studente
lor și inscrie. Foto : Dragoș NEAGU

— pentru Progresul. Au arbitrat 
P. Cîrligeanu și E. Niță (Bucu
rești). (C.A.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — CONSTRUCTORUL TI
MIȘOARA 18—11. Evoluție foar
te bună a localnicelor, victorie 
pe deplin meritată. Principale 
realizatoare : Hobincu 5, Lăcus
tă 4, Frîncu 3 și Cazacu 3 — 
pentru Hidrotehnica, Pălici 4 și 
Plavosin 3 — pentru Construc
torul. (P. ENACHE-coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 10—12. Campioanele 
au obținut o victorie muncită, 
dar clujencele — cu mai multă 
precizie în atac — puteau pro
duce o surpriză. Principale 
marcatoare : Damian 6, Perșa 
2 — pentru „U“. Luțaș 4 și Po
pa 3 — pentru Timișoara. Au 
arbitrat cu multe greșeli I. Ma- 
noliu și A. Brenner (Sibiu). 
(Radu MIRCEA-coresp.).

GHEAȚA HOCHEIULUI NOSTRU JUVENIL!
Indiscutabil, hocheiul juvenil 

are — în echipa Liceului de 
matematică-fizică din Miercu
rea Ciuc — o campioană meri
torie, o garnitură bună, cu cî
teva individualități deosebite : 
portarul Szigeti, apoi Gali, Da
niel (care — aveam să aflăm — 
este și un excelent elev), Ke- 
menes, Marton. In micul oraș 
harghilean hocheiul este cata
lizatorul multor, foarte multor 
pasiuni și... talente. Iar dacă o 
reprezentantă a sa a dominat 
și cîștigat turneul final al ju- 

jiiorilor I, faptul nu trebuie, 
prin urmare, să surprindă, cu 
atit mai mult cu cit este vorba 
de un colectiv cu tradiție, și 
în care prezentul înseamnă pa
tru antrenori și opt echipe (pe 
ani de 
cători.

Dacă 
miini 
șase 
patinoarul „23 August" s-au 
mai făcut remarcate și alte cî
teva autentice talente (pe care 
le-am menționat la momentul 
potrivit) nu trebuie să se înțe
leagă că se... alunecă ușor pe 
gheața hocheiului nostru juve
nil. Ba — am zice — dimpotri
vă ! Cum altfel poate fi privită. 
acuta criză a „rezervorului" 
sportului cu crosa și pucul din 
București, unde un club ca Di
namo nu are pepinieră, aștep- 
tînd talente din grădina altora? 
Sau — în același cadru — ce 
să spunem despre gestul ne
elegant (ca să folosim un cu- 
vint blind) al conducerii tehni
ce a clubului Steaua, care, vă- 
zîndu-și spulberate șansele la 
podium în întrecerea juniorilor 
L a făcut, tn ultima zi, simplu 
act de prezentă la fluierul inau
gural al arbitrilor, nevoiti. în 
momentul eliminării lui Nae, să 
oprească meciul din lipsă de în
locuitor pentru talentatul ho- 
cheist ? Și aceasta deoarece 
Steaua a trimis un nucleu de 
echipă la Miercurea Ciuc : „da
că aici nu s-a putut, măcar în 
competiția juniorilor mici să 
încercăm a învinge" — și-or fi 
spus antrenorii. CE CONTEA
ZĂ CUM — importantă e... ora 
bilanțului ! Să mai adăugăm că 
nici la capitolul „educație" aceas
tă secție nu stă prea bine, nu
mărul de etape de suspendare

studii) a cite 22 de ju-

titlul se află, așadar, in 
sigure, și dacă in cele 

zile ale întrecerii de la 
,23 August"

„Cupa Dinamo“ a deschis sezonul de caiac-canoe

PROBELE DE VITEZA AU FURNIZAT UN SPECTACOL DE MARE ATRACȚIE

fiind prea mare pentru niște 
hocheiști așa mici...

Sigur, „lista" aceasta, a de-~ 
fecțiunilor din cel mai rapid joc 
de echipă, nu este exhaustivă 
(și printre multele întrebări ca
re s-ar mal putea pune una ar 
viza absența reprezentanților 
Galațiului). Dar, parcă cel mai 
trist lucru a fost aspectul de
zolant al tribunelor goale. In
tr-o perioadă (ne referim la re
turul turneului final, îndeosebi) 
cînd elevii se aflau în vacanță. 
Chiar nu are nimeni nici o 
vină ?

Geo RAEȚCH1
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(Urmare din pag. 1)

de metal, pe’ care a adoptat-o 
recent. Emmrich va fi greu de 
învins, deși va întîlni, în semi
finale, un Traian Marcu în pli
nă formă, așa cum ne-a de- 
monstrat-o acesta, învingînd 
clar pe cehoslovacul Jaroslav 
Navratil, cu 6—3, 7—6 (cu men
țiunea că avea 4—0 în setul doi, 
dar a fost egalat, și a trebuit 
să se departajeze intr-un tie
break strîns : 7—5). In cealaltă, 
semifinală vor fi față în față 
jucătorii noștri, campioni a două 
generații. Primul, Dumitru Hă- 
rădău, a avut de trecut peste 
dîrza rezistență opusă de Bebe 
Almăjan, în trei seturi : 6—1, 
4—6, 6—4. Al doilea este Andrei 
Dîrzu, învingător cu 6—1, 7—6 
(tie-break 7—3) asupra lui Jean 
Bîrcu. Semifinale, care promit.

întrecerile de dublu nu ne-au 
dezvăluit încă prea mult din 
potențialul lor de spcctaculozi-

ItCr

Ieri la Snagov caiaciștii și ea- 
noiștii au luat primul start ofi
cial din atest sezon. „Cupa Di
namo", concurs organizat In ca
drul manifestărilor prilejuite de 
aniversarea a 30 de ani de acti
vitate a clubului dinamovist, a 
adus pe apă. în reuniunea inau
gurală — care a programat pro
bele pe distanța de 500 m — pe 
cel mai buni specialiști din țară, 
grupați In cele două mari clu
buri, Dinamo șl Steaua. Vremea 
bună de concurs, pofta de Între
cere, valoarea ridicată a multor 
competitori ne-au oferit, deopo
trivă, o primă zi atractivă, cu 
dispute strînse — In marea ma
joritate a curselor — cu sosiri 
„la fotografie".

Cele mai interesante probe : 
canoe simplu — unde ttnărul 
Gheorghe Titu, In mare progres.

a fost Întrecut 
Varabiev, dar 
Ivan Patzaichin 
— unde cuplul 
Dîba — Chirilă 
nat (temalnind relaxat) o _____
cu primele șase echipaje grupate 
într-o secundă, canoe dublu (și 
aici un echipaj nou, Lipat Va
rabiev — Pavel Cozlov. de mare 
viitor) și caiac dublu fete, unde 
dinamovistele Maria Cozma — 
Nastasia Buri le-au depășit în 
final pe Agafia Orlov — Nasta
sia Nichitov, asigurînd 
organizator o victorie 
prima zi.

greu de Lipat 
l-a Întrecut pe 
—, caiac dublu - 

inedit
Simion a

Vasile 
domi- 
finală

clubului 
totală In

Rezultate tehnice: K
Dîba (Dinamo) 1:53,0, 
bandl (Steaua) 1:53,6, 
(D) 1:54,3 ; C 1 _____
(D) 2:00,5, Gh. Titu (D) 2:01,4,

1: Vasile 
B. Bor- 

. . A. Gtara 
Lipat Varabiev

— ’ " L

patzaichin (D) 2:01,8 ; K 1 F : 
Maria Cozma (D) 2:09,0, Maria
Nicolae (S) 2:10,1, Despina Șml- 
onov (S) 2:10,8; K 2: Dinamo (Di- 
ba — Chirilă Simion) 1:41,0, Stea
ua (I. Bîrlădeanu — C. Soare) 
1:41,1, steaua (I. Dragulschi — 
V. Simionenco) 1:41,3 ; C 2 : Di
namo (Varabiev — Pavel Cozlov) 
1:51,5, steaua (M. Marcov — Gb 
Simiocenco) 1:52,5, Dinamo (C. 
Gheba — S. Ismailciuc) 1:52.7 : 
K 2 F : Dinamo (Cozme — Nas
tasia Buri) 1:54,7, Steaua (Agata 
Orlov — Nastasia Nichitov) 1A4.I 
Dinamo (Tatiana Vanghelie — 
— Maria Nichiforov) 1:57,5. As
tăzi se desfășoară probele Se 
1 000 m 1 dimineața seriile, da- 
pă-amiază (de la ora 15) finalele.

VI. MORARII

zț ^gUr:.

Se acordă par- 
ticipanților :

• Autoturisme 
„Dacia 1 300".

• Ciștiguri
bani — fixe: 
50 000 lei sau la 
alegere o excursie 
dublă în U.RSS. 
— Finlanda sau 
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rența în numerar . 
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Firește, într-o asemenea con
junctură, misiunea sabrerilor 
din echipa noastră campioană, 
Steaua București, nu apare de
loc ușoară, chiar și în situația 
în care Alexandru Nilca deține 
la această oră un evident „virf" 
de formă sportivă (fapt demon
strat de-a lungul întregului se
zon competițional și în special 
prin succesele obținute la „Tro
feul Wolodjowski" și in con
cursurile din R. F. Germania), 
în timp ce Corneliu Marin și 
Ioan Pop — primii doi clasați 
la „Cupa Carpați" — precum și 
experimentatul Dan Irimîciuc, 
prezent și el în echipă, promit 
să-1 secondeze cu- brio. Asupra 
unui mare adevăr trebuie să 
fim însă cu toții de acord: 
valoarea recunoscută a sabre
rilor noștri fruntași se impune 
a fi dublată de o angajare cit 
mai fermă, totală, dacă vreți, și 
aceasta încă de la primele a- 
salturi, în ideea că nici un ad
versar, nici un meci nu consti
tuie simple formalități, chiar 
dacă aparent lucrurile ar fi 
așa.

„Cupa Hungaria", care v.a re
uni sîmbătă și duminică într-o 
întrecere individuală pe pjartici- 
panții la „Cupa Europei* Pre~ 
cum și alți sabreri de pe COÎț" 
tinent, trebuie privită de S6CT." 
merii noștri ca un nou PnleJ> 
binevenit, 
bilităților 
itorii lor 
diale".

con-

de verificare a posi- 
lor în disputa cu vi- 
adversari la „mon-
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La validarea rezultatelor întreceri
lor de masa ale „Daciadei" la șah 
pentru categoria de vîrstâ peste 19 
ani, s-a constatat câ atit cîștigâto- 
ruJ cît și cîștigătoarea turneelor fi
nale, desfășurate la Alexandria, nu 
s-au încadrat în prevederile regula
mentul u>i competiției, oare cer sâ nu 
fie jucători legitimați și clasificați.

Astfel, Dan Ciuperca, care a 
prezentat județul ■* -
afla temporar) 
bul Medicina 
21.197, avtnd 
clasificare, cu 
categoria I.

Ana Bodale, învingătoare în 
cursul feminin, este legitimata 
A.S. Zimbru! Suceava, cu carnetul nr. 
23.522, avi nd categoria a ll-a 
clasificare.

Țin:ndu-se seama de toate acestea, 
ambii au fost descalificați, clasa- 
jnentele finale ară ti nd astfel :

MASCULIN : 1. Gheorghe Petz (ju
dețul Mureș), 2. Ștefan Marton 
(Cluj), 3. Gheorghe Racovițâ 
(Galați) ;

FEMININ : 1. Viorica Kovacs (Mu
reș), 2. Anica Dușnțanu (Teleorman) 
3. Alexandrina Orban (Bacău),

Buzâu (unde 
este legitimat la 

lăți, cu carnetul 
categoria a ll-a 
o notă de jucător

ro
se 

du- 
nr. 
de 
de

con
ta

de

I
I
I
I
I
I
I
I

AVANTAJE Șl DEZAVANTAJE
LA... PENALTY-URI!

Partida de la Galați, dintre 
Steaua (de 12 ori cîștigătoare 
a Cupei României) și Politeh
nica Iași (aflată, în momentul 
de față, pe un loc retrogradant 
în Divizia A), a avut „de toa
te" : un gol marcat neașteptat 
de repede de favorită, egalări 
spectaculoase in finalurile de 
repriză obținute de cei care au 
jucat mai bine (ieșenii), ocazii 
ratate incredibil, două reprize 
de prelungiri, serii de penal- 
ty-uri. Pentru gălățenii din tri
bune (peste 18 000), programul a 
fost complet și inedit. Cronica
rul nu a apreciat, însă, două 
aspecte. Primul : randamentul 
foarte slab al unor jucători ti
neri, de la care antrenorii lor, 
și nu numai ei, așteaptă mult 
mai mult. Nițu, Zahiu, Agin, 
Stoica, A. Ionescu, Nemțcanu, 
D. Ionescu, Banu, nu s-au dă
ruit jocului nici pe jumătate 
din cît au făcut-o Romilă, Du
mitru, Simionaș, Vigu, Anton, 
coechipierii lor mai vîrstnici. 
Cîndva — poate cît mai curînd 
— toți acești jucători vor trebui 
să se convingă că minima re
zistență nu le va fi de nici un 
folos. Dimpotrivă. Al doilea as
pect : greșeli de arbitraj supă
rătoare. Piteșteanul I. Chilibar 
a greșit în min. 13, cind la un 
fault asupra lui Dănilă în ca
reu a lăsat avantaj, balonul a- 
jungînd la Nemțeanu. Dar in 
fața ieșeanului se mai aflau doi 
fundași adverși ! Ce fel de a- 
vantaj o fi văzut arbitrul 7 O 
ăltă mare greșeală de arbitraj 
a fost în faza penalty-urilor, Ia 
cel executat de A. Ionescu. Ce 
s-a întîmplat ? Bucureșteanul 
s-a apropiat în viteză de minge, 
dar, cind a ajuns la ea, s-a o- 
prit brusc, Naște a plonjat în 
stingă și gol în colțul opus. I. 
Chilibar a dictat repetarea lo
viturii. Holărire corectă. Și ar 
mai fi trebuit să-i fi dat un 
cartonaș galben lui A. Ionescu. 
Jucătorii bucureșteni au pro
testat însă vehement și arbitrul 
a cedat. Ce spune regulamen
tul ? Jucătorul care executălo- 
vitura de pedeapsă „poate în
cerca să fenteze spre a-1 în
șela pe portar în legătură eu 
intențiile sale, o asemenea ac
țiune fiind permisă. Dar acest 
lucru se deosebește fundamen
tal de „înșelătoria" potrivit că
reia jucătorul SE OPREȘTE 
din acțiunea sa spre a-1 deter
mina pe portar să se deplaseze 
într-o direcție și după aceea ar 
trimite mingea in altă dircc-

SiU [SIE ADEVĂRAT
CA ND AVEMOPTIMILE" CUPEI

Duc! pentru balon intre Coraș (tricou alb) și G. Dumitrescu. In 
r’—i îndepărtat, Leac (Fază din meciul U.T.A. — Petrolul. 3—1) 

Foto : N. DRAGOȘ
plan îndepărtat, Leac (Fază din

Exact ce a făcut A. Io-

JUCĂTORI!

|ie",
nescu la Galați, necunoscind — 
ca și cițiva dintre coechipierii 
săi — regulamentul. (L. D.).

Păltinișan și Petrescu joacă, 
Anghel, Șerbănoiu, Volaru privesc!

Sint echipe în Divizia A care 
din diferite motive — obiective 
sau subiective — abia reușesc 
să înscrie pe foaia de arbitraj 
13—14 jucători. La Politehnica 
Timișoara, în schimb, la fie
care meci, antrenorii au nevoie 
de răgaz pentru a medita în
delung asupra celor 11 titulari 
și apoi asupra rezervelor și a 
celor pe care să-i lase... în tri
bune. Miercuri, de pildă, la 
Ploiești, rezerve au fost Ca- 
tona, Roșea, Cotec, Nucă, Giu- 
chici. Jucători pe care multe 
divizionare A și. i-ar dori. Au 
rămas „pe dinafară", tot din 
diferite motive, Caraivan, Nadu, 
Floareș, Covalcic, Iuga, Forma
ția timișoreană, acesta este ade
vărul, are unul dintre cele mai 
numeroase loturi, fapt ce a per
mis clubului să renunțe cu tim
pul (și cu destulă ușurință) la 
Cringașu și Istrătescu, la Bela
nov. Și totuși, iată, „Poli" a 
fost învinsă la Ploiești, fără 
drept de apel, de către divizio
nara B F. C. Brăila. De ce ? 
Pentru că a jucat prost ! A- 
cesta este adevărul simplu și 
crud. Pentru că cei mai mulți 
dintre componenții săi au făcut 
mai mult figurație decit au ju
cat. Ne referim la Anghel, la 
Șerbănoiu, la Dembrovschi și

Volaru, la Lața, Roșea și Giu- 
chici. Toată stima noastră pen
tru acest Petrescu, care de mult 
timp este cel mai bun din ata
cul timișorean. Dar ce reprezin
tă Petrescu pentru fotbalul ro
mânesc, pentru echipa naționa
lă, în perspectivă, cum ar tre
bui să privim lucrurile ? De aici 
derivă o altă întrebare : ce fac 
Anghel și Șerbănoiu, pentru 
care clubul timișorean s-a bă
tut atita 
transfere 
ceilalți ? 
miercuri 
cant al lui „Poli1 
dașul Păltinișan. Și asta, cre
dem noi, spune totul despre 
aportul celorlalți. (Al. C.).

Stimați selecționeri, 
puneți ochii pe Radu Dan!

intr-un fel, avizați, 
prin rezultatul din „16“-imi 
(2—1. în dauna A.S.A.-ei 
•jg Mureș), ceea ce ne-a ară
tat. miercuri. Industria Sîr- 
mej Cimpia Turzii — în op
timii6 Cupei — a întrecut cu 
mu)» așteptările noastre. Am 
văzut, la Sibiu, o divizio
nară C prestînd un FOTBAL 
DE CALITATE, superior, în 
dese momente ale meciului, 
celui practicat de Universi
tatea Craiova ; atit în star
tul partidei, cînd divizionara 
A, pare-se. o desconsiderase, 
cît și după aceea, cînd fot
baliștii lui Ilie Oană s-au 
văzut nevoiți să ia jocul în 
serios.

într-o perioadă în care tîn- 
guiala unor antrenori, inclu
siv federali, „n-avem jucă
tori, pentru asta se joacă 
slab1* a devenit periculosul 
lait-motiv al scuzelor sla
belor comportări la eșaloa
ne diverse, a fost reconfor-diverse, a fost reconfor-

amar de timp ca să-i 
de la Brașov ? Ce fac 
De necrezut, dar 

cel mai periculos ata- 
a fost fun-

CMCIANU" IA AUTOMOBILISM
se 

in concur
ge păstrată. 
HAS.

Holtzman, 
ole* 30 a-

București, 
automobi- 

abprare cu 
jiizeazâ un 

de viteză 
despre tra-

Filialei 
Victoriei 
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tenț să vedem evoluînd. 
Sibiu, o serie de jucători 
nonimi realmente dotați. 
Voroneanu, Lăscâu 
Coloji, 
tr-atît de remarcabil era 
jocul acestora și al coechi
pierilor lor. incit culoarea 
galbenă a tricourilor pur
tate de ei i-a reamintit an
trenorului Hie Oană de o 
echipă pe care a pregătit-o 
cu mulți ani în urmă, pe nu
mele ei Petrolul Ploiești. Un 
simplu... miraj ! ? !

Ce anume Ie-a înlesnit 
necunoscuților jucători din 
Cimpia Turzii să se expri
me, o bună parte din cele 
90 de minute, în termeni 
fotbalistici superiori ? Nu 
încape vorbă, o anume DIS
CIPLINĂ DE JOC, IMPRI
MATĂ ECHIPEI DE AN
TRENORUL T. FARCAȘ. 
Acționînd tot timpul grupați 
în teren, fotbaliștii din C. 
Turzii conlucrau mai ușor în 
ambele momente fundamen
tale ale 
du-se, 
faza de 
du-se" 
tune, în

S-a 
este, intr-adevăr, cuvîntul cel 
mai potrivit — ca, pînă la 
urmă. Industria Sirmei C. 
Turzii să piardă, la limită, 
partida cu Universitatea Cra
iova. Dar ceea ce-și propu
sese să demonstreze, ea reu
șise cu prisosință și anume 
un fotbal de bună factură,

Jucători, reale talente, e- 
xistă și în eșaloanele infe
rioare ! De altceva duce lip
să, credem, fotbalul nostru. 
De antrenori hotăriți să clă
dească, cu pasiune și abne
gație, echipe solide, de an
trenori cu personalitate, în 
stare să-și impună punctul 
lor de vedere. Firește, alu
zia nu-1 privește pe Ilie 
Oană. tehnician remarcabil, 
cu o frumoasă „carte de vi
zită", încă proaspăt la Uni
versitatea Craiova...

Gheorghe NICOLAESCU

la 
a- 
ca 

__  ______ Gacs, 
Matiaș și alții. în

de remarcabil

La sfîrșitul meciului F. C. 
Bihor — F.C.M. Galați, cei 3 000 
de spectatori prezenți în tribu
nele stadionului „1 Mai" din 
Pitești i-au răsplătit pe jucăto
rii gălățeni cu generoase aplau
ze. I-au răsplătit, pentru că 
jocul lor a fost la înălțime, 
cursiv, purtat în viteză, pur o- 
fensiv, cu numeroase faze de 
poartă, trei dintre ele înche
iate cu goluri de kinogramă. 
Este limpede că acum F.C.M. 
Galați se află în perioada de 
vîrf a formei sportive. Toți ju
cătorii au meritul de a fi con
tribuit la acest frumos succes. 
Dar, dintre ei. s-a detașat, par
că, extrema dreaptă Radu Dan, 
care a „tras" întreg atacul du
pă el, reușindu-i tot ce a vrut. 
Prin dese acțiuni individuale, 
„șeptarul" gălățean și-a înșirat 
pe drum adversarii, finalizîn- 
du-și debordantele curse 
centrări sau șuturi extrem 
periculoase. Rar am văzut 
duel atit de inegal între 
adversari direcți. R. Dan 
depășit cînd și cum a vrut _ 
fundașul Popovici, îngenunchin- 
du-1. De altfel, în finalul parti
dei, Popovici văzînd că nu-1 
poate stopa pe R. Dan, a ce
rut antrenorilor înlocuirea, in- 
vocind o ușoară contuzie. Nu 
putem ști dacă gălățeanul a 
prins la Pitești o zi de excep
ție, sau așa se comportă în ge
neral. în orice caz, el nu tre
buie să scape observației selec
ționerilor, mai ales, că joacă 
pe un post (extremă dreaptă) 
unde valorile sînt căutate cu— 
luminarea. (Gh. N.).

jocului, acoperin- 
suplinindu-se, în 

apărare, „găsin- 
cu pase opor- 

situația de atac, 
întîmplat — acesta

cu 
de 
un 
doi 
l-a
pe

• REUNIREA LOTURILOR 
REPREZENTATIVE. Vineri 28 
aprilie, după etapa nr. 27, care 
se va disputa joi, se vor reuni 
la București cele trei loturi re
prezentative : A, olimpic și de 
tineret. După cum se știe, na
ționala va juca la 3 mai, în 
Capitală, cu selecționata Bulga
riei, în campionatul balcanic, iar 
loturile olimpic și de tineret se 
vor întîlni fie între ele, fie cu 
adversari străini, cu cațe se duc 
în prezent tratative.

• UN NOU CUPLU DE AN
TRENORI LA PANDURII TG. 
JIU. Miercuri, biroul 
fotbal al divizionarei 
rii Tg. Jiu a hotărît 
antrenorului C. Oțet 
structorului sportiv A. Stănescu 
cil cuplul M. Oancea (de la e- 
chipa de juniori) — L Rădoi 
(jucător al echipei Pandurii). 
(P. Cristea — coresp.).
• PARTIDA PRAHOVA PLO

IEȘTI — RAPID, programată în 
etapa 25-a a Diviziei B (seria a

I
I
I

secției de 
B Pandu- 
înlocuirea 
și a in-
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ditlonala întrecere dotată cu tro
feul -Memorialul Jean Calcianu».

Cîteva amănunte : concursul se 
desfășoară pe platforma Pipera— 
Toboc (șos. Petricani—Tei) și est» 
deschis atit alergătorilor avan
sați cit și celor începători. îns
crierile se fac la sediul
A. C.R. București (calea 
18—20. telefon '' 
aprilie.
CONCURSUL

DE
Ne-a vizitat _

torul Ionel Mianoff. întors de la 
concursul internațional de viteză 
în coastă de la Pecs (Ungaria). 
„La start au fost prezenți 98 de 
concurenți, ne-a spus el, dintre 
care 21 la clasa 1300 cmc (trans
formate). Cei trei alergători ro
mâni. pe Dacia 1300, au concurat 
alături de mașini Lada, N.S.U.,
B. M.W. ș.a. N. Grigoraș a ocupat 
locul 6, eu m-am clasat pe lo
cul 8, iar C. Căpriță a abandonat 
din cauza unei defecțiuni 
tehnice*.

LOTO - PRONOSPORT
1,XF.C. Olimpia — A.S.A.

Dinamb Buc. — F.C. C-ța 1 
S.C. Bacău — F.C. Bihor 
Fiorentina — Torino
Genoa — Bologna 
Napoli — Lanerossi
Verona — Milan

VII. 
vin.

IX.
X.

XI.
XII.

XIII._____
Tragerea Loto de astăzi 

televizată la ora 16.35. Rezultatele 
vor fi transmise și la radio în 
eursul serii.
C1Ș VIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 14 APRILIE 1978
CMegcria I : 2 variante 25% — 

■anocansae ^Dacia 1300“ ; Cate- 
•KM t : 2J9 a >4.600 lei ; Cate
rerJ 1 : a 2.678 lei : Cate-
»ora 4 : Mjt a 2.296 lei; Catego
ria S : 16X99 a S13 lei ; Categoria 
• : jan ■ 2«2 lei ; Categoria X: 

a IM lei.
KXPOKT CATEGORIA 1 : 374.432

II-a), se va disputa sîmbătă 
după-amiază, ora 16,30, pe sta
dionul Petrolul.

• MECIURILE JIULUI ÎN 
„CUPA BALCANICA". , Secre
tariatul „Cupei Balcanice" in- 
tercluburi a stabilit programul 
grupei din care face parte și 
Jiul Petroșani. Cum 
echipe, Galaiasaray, 
fotbaliștii din Valea 
susține numai două 
la 3 mai, la Sofia, 
și la 24 mai, la Petroșani, par
tida retur.
• La casele obișnuite s-au pus in 

v în zare biletele de intrare la 
meciul Steaua — Sportul studen
țesc, care se dispută duminică pe 
stadionul din bd. Ghencea.

una dintre 
s-a retras, 
Jiului vor

Intilniri : 
cu Slavia,

■a tot vorbit, în 
vreme, 
selecția 

juniorilor. Părerile sint 
foarte împărțite. Unii 
afirmă că numărul e- 
lementelor de valoa
re din tinăra genera
ție este foarte mic "și 
că orice selecție și 
paraselecție ai face nu 
ai de unde să desco
peri altceva decît a 
apărut în reprezenta
tivele de juniori. Al
ții, dimpotrivă, acuză 
lipsa de profunzime 
și de permanentă a 
selecției, spunînd că 
foarte mulți juniori 
talentați scapă obser
vației celor însărcinați 
să alcătuiască loturile, 
acestea nefiind, după 
opinia lor, deloc re
prezentative.

Ca să mai 
răm din 
prea „teoretic1* 
blemei, pentru 
o imagine cit 
revelatoare a 
actualei generații de

S-a tot 
ultima 
despre

înlătu- 
caracterul 

al pro- 
a avea 
de cit 
valorii

'X.

foarte tineri jucători, 
propunem un trial al 
celor mai reprezenta
tive elemente ale pro
moției aflată pe punc
tul de a încheia pe
rioada junioratului, un 
trial între o selecțio
nată a Diviziei na
ționale de juniori și

Teme de

ile din prima catego
rie să reprezinte culo
rile acestora în între
cerea desfășurată la 
condițiile și onorurile 
divizionarelor A. Poa
te că ar fi bine ca de 
alegerea acestor juni
ori să se ocupe unul 
dintre antrenorii

reflecții
cu

PROPUNEM UN TRIAL
una alcătuită din ju
niorii titulari din Di
vizia B. Aceste echipe 
vor cuprinde pe ju
niorii cu cea mai in
tensă și pretențioasă 
activitate competițio- 
nală la nivelul fotba
lului nostru. în echi
pa diviziei de juniori 
i-am vedea pe cei 
mai talentați, pe cei 
mai valoroși jucători 
selecționați din mare
le grup al celor aleși 
de antrenorii de la 
cluburile și asociați-

rezultate în Di- 
națională, de pil-

bune 
vizia ____
dă D. Chiriță (S. C. 
Bacău). Pentru cea
laltă selecționată, in 
care vor apare juniori 
ce și-au cîștigat pos
tul de titulari în Di
vizia B, precum Pop 
(„U“ Cluj-Napoca), 
Răducanu 
Rm. Vîlcea) 
(Progresul), 
(Celuloza 
Terheș (F.
Mare), Ivana (Gloria 
Buzău), Bozeșan (Chi-

(Chimia 
Iliescu 
Mușat 

Călărași), 
C. Baia

mica Tirnăveni) etc. 
— cu toții chemați și 
la loturile naționale de 
juniori — există din 
plecare o bună bază 
de selecție și poate că 
nu ar fi deloc rău, ca 
un stimulent, ca o re
cunoaștere a entuzias
tei și reușitei sale ac
tivități, să fie însăr
cinat să o alcătuiască 
și să o conducă vred
nicul antrenor T. Me- 
saroș (Chimica Tîrnă- 
veni)._

Am face și o pro
punere de dată pen
tru acest joc : 24 mai, 
zi rezervată sferturi
lor de finală ale cu
pei, zi în care echi
pele de B (cu excep
ția lui F.C.M. Galați 
și F. C. Brăila) sînt 
libere, cînd nu avem, 
se înțelege, nici etapă 
în Divizia națională 
de juniori. Așteptăm 
răspunsul F. R. Fot
bal.

Eftimie IONESCU

antrenor T. Me-



Turneul internațional de polo „Cupa României" Dc astăzi, la Shopljc, Balcaniada de tir

ROMÂNIA-IUGOSLAVIA 6-4, DUPĂ UN MECI PALPITANTj

Azi, finala cu formația Ungariei
CLUJ-NAPOCA, 20 (prin te

lefon). Foarte greu, extrem de 
greu acest meci al poloiștilor 
români în compania redutabi
lei formații a Iugoslaviei, pro
gramat în a treia zi a turneu
lui internațional dotat cu „Cu
pa României". Adversarii noș
tri jucau ultima carte, încer- 
cind să obțină măcar o victo
rie în fața celor mai puternice 
echipe din turneu.

Tactica lui Crnkovici i-a sur
prins în primele două reprize 
pe români, care nu au fost lă- 
sați să zburde și care au fost 
nevoiți să desfacă defensiva a- 
cerbă prin acțiuni individuale 
(Răducanu, Rus, Slăvei, Po
pescu). „Plavii" au baricadat 
bine în fața porții lui Krivo- 
kapici (ajutați și de maniera 
de arbitraj a cuplului Blan- 
Angella, care le-a trecut cu 
vederea o serie de neregulari - 
tâți) și au reușit să conducă cu 
1—0. 2—1 și 3-2.

Din repriza a ’ "
lorii" au atacat mai 
sînd crisparea... pe 
bazinului. Răducanu 
vei au „tras" echipa 
apărarea adversă a 
mânii au reușit în acest al trei
lea „sfert" cîteva frumoase ac
țiuni ofensive, FI. Slăvei a avut 
intervenții salutare și s-a ajuns

de la 2—3 la 5—3. Eliberați de 
sentimentul nesiguranței, mai 
stăpîni pe joc cu cit meciul se 
apropia de sfîrșit, poloiștii noș
tri au mai trecut peste un mo
ment dificil, cînd poloiștii iu
goslavi au ajuns la 4—5 și au 
mai avut cîteva bune ocazii, 
ratate de Lozica și Zlokovici, 
pentru a obține finalmente vic-
WWWWWWWWW

CLASAMENT
1. România 3 3 0 0 25—11 6
2. Ungaria 3 2 1 0 22—13 5
3. Iugoslavia 3 111 16—16 3
4. Italia 4 1 0 3 24—26 2
5. Bulgaria 3 0 0 3 8—29 0

Programul de vineri : de la ora

„SOLIȘTII" ECHIPEI NOASTRE
V

treia „trico- 
vanat, lă- 

marginea 
și I. Slă- 
după ei și 
cedat. Ro-

17,30 : iugoslavia — Bulgaria, 
România — Ungaria.

WWWWWWWW 
toria cu 6—4 (1—1, 1—2, 3—0, 
1—1), succes care aduce echi
pa României în fruntea clasa
mentului înaintea finalei de 
vineri cu selecționata Ungariei, 
de asemenea, neînvinsă în 
acest turneu.

La sfirșitul jocului, antreno
rul Șt. Kroner declara : .jucă
torii noștri s-au trezit la timp 
și au dominat evident finalul. 
FI. Slăvei a apărat foarte bine, 
Răducanu și L Slăvei au fost 
excelenți, dar toți au muncit 
enorm pentru această prețioasă

victorie in fata vicecampionilor 
Europei". Iar antrenorul Crnko- 
vici, loial, a recunoscut: „E- 
chipa României a avut o forță 
de atac superioară și a învins 
pe merit".

Iată cum s-au înscris golurile: 
0—1: Mustur (la eliminarea lui 
Nastasiu), 1—1: Rus (elim. Ro- 
je), 1—2: Galjas, 2—2: I. Slă- 
vei (4 m), 2—3: Zlokovici (elim. 
CI. Rusu), 3—3: L Slăvei, 4—3: 
CI. Rusu (elim. Galjas), 5—3; 
I. Slăvei, 5—4: Zlokovici (elim. 
Schervan), 6—4: Schervan (elim. 
Trifunovici).

în celelalte partide: Italia — 
Bulgaria 10—4 (3—1, 1—0, 1—2. 
5—1) — ; ‘ -----
tris 6, 
Ghibelini, 
Gheorghiev 
Ungaria — 
(2—0, 0—2,

au înscris De Magis- 
Baraschini, Fondelli, 

Ferri, respectiv 
2, Stoianov, Nanov; 
România B 7—6

3—2, 2—2).
Adrian VASILIU

REMIZE IN TURNEUL DE ȘAH 
DE LA BUDAPESTA

DUELUL DAN GRECU—KURT THOMAS
(Urmare din pag. 1)

orice caz, pot să-i asigur pe 
iubitorii gimnasticii că duelul 
meu cu Dan Grecu va da loc la 
un spectacol de foarte bună va
loare tehnică".

Am rugat-o să ne vorbească 
și pe favorita principală a con
cursului feminin, Marilena Neac- 
șu. „Rezultatul de la Londra,

care, evident, putea fi și mai 
bun, mă stimulează să concurez 
și mai bine. De data aceasta 
voi avea de partea mea și pu
blicul spectator, astfel că mă voi 
strădui să-i ofer motive de rea
lă satisfacție".

Azi, la Sala sporturilor din 
Bacău, vom avea primele „răs
punsuri" ale participanților la 
„internaționalele" noastre de 
gimnastică.

In runda a 6-a a turneului fe
minin de șah de la Budapesta, 
s-au înregistrat rezultatele : Ere- 
tova — Worch Vi—V,. Tompa — 
Kriszan */,—>/,. Sikora — Porubski 
Vs—Vi. Veroczy — Makai 
Margareta Mureșan a întrerup* 
partida cu poloneza Szmecinska. 
In clasament continuă să condu
că Veroczy (Ungaria), cu 4'/, p, 
urmată de Eretova (Cehoslova
cia), Worch (R.D. Germană) — 
cîte 4 p, Mureșan (România), 
Ciburdanidze (UJI.S.S.) șl ivanka 
(Ungaria) — 31., p și cîte o par
tidă întreruptă.

•i“

DE CE NU PARTICIPA NADIA Șl TEODORA
LA „INTERNATIONALE"?

mulți cititori ne-au a- 
întrebarea : „De ce nu

Ș‘ 
„inter- 

de gimnastică ale

TRĂGĂTORII DE LA
A părăsit Capitala lotul ro

mân de trăgători care va parti
cipa la Balcaniada pentru arme 
cu glonț, găzduită, între 21-23 
aprilie, de orașul iugoslav 
Skoplje. Eveniment major al 
activității internaționale de pri
măvară a trăgătorilor fruntași, 
competiția ne va arăta stadiul 
de pregătire în care se află 
țintașii români, în perspectiva 
următoarelor întîlniri de anver
gură ale anului, între care și 
„Cupa țărilor latine și Gre
ciei", ce se va desfășura, între 
25 și 28 mai, la București.

Țintașii de la probele de pis
tol sînt în mare progres. Marin 
Stan a reconfirmat, cu 598 p, 
tot la Skoplje, acum trei zile, 
că se poate ridica pînă la a fi 
egalul lui Comeliu Ion, în pro
ba de viteză. Iar Laurențiu Pop, 
cu 566 p, la același concurs, în
registrează în numai două luni, 
al treilea rezultat de valoare 
europeană (primele două — 559 
și 565 p — în concursuri inter
ne), la pistol liber. Cum în a- 
ceastă probă, Pop are drept co
legi de echipă alți țintași care 
fac parte din elita europeană. 
(L. Stan) sau se apropie de ea 
(M. Trușcă) este de prevăzut o 
întrecere interesantă cu țintașii 
bulgari, bine cotați la rîndul 
lor.

Cîte ceva despre echipele de 
juniori. La pușcă, componenții 
reprezentativei noastre (Ilca, 
Minișan, Tătaru) beneficiază de 
o mare experiență de con
cursuri grele (ei au participat.

PISTOALE
de pildă, 
pene din 
tat, deci,_ ___  _ ________
bune și locuri fruntașe în cla
samentele individuale ale cade- 
ților din Balcani. în schimb, 
juniorii de la pistol liber (S. 
Biolan, de la Centrul de tir 
Alexandria, L. Ionașcu și L 
Neagu, ambii de la" I.E.F.S.). se 
află, cu toții, la prima între
cere internațională peste hota
re. Sînt foarte tineri și practică 
tirul de aproximativ un an.

Din partea pușcașilor seniori 
și senioare, așteptăm o depă
șire a „crizei de formă" în 
care se află de mai mult de un 
an, judecind după rezultatele 
realizate de ei în competițiile 
internaționale.

la Campionatele euro- 
1977). Sînt de astep- 
de la ei, rezultate

NASTASf ÎNVINGĂTOR
LA HOUSTON

Turneul de la Houston 
xas) a programat primele __
tide din turul II al probei de 
simplu. Jucătorul român Ilie 
Năstase l-a întîlnit pe austra
lianul Paul Kronk, în fața că
ruia a cîștigat 
Alte rezultate : 
Rosewall 6—3,
— Okker 6—3, 
Bengston 6—2,
— Moore 6—4, 6—2; Solomon — 
Saviano 6—3. 6—1.

(Te- 
par-

cu 6—2, 6—2.
Franulovici — 

7—5; Barazzutti 
6—3; Fillol — 

6—3; Gottfried

CAMPIONII MONDIALI
LA A DOUA INFRINGERE CONSECUTIVA!

Mai 
dresat 
participă Nadia Comăneci 
Teodora Ungureanu la 
naționalele'' 
României La rîndu-ne, l-am 
solicitat pe secretarul F. R. 
Gimnastică, Nicolae Vieru, să 
lămurească această problemă. 
Iată ce ne-a spus :

„Campionatele internaționale 
de gimnastică ale României 
sînt programate prea devreme 
pentru stadiul de pregătire 
celor două 
mancei își 
exercițiilor 
Ungureanu 
competițională după o întreru
pere de 10 luni, astfel că am
bele gimnaste au nevoie de o 
perioadă mai lungă de lucru. 
Pentru a le oferi posibilitatea 
să-și desăvârșească forma spor
tivă în acest an deosebit de 
important (n.n. între 22 și 29 
octombrie sînt programate, la 
Strasbourg, campionatele mon
diale), am convenit cu fo
rul italian de resort ca în 
perioada 26 aprilie — 14 mai 
echipa noastră feminină să se 
antreneze în comun cu gim
nastele reprezentativei Italiei. 
Cu acest prilej, la 3 și 4 mai

al 
sportive. Nadia Co- 
modifică conținutul 
libere, iar Teodora 

reia activitatea

va avea loc un concurs amical 
la Roma in compania echipei 
Italiei (exerciții impuse și li
ber alese), iar in seara zilei de 
13 mai, la Bologna, se va des
fășura un concurs demonstra
tiv, numai cu exerciții liber a- 
lese. Continuîndu-și pregătiri
le și verificările, echipele fe
minine și masculine ale țării 
noastre vor efectua în perioa
da 6—13 iunie un turneu în 
Franța, unnind să evolueze Ia 
Vernon, Lille și Strasbourg. 
Este un turneu de acomodare 
și de propagandă, participarea 
la concursul de la Strasbourg 
interesîndu-ne cel mai 
deoarece acolo se vor 
șura „mondialele". In 
tre 16 și 22 iunie 
noastre vor participa 
mare concurs în R.P. 
la Șanhai. Vor mai fi 
acolo reprezentativele vauauvi, 
Franței, Iugoslaviei, R.P.D. Co
reene, Japoniei, Olandei, Elve
ției, R.A. Egipt, Italici și, fi
rește, R.P. Chineze. Sperăm că 
aceste stagii de pregătire și 
concursurile de verificare vor 
aduce echipele noastre națio
nale Ia nivelul cel mai înalt al 
formei sportive în perioada 
campionatelor mondiale".

mult, 
desfă- 

fine, în- 
echipele 
la un 
Chineză, 
prezente 
Canadei,

întâlnirea de la Stockholm, 
dintre Suedia și B.F. Germania 
(3—1) a evidențiat din nou forma 
bună a nordicilor și evoluția sla
bă a campionilor mondiali, care 
sînt la a doua înfringere conse
cutivă I Au înscris : - - -
(min. 23, din lovitură ... .
pentru oaspeți. Sjoberg (min. 26), 
Larsson — • — ■
(min. 74)

Arbitrul 
a condus 
Hellstrom, _
Ahman, Erlandsson’, _________
Larson, Tapper (Nlelsson), Ohls- 
son, Sjoberg, Wendt ; R.F. GER
MANIA : Maier (Burdenski). — 
Vogts, Russmann, Kaltz, Zimmer
mann, Bonhof. Holzenbein, Hans 
Muller, Bummeninge, Abramczik, 
Fischer.

MECIUL dintre Anglia șl Bra
zilia (1—1). disputat la Londra, 
nu s-a ridicat la un nivel tehnic 
ridicat, dar a plăcut prin angaja
mentul total al jucătorilor, dintre 
care s-au remarcat Keegan, 
Greenhoff și Barnes de la gazde 
șl Leao, Amarai și Rivelino de 
la sud-americani. Scorul a fost 
deschis de brazilieni, împotriva 
cursului jocului, prin Gil (min. 
16), după care, după o lungă do
minare a englezilor, gazdele au 
egalat în urma unei lovituri li
bere executate de Keegan (min. 
70). Pe alocuri, jocul a fost as
pru, arbitrul olandez Corver fiind 
nevoit să acorde 5 cartonașe gal
bene. Au jucat formațiile. BRA
ZILIA ; Leao — Ze Maria, Abel,

Bonhof 
liberi)

Nlelsson(mln. 50) și 
pentru gazde, 
englez Kenneth Burns 
formațiile : SUEDIA : 
— Borg, Andersson, 

Torstensson,

><X-X>-X~X-X>4-X-<><<-X-X~X-X><X-X~X-X«X~X>4"X><-X-X-X-X-X-X>X-X-X-XX-XX-X-X<-X<^
> • IN FIECARE PRIMĂVARĂ, tradi-
> ționalul „turneu al campionilor", orga- 
' nizat la Londra de federația engleză, 
C deschide seria marilor competiții inter- 
; naționale de gimnastică ale anului. Ca 
. mereu la ultimele ediții, săptămîna tre- 
; cută, gimnastica românească s-a impus
■ din nou în această prestigioasă compe-
■ tiție, Marilena Neacșu (16 ani și jumă- 
: tate, originară din Sibiu) ocupînd locul 
; .secund și mareînd astfel un nou punct
■ în favoarea... titularizării sale în echipa 

României pentru „mondialele" din oc
tombrie, de la Strasbourg. Să amintim 
că în 1975 turneul de la Londra, inti
tulat „Champions AII", a fost cîștigat 
de Nadia Comăneci, iar în 1976 și 1977 
de Teodora Ungureanu. • FOSTA E- 
CHIPA a lui Pele, „Cosmos" din New 
York, a învins zilele trecute, cu 1—0, la 
Los Angeles, formația locală „Aztecs", 
în campionatul de fotbal al S.U.A. Cei 
mai buni jucători ai lui „Cosmos" au 
fost brazilienii Carlos Alberto și Nelson 
Morals, alături de italianul Chinaglia și 
vest-germanul Beckenbauer. De la în
vinși s-a remarcat britanicul George 
Best. Afluxul de vedete internaționale a 
atras pe stadion circa 30 000 de specta
tori, cifră care vorbește de la sine des
pre locul pe care începe să-l cîșlige
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Amarai, Edinho. Rivelino, Dirceu, 
Cerezzo. Gil, Nunes (Batista), 
Zico. ANGLIA : Corrigan — 
Mills, Watson. Greenhoff, Cherry, 
Keegan, Currie, Coppell, Francis, 
Latchford, Barnes.

LA BUENOS AIRES : Argentina 
— Irlanda 3—1 (I—0). Au Înscris:

Luque (mln. 15), Ortiz (min. 46) 
și Villa (min. 64), respectiv 
Braddish (min. 74). învingătorii 
au aliniat echipa : Fillol — Ol
guin, Galva, Passarella. Tarantinl, 
Gallego, Villa. Ardlles, Houseman, 
Luque, Ortiz.
• Finala „Cupei Spaniei" : 

Barcelona — Las Palmas 
(3—1). Au Înscris Rexach 
Aseiisi, respectiv Brindisi.
• înaintea ultimei etape, _ 

campionatul Ungariei. In clasa
ment conduce Ujpesti Dosza — 
50 p, urmată de Honved — 48 p.

c.F.
3—1
(2).

în

AMĂNUNTE PRIVIND A DOUA EDIȚIE 
CUPEI MONDIALE" PENTRU JUNIORIA „

După cum a anunțat oficial 
F.I.F.A., cea de a doua ediție a 
„Cupei Mondiale" pentru juniori 
la fotbal se va organiza intre 
25 august și 9 septembrie 1979, 
în Japonia. Iată acum cîteva 
amănunte privind competiția 
mondială a fotbaliștilor juniori. 
Pentru turneul final se vor ca
lifica 16 echipe, care vor fi 
împărțite în două grupe, iar 
meciurile sînt programate la 
Tokio, Osaka și Kobe.

Pentru turnc-ul final, repar
tizarea echipelor pe continente 
va fi următoarea : Africa, Asia, 
America • de Nord și Centrală 
cîte două, America de Sud — 
trei și Europa — șase. La aces
tea se mai adaugă echipa țării 
organizatoare, Japonia. Pe toate

continentele vor avea loc me
ciuri de calificare. în Europa; 
cele 6 participante vor fi fixate 
în urma clasamentului turneului 
U.E.F.A., competiție organizată 
în acest an între 5 și 14 mai 
în Polonia.

La „Cupa Mondială" a junio
rilor vor putea participa numai 
jucători născuți după 1 august 
1359.

TELEX

fotbalul (soccer) în gustul publicului 
nord-american și despre concurența pe 
care el o face asa-numitului ..football
rugby" autohton. • SAPTAMÎNA TRE
CUTA, boxerul Johnny Owen și-a apărat 
cu succes titlul de campion al Marii 
Britanii la categoria cocoș, in fața lui

acest rezul- 
vreo impor- 
felul origi- 
decizia. La

Wayne Evans. Consemnăm 
tat nu pentru că ar avea 
tanță deosebită ci pentru... 
nai cum a fost obținută 
un moment dat. cînd Evans a fost tri
mis la podea, fratele său Ralph Evans 
(medalie de bronz la semimuscă, la 
J.O. de la Miinchen) s-a repezit în ring 
...pentru a-1 ajuta pe Wayne ! Arbitrul 
a oprit meciul și Owen a fost declarat 
învingător. • UN MARE NUMĂR de 
foști fotbaliști internaționali și-au fă
cut acreditarea în calitate de comenta
tori de televiziune pentru apropiatul

A

„El Mundial" din Argentina : Kopa, 
Fontaine (Franța), Gerson, Pele (Bra
zilia), Albert (Ungaria), Iașin (U.R.S.S.), 
Bobby Moore și Bobby Charlton (An
glia), Riva (Italia), Netzer, Seeler, Gra
bowski (R.F.G.) • APROPO DE BUE
NOS-AIRES : '
făcut „încălzirea", găzduind 
tul mondial de... hochei pe 
toria a revenit Pakistanului : 
nală cu Olanda. Antrenorul 
Litjens, a declarat (cu tîlc...) că 
lalelelor’ 
de a doua 
pe malurile 
CLARAȚIE 
legătură cu
„Favoriții mei sînt R.F.G., Olanda, Bra
zilia și Argentina. Situez pe un plan 
secundar echipele sud-amcricane deoa
rece jucătorii lor acționează prea indi
vidual, nu se supun disciplinei de echi
pă. Europenii au avantajul că joacă un 
fotbal colectiv, bazat pe angajamentul 
fizic". începem să ne cam îndoim de 
adevărul acestor aprecieri, după recen
ta victorie a Braziliei la Hamburg și 
egalul său de miercuri seara de pe 
Wembley...

capitala Argentinei și-a 
campiona- 

iarbă. Vic- 
3—2 în fi- 
olandezilor, 

..tara 
iunie, cea 
va susține 
• O DE- 

Stefano în 
din iunie :

nu va pierde, 
finală pe 
lui River 
recentă a 
C.M. de

în 
care o 
Plata... 
lui Di 
fotbal

Radu URZICEANU

AUTO • După disputarea pri
mei etape, în „Raliul Portuga
liei44 conduce finlandezul Markuu 
Allen („Fiat Abarth44), urmat de 
francezul Bernard Damiche 
(„Lancia Stratos44) și suedezul 
Bjorn Waldegaard (,,Ford 
cort44).

CICLISM • Prima etapă 
cursei care se desfășoară pe 
selele din Anglia s-a 
contracronometru individual 
distanța de 3,200 km și a fost 
cîștigată de rutierul englez Gra
ham Jones, cu timpul de 4:15,6 • 
Cursa Gând—Wewelgem, ajunsă
la cea de-a 50-a ediție, a fost 
cîștigată de tânărul rutier belgian 
Ferdi van den Haute, 
trat pe distanța de 245 
timpul de 6h 24 :o.

HOCHEI o Orașul 
Turku a găzduit cel < 
lea meci dintre 
Finlandei și S.U.A.. 
participantele la 
mondial (grupa A), 
finlandezi au terminat din 
învingăvori, de data aceasta 
scorul de 10—3 (2—0, 3—0, 5—3L

MOTO e Tradiționala compe
tiție „Cursa de 200 de mile- de 
la Le Castellet (Franța), probă 
contînd pentru campionatul mon
dial la clasa 750 cmc. a revenit 
cunoscutului campion vener-ie- 
lean Johnny Cecotto (,,Yamaha*), 
care a realizat o medie orari ie 
163,027 km.

TENIS • Rezultate d_r. - 
de la Nisa : Smid — i -u,
6—2 ; Clerc — 
Higueras — J 
9—7 ; Proisy — 
Hutka — 
Hrebec — 
Noah

Es-

a 
_ SO- 

disputat 
pe

cranome- 
km cu

finlandez 
de-al doi- 

reprezentativele 
două dintre 
campionatul 

Hocheiștll 
nou 

cu
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