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l PRIMĂVARA „SPORTUIUI PFNTRU TOII”! I 
g 

| La sfirșitul săptămînii au continuat în ritm susținut g 
| acțiunile înscrise sub genericul „Daciadei', multe | 
g dintre ele desfășurindu-se la bazele de agrement g 
| din întreaga țara. g

lin succes răsunător al sportului românesc la Oslo

CH MAI BUNI LUPTĂTORI Dl OM CO- ROMANE BIN tlIRIIPA 
SINI SPORTIVII ROMANI: LOCUL ÎNTÎi Pf NAȚIUNI!

C. ALEXANDRU, ST. RUSO,!. DRAICA șiR. CODREANUau obținut medalii de aur;

M. BOȚILĂ și I. PĂUN-medalii de argint; N. GRiCĂ și P. DKU-medalii de bronz

CONSTANTIN ALEXANDRU ȘTEFAN RUSV ION DRAICA ROMAN CODREANU

ALTE PERFORMANȚE
DE PRESTIGIU

ALE „TRICOLORILOR"
• După evoluții re

marcabile, echipa repre
zentativă de polo cuce
rește - pentru prima cară 
— locul I in „Cupa Ro
mâniei", competiție la 
care au luat parte redu
tabilele formații ale Un
gariei, iugoslaviei și Ita
liei.
• In formă excelentă, 

sabrerul Alexandru Nilca 
s-a calificat in finala 
prestigioasei întreceri do
tate cu „Trofeul Hunga- 
ria", c!asindu-se pe lo
cul UI.

® Noi succese ale tră
gătorilor la Balcaniada 
de la Skoplje.
• Echipa noastră - pe 

locul III in „Cupa [Su
nării “ la haltere ; trei 
sportivi români (Gh. Maf- 
tei, M. Chiamil ți Gh. 
Groapă) pe locul |l.

(Citiți amănunte in cu
prinsul ziarului)

h In capitala Norvegiei, sportul românesc a repurtat un nou 
și strălucit succes. Participind la campionatele europene de 

< lupte greco-romane, „tricolorii" au reușit o performanță de 
s? răsunet, cea mai valoroasă din istoria participării lor la C.E. :

4 MEDALII DE AUR (Constantin Alexandru, Ștefan Rusu, Ion 
g: Draica și Roman Codreanu), 2 DE ARGINT (Mihai Boțilă

si Icn Păun) si 2 DE BRONZ (Nicu Gingă și Petre Dicu) I 
gî Așadar, 8 DIN CEI 10 SPORTIVI ROMANI PARTIdPANȚl LA 
| „EUROPENE" SE ÎNTORC ACASĂ CU MEDALII. Să adăugăm 
îg la aceasta si faptul că, gratie excelentei comportări generale

□ echipei, REPREZENTATIVĂ ROMÂNIEI S-A CLASAT PE LO- 
| CUL I PE NAȚIUNI, întrecînd echipele reprezentative a 21 
gg de țări, printre care puternicele formații ale Uniunii So- 
§ vietice, Bulgariei, Poloniei, R.D. Germane, Ungariei, Suediei.

Campionatele internaționale de gimnastică

MARILENA NEACȘU (România) Șl KURT THOMAS (S.U. A.)

OSLO, 23 (prin telefon). E- 
diția 1978 a Campionatelor eu
ropene de lupte greco-romane 
a constituit o adevărată sărbă
toare pentru sportivii romanț 
Ei au realizat aici, la Oslo, în 
Ekeberghallen un succes fără 
precedent, în ziua finalelor fi
ind prezenți la cîntarul oficial 
9 din cei 10 reprezentanți ai 
țării noastre ! In reuniunile 
din această zi, în care între
cerile au fost extrem de dis
putate, luptătorii români au 
dovedit excepționala lor pregă
tire marcînd, totodată, saltul 
calitativ din ultimii ani. cuce
rind nu mai puțin de 8 me-

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. a 8-a)

Divizia A de fotbal, etapa a 26-a

DEBDYUL A DECIS: STEAUA ESTE NOUL LIDER!
• F.C. Constanța - marea surpriză a etapei I © în unul dintre „duelurile retrogradară’, Corvinul 
smulge un punct la Ploiești ® La Tîrgoviște, rezultat viciat de arbitru • Campionii, pe tobogan... 
© „Capetele de afiș” ale etapei de joi: Politehnica Timișoara - A.SA Tg. Mureș, Cor

vinul - Sportul studențesc și F.C. Petrolul - Dinamo

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Politehnica lași — Jiul 1-0 (0-0)
C. S. Tîrgoviște — F. C. M. Reșița 1-0 (0-0)
U. T. Arad - „Poli” Timișoara 2-1 (2-1)
F. C. Petrolul - F. C. Corvinul 0-0
F. C. Argeș — Univ. Craiova 2-1 (1-0)
F. C. Olimpia — A. S. A. Tg. Mureș 1-0 (1-0)
Dinamo - F. C. Constanta 1-2 (1-2)
S. C. Bacău - F. C. Bihor 3-0 (1-0)
Steaua - Sportul studențesc 2-1 (0-1)

ETAPA VIITOARE (joi 27 aprilie)
F. C. Corvinul - Sportul studențesc (1-3)
Politehnica Timișoara — A. S. A. Tg. Mureș (1-3)
F. C. M. Reșița — F. C. Argeș (0-2)
Jiul - U. T. Arad (2-3)
F. C. Constanța — F .C. Olimpia (1-2)
F. C. Petrolul — Dinamo (1-2)
F. C. Bihor — C S. Tîrgoviște (0-1)
Steaua — Politehnica lași (2-3)
Univ. Craiova — S. C. Bacău (1-3)

1. STEAUA 26 12 6 3 57-36 30
2. Sportul studențesc 26 14 2 10 36-32 30
3. Politehnica Tim. 26 12 5 9 33-28 29
4. F. C. Argeș 26 12 5 9 39-39 29
5. A. S. A. Tg. Mureș 26 12 4 10 44-23 28
6. U. T. Arad 26 11 6 9 42-41 23
7. F. C. Olimpia 26 12 3 11 34-36 27
8. C. S. Tîrgoviște 26 11 5 10 23-27 27
9. S. C. Bacău 26 10 7 9 37-44 27

10. Jiul 26 12 2 12 44-33 26
11. Dinamo 26 11 4 11 37-33 26
12. Univ. Craiova 26 19 5 11 23-25 25
13. F. C. Constanța 26 11 3 12 33-33 25
14. F. C. Bihor 26 11 2 13 20-41 24
15. F. C. Petrolul 26 9 5 12 33-35 23
16. F. C. Corvinul x 26 7 9 10 26-36 23
17. Politehnica lași 26 8 6 12 30-30 22
13. F. C. M. Reșița 25 8 3 15 25-42 19

CLASAMENTUL PE MEDALII

1. ROMÂNIA
2. U.R.S.S.
3. Ungaria
4. Polonia
5. Suedia
6. Bulgaria
7. Finlanda
8. R.D.G.

CLASAMENTUL PE PUNCTE
1. ROMANIA 45,25 p
2. U.R.S.S. 33 p
3. Ungaria 29 p
4. Bulgaria 27 p
5. Polonia 23,50 p
6. Suedia 10 p

ClSTIGÂTORI LA INDIVIDUAL COMPUS
BACAU, 23 (prii telefon). 

Simbătâ și duminică, cea de 
a XXI-a ediție a campionate
lor internaționale da gimnas
tică ale României a continuat 
in Sala sporturilor din locali
tate cu cele mai frumoase 
reuniuni ale competiției, care 
au programat exercițiile liber 
alese (simbătă) și finalele pe 
aparate (duminică). Două zile 
in care gimnastele și gimnaș- 
tii au oferit numerosului pu
blic un spectacol de ridi
cat nivel, deseori aplaudat la 
scenă deschisă.

Întrecerile protagoniștilor au 
fost și ele extrem de intere
sante, mai ales in concursul 
masculin în care Dan Grecu a 
pornit decis să remonteze han
dicapul care-1 separa de lide
rul întrecerii, gimnastul ame
rican Kurt Thomas. Iar fap
tul că învingătorul la indivi
dual compus a fost desemnat 

la ultimele schimburi, distan- 
țindu-se la numai 5 sutimi de 
următorul, spune aproape to
tul despre echilibrul luptei 
sportive dintre primii clasați. 
Dan Grecu a avut două apa
rate care i-au evidențiat din 
nou valoarea internațională : 
inelele și bara. La aparatul 
care i-a adus consacrarea 
mondială, inelele, campionul 
nostru a prezentat un exerci
țiu de mare complexitate teh
nică, excelent executat, notat 
de întreaga brigadă de arbi
tri cu 9,80 ! La bară, de ase
menea, in ultimul schimb, 
simțind posibilitatea victoriei. 
Dan Grecu a evoluat cu mul
tă siguranță și precizie pri
mind și la acest aparat cea 
mai mare notă : 9,70. Dar, ne
reușitele de la cal cu minere 
și cu deosebire la paralele, a - 
parate la care a fost notat cu 
8,90, au cintărit mult în bi > (Continuare in pag. a 2-a)

Cu 3 minute înainte de finalul derbyului Steaua-Sportul studențesc. 
Dumitru execută o lovitură liberă pe care Iordănescu o transformă 
in gol, reluind cu capul balonul in plasă Foto : Dragoș NEA.GU

Citiți in 
paginile 
4—5 
relatări 
de la 
jocurile 
etapei 
a 25-a 

16 GOLURI : D. Geor
gescu (Dinamo) — 3 din 
11 m.

13 GOLURI : Iordănescu 
(Steaua), — 2 din 11 m,
Broșovschl (U.T.A.) — 3
din 11 m.

lanțul general, astfel că Dan 
Grecu a trebuit să șe mulțu
mească cu locul II, la fel ca 
la ediția precedentă de la 
Cluj-Napoca. Victoria a reve
nit ciștigătorului de acum un 
an și proaspătului învingător 
al „Turneului campionilor" de 
la Londra, Kurt Thomas, pe 
care mulți specialiști îl con
sideră ca cel mai bun gimnast 
american al tuturor timpurilor.

La feminin, lotul nostru a 
făcut o utilă verificare a po
tențialului său, acum în preaj
ma unor turnee internaționale 
și este îmbucurătoare forma 
dovedită de gimnaste ca Ga
briela Trușcă sau Anca Grigo- 
raș, cu o mai bogată expe
riență competițională cît și a- 
firmarea „noului val“ lansat 
acum de federația noastră în 
arena internațională. Ne refe
rim la Dumitrița Turner, An-

Constantin MACOVEI

GOLGETERII
12 GOLURI : Răducanu 

(Steaua), Buduru, (F. C. 
Constanța).

11 GOLURI : Ilajnal
(A.S.A.), Dumitrache (Jiul), 
Radu II (F.C. Argeș) —■ 
4 din 11 m.



„DE ECHIPA ROMÂNIEI VA TREBUI ACUM
SĂ SE TEAMĂ ORICINE"

declară Dezso Gyarmaty, antrenorul po'oiștilor maghiari, 
campioni olimpici și europeni

„Cupa României" la polo a 
rămas de această dată la noi 
acasă. Este pentru, prima oară 
cînd aplaudăm această perfor
manță a „7“—Iul reprezentativ, 
mai ales că — spre onoarea în
vingătorilor — ea a fost obținu
tă in cea mai selectă întrecere 
de patru echipe pe care o poate 
oferi la această oră polo-ul mon
dial. De un succes oarecum ase

Echipa noastră reprezentativă, ciștigătoare a „Cupei României*. în 
rindul de sus, de la stingă : A. Munteanu, I. Slăvei, L. Răducanu, 
I. Fehcr, G. Gaiță, D. Popescu ; in rindul de jos : Șt. Kroner, 
antrenor, R. Mirea, V. Rus, Cl. Rusu, D. Spînu, A. Schervan, FI. 
Slăvei, A. Nastasiu și Al. Szabo, antrenor. Foto : L LESPUC
mănător ne reamintește palma
resul reprezentativei : în 1975, 
la Torino, am învins Ungaria 
(4—2) și Spania (6—3), am pier
dut în fata Iugoslaviei (3—4) și 
italiei (5—6) șl am ocupat locul 
I la golaveraj. Acum însă linia 
parcursă de tricolori n-a avut 
cea mal mică ondulație, fapt 
care a surprins realmente pe 
specialiști. Românii au debutat 
spectaculos în compania sporti
vilor italieni cîștiglnd un meci 
(8—6) în care „azzurri" — spunea 
arbitrul internațional A. Angella

CAMPIONATELE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

gela Bratu, Mirela Oancea, 
Carmen Savu și Rodica Dunca.

Așa cum se conturase situa
ția de la impuse, victoria fi
nală a revenit Marilenei Neac- 
șu, gimnastă care ciștigă cu 
fiecare concurs clarviziune 
competitională și maturitate 
sportivă. Mai ales la bimâ, 
ciștigătoarea și-a etalat cu 
multă măiestrie și virtuozitate 
calitățile sale. Dintre sportivele 
oaspete doar Kathy Jonhson 
(SUA) ar fi putut să aspire la 
un loc pe podium, dar o ne
reușită la birnă a scos-o prac
tic din cursă.

De subliniat faptul că Ba
căul, pentru a doua oară in 
decurs de trei ani, a asigurat 
întrecerilor condiții excelente 
de organizare și desfășurare 
pentru care organele și oficia
litățile locale merită sincere 
felicitări.

RECORD NAȚIONAL 
LA CIOCAN: 70,16 m

In cadrul unui concurs muni
cipal de atletism, desfășurat ieri 
pe Stadionul Tineretului din Ca
pitală, la aruncarea ciocanului 
au fost înregistrate clteva re
zultate remarcabile, între care și 
un nou record național: 70,16 m 
Tudor Stan (v.r. îl aparținea cu 
69,70 m din 1977). Nicolae Bîndar 
a obținut 68,03 m iar juniorii 
Mihal Roman și Ad. Urechianu 
au aruncat (cu ciocanul de 6 kg) 
63,46 m și respectiv 57,82 m.

LEONARD AZZOLA Șl CORNELIA PICU - 
NOII CAMPIONI LA PATINAJ ARTISTIC

Finalele campionatelor de pati
naj artistic rezervate seniorilor, 
organizate sub egida „Daciadei" 
s-au încheiat sîmbătă pe scena 
de gheață a patinoarului „23 Au
gust" din Capitală. La băieți, vic
toria finală a revenit, conform 
așteptărilor,’ lui Leonar Azzola 
(Tractorul Brașov), cîștigător au
toritar al tuturor celor trei probe 
ale campionatului (obligatorii, 
program scurt și figuri libere). 
Azzola este la al doilea său titlu 
de campion al țării la categoria 
seniori.

La fete. întrecerile s-au înche
iat cu surprize. Cornelia Pleu 
(l.E.F.s.) a depășit-o pe colega 
sa de club Gabriela Voica prin- 
tr-o execuție ceva mai corectă, 
mal clară, a programului scurt și 
a „liberelor" și, de asemenea, 
Tereza Nencu a reușit să le In- 

Sportul

— au fost puși cu „fața la pe
rete". Apoi au administrat na
ționalei bulgare (de la 12—0 in 
1949) cea mal severă lecție (11—1) 
din ultimii 30 de ani. A urmat o 
victorie (6—4) în fața Iugoslavi
ei, după un joc în care vice- 
campionil Europei au acționat 
fără greșeală timp de două re
prize, dar au fost nevoițl să 
încline steagul în final. Și, în 

sfirșit, acea palpitantă Întrecere 
cu Ungaria încheiată eu scor 
egal (4—4), dar care foarte ușor 
se putea transforma lntr-un 
succes (5—3 sau 5—4), logic de 
altfel după modul în care au 
evoluat ostilitățile.

Ne bucură realmente acest nou 
succes al naționalei române, pe 
care nu am mai văzut-o jucind 
din august 1977, din mal multe 
motive. Ne bucură pentru că an
trenorul campionilor olimpici 
Dezso Gyarmaty, o autoritate in 
materie, declara în public vineri

REZULTATE TEHNICE, in
dividual compus, feminin : 1.
Marilena Neacșu 75.45, 2. Du
mitri ța Turner 74.80, 3. Ga
briela Trușcă 74,75, 4. Anca
Grigoras 74,65. 5. Kathy Jonh
son (SUA) 74,60. 6. Angela
Bratu 73,30. 7. Mirela Oancea
73.15, 8. Carmen Savu 73.00 ;
masculin -• 1. Kurt Thomas
(SUA) 11070. 2. Dan Greeu
110.15, 3. Aurelian Georgescu
109.75. 4. Sorin Cepoi 109.65, 5. 
Andrei Lev (URSS) 108.50, 6. 
Ion Checicheș 108.10. 7. Bog
dan Makuț (URSS) 107.95, 8. 
Gabriel Popescu 106.35. Pe a- 
parate : feminin, sărituri : ■ 1. 
Anca Grigoraț și Kathy Jonh
son 18,775, 3. Dumitrița Tur
ner 18,600 ; parolele : Gabriela 
Trușcă 19.175, 2. Marilena
Neacșu. 18.950, 3. Kathy Jonh
son 18,775 : btrnă : 1. Marilena 
Neacșu 19.20, 2. Dumitrița Tur
ner 18,975, 3. Kathy Jonhson
18.650 : sol : L Dumitrița Tur
ner 19.10, 2. Kathy jonhson 
19.00. 3. Marilena Neacșu
18.850 ; masculin, sol : 1. Au
relian Georgescu 18.825, 2. Kurt 
Thomas 18,550, 3. Nazarino
Gcantomaso (Italia) 18,300 ; cal 
cu minere : 1. Kurt Thomas
18,850, 2. Sorin Cepoi 18,550, 3. 
Andrei Lev 17,975 ; inele : 1. 
Dan Greeu 19,400, 2. Ion Che
cicheș 18.925, 3. Andrei Lev
18.250 ; sărituri : 1. Hardtmut
Schmit (R.D.G.) 18,770, 2. Au
relian Georgescu și Jensch 
Bernd (R.D.G.) 18,625 ; para
lele : 1. Kurt Thomas 18.450, 
2. Andrei Lev 18,375, 3. Bog
dan Makuț 18,150 ; bară : 1. 
Bogdan Makuț 19,00, 2. Andrei 
Lev 18,95 3. Nicolae Oprescu 
18,825.

vingă în clasamentul general pe 
Irina Nichiforov și Mariana 
Chlțu, situlndu-se astfel pe un 
merituos loc 3. Față de anul tre
cut, senioarele, in general, s-au 
dovedit a fi în regres. Patinajul 
sportivelor noastre este încă lent, 
iar programul de libere este pig
mentat cu prea puține elemente 
de dificultate. Se observă se
rioase lacune de instruire, latură 
asupra căreia tehnicienii noștri 
au datoria să-și îndrepte atenția 
cu mai multă seriozitate.

Iată clasamentele finale. Se
niori : I.. Azzola (Tractorul) 2.0,
S. I. Mircea (C.S.S.2) 5,0. 3. A.
Vasile (I.E.F.S.) 6,0. 4. B. Krutii 
(Tractorul) 8,6. 5. A. Bulete
(Tractorul) 10,4. 6. L, Ghica
(C.S.S.2) 11,4, 7. Al. Anghel
(C.S.S.2) 12,6. Senioare. i. Cor
nelia Picu (l.E.F.s.) 2,6. 2. Ga
briela Voica (I.E.F.S.) 3,4, 3. Te
reza Nencu (C.S.S.2) 6,0. 4. Ma
riana Chlțu (Tractorul) 6,0. 5. 
Irina Nichiforov (I.E.F.S.) 6,0.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU 

seara : „de această veche, dar 
totuși nouă echipă a României 
va trebui să se teamă oricine !*; 
pentru că spaniolul Juan Sierra, 
delegatul oficial al L.E.N. la a- 
cest turneu remarca cu admira
ție : „formația României a cîș- 
tigat, în condițiile unor arbitraje 
foarte severe, deoarece a jucat 
un polo modern și și-a dominat 
toți adversarii.« Ne bucură șl 
pentru că Willy Goose (Olanda), 
o altă figură cunoscută în lu
mea acestui sport, felicitîndu-i 
pe învingători, sublinia : „ați a- 
les calea (cred că singura) cea 
mai bună a jocului în permanen
tă mișcare, a contraatacului vi
guros în 3 și 4 jucători, renun- 
țind la vechile simulări pentru 
obținerea superiorităților nume
rice, sau a loviturilor de Ia 4 
metri. Românii au renunțat la 
jocul de uzură, cu centru fix și 
bine au făcut pentru că n-ar fi 
avut nici o șansă in fața „uria
șilor44 din echipele Ungariei și 
Iugoslaviei".

Se vorbește așadar de o me
tamorfoză a naționalei române, 
despre o nouă echipă cu ace
iași actori și parcă acest lucru 
interesează acum cel mai mult, 
deoarece acesta este singurul 
viabil pe care l-a demonstrat 
turneul de la Cluj-Napoca, ca 
de obicei excelent organizat de 
C.J.E.F.S. Cluj in colaborare cu 
F.R.N. Ni s-a părut atit de lo
ială și sugestivă o declarație a 
fostului antrenor al reprezenta
tivei, Paul Niculescu, Incit o re
producem integral: „Ștefan Kro
ner și Alexandru Szabo au mai 
lucrat la lot ; niciodată însă îm
preună. Ei au realizat — și o 
spun cu toată sinceritatea — 
ceea ce eu am încercat ani de 
zile, dar n-am reușit. Au știut 
sâ elibereze pe jucători de com
plexe, să le redea încrederea și 
personalitatea ; și-au dat seama 
că vechea tactică cu centru fix 
nu poate fi eficientă pentru se
lecționata noastră și au căutat 
altceva, un joc mai adecvat po
sibilități'or maxime ale poloiști- 
lor noștri și au integrat, deo
camdată pe cîțiva dintre ei în 
locul cel mai indicat pentru ex
primarea plenară a calităților 
care le au. Și, credeți-mă, au 
făcut destul de mult pentru nu
mai clteva luni de lucru".

în concluzie : „Cupa Români
ei* a adus in acest an polo-ului 
din țara noastră nu numai un 
important succes de palmares, 
dar în primul rlnd nucleul unei 
noi echipe, cu o concepție mo
dernă, cu un stil nou, care știe 
să-și pregătească victoria, s-o 
forțeze și nu numai să aștepte 
greșeala adversarului pentru a-1 
sancționa. E drept Șt. Kroner și 
Al. Szabo nu se pot baza actu
almente decit pe 8—9 jucători — 
Răducanu. redivivus, Schervan 
și frații Slăvei au fost cei mai 
buni — iar pentru „mondiale
lor trebui să aibă la dispoziție 
ed ouvn 13—14. din care să a- 
leagă. Dar aceasta este o proble
mă pe care o vom relua cu un 
alt prilej.

Adrion VASRJ’J

La începutul lunii mai, la București și Constanța

RUGBYSTII NOȘTRI iNTlLNESC REPREZENTATIVA> >
Loturile echipelor și programul meciurilor

începutul lunii viitoare mar
chează reluarea contactelor cu 
ragbyul englez, pentru prima 
oară dep la sin du-se la r.oi o re
prezentativă a Angliei. După 
cum se știe, miercuri 3 mai și 
duminică 7 mai, o selecționată 
a Bucureștiului și formația se
cundă a țârii noastre vor juca, 
pe stadionul „23 August- din 
Capitală și la Constanța, cu re
prezentat'va B a Angliei. In ve
derea acestor două meciuri, fe
derala de specialitate a alcă
tuit loturile. Față de cel anun
țat anterior în Selecționata Bucu
reștiului au intervenit unele 
schimbări, astfel că antrenorii

Surpriza etapei RAPID-RUGBY CLUB GRIVIȚA ROSIE 13-121
Farul ți Steaua ți-au mărit avansul la 4 puncte

Surpriza și-a făcut loc în etapa 
numărul 7 din faza finală a Di
viziei A la rugby. In „uvertura" 
sa de sînîbătă Rapid reușind un 
rezultat după care aleargă de ani 
și ani : victorie asupra celeilalte 
feroviare, R. C. Grivița Rosie ! 
Și acesta după 40 de minute 
(adică repriza secundă, prima 
parte a meciului fiind marcată 
de echilibru în joc și... scor), cu 
spectaculoase răsturnări de situa
ție. O cursă frumoasă a lui 
Luca a adus mai întîi Rapidul în 
avantaj : 4—0. A egalat Scarlat. 
dintr-o încercare pe grămadă, 
în forță, iar prin transformarea 
lui Podărăscu grivițenii au pre
luat conducerea : 6—4. Dar numai 
pentru cîteva minute, pentru că 
Șișiu a punctat din ..drop" si 
Rapid făcea 7—6. Fălcușanu a 
imitat însă procedeul. Podărăscu 
găsind și el ținta, din lovitură 
de pedeapsă, și se părea că 
R. C. Grivița Roșie (în avantal : 
12—7) își va apropia victoria 
Numai că aceiași Luca și Șisiu 
nu s-au arătat... de acord, pri
mul mareînd încercarea, iar 
„uvertura" transformînd-o și Ra
pid a cîștigat cu 13—12 !

Dacă meritele giuleștenilor sînt 
de necontestat (pasionatul ingi
ner Ion Teodor eseu și cei cîtiva 
sprijinitori ai săi reușind, în fine, 
un rezultat mare cu o echipă 
mică), nu putem trece ușor peste 
— totuși — palida evoluție a gri-

„INTERNAȚIONALELE" DE TENIS
SI-AU DESEMNAT CAMPIONII ■»

® Florența Mihai și Thomas Emmrich, învingători la simplu

© Victorii românești in finalele de dublu

Fără surprize, dar adesea și 
fără atuurile marelui spectacol, 
s-au consumat finalele acestei e- 
diții a campionatelor internațio
nale de tenis ale țării noastre. O 
ediție care, din punct de vedere 
al calității jocurilor urmărite și a 
valorii competitorilor, se situează 
la un nivel mai curînd modest.

Ceea ce trebuia să aducă ex
cepția de la această notă gene
rală, finala feminină, n-a cores
puns nici *>a decit în parte. Flo
rența Mihai și Virginia Ruzici nu 
ne-au oferit decit prea puțin din 
cele ce așteptam de la două „ra
chete" fruntașe în tenisul euro
pean, iar partida de sîmbătă n-a 
mai emoționat tribunele, ca pre
cedentele lor confruntări. Aceas
ta, precizăm, mai cu seamă din 
cauza scăderii brusce de formă 
a Virginiei Ruzici. Ea a căutat 
tot timpul lovitura decisivă. dar 
a găsit mereu fileul sau auturile. 
Mai calmă, mai sigură, m'ai stă- 
pînă pe mijloacele sale, Florența 
Mihai s-a impus aproape fără 
probleme. Doar revenirile intem
pestive ale adversarei (de la 2—5 
în primul set și 1—5 în al doilea) 
au dat puțină culoare luptei. Tit
lul de campioană internațională a 
României rămîne în posesia Flo
renței Mihai, care ciștigă cu 6—4,

Și mal puține cuvinte bune me
rită lntilnirea finală a băieților, 
de duminică. Devalorizată de ul
timele sale secvențe, cînd Dumi
tru Hărădău, dominat de nervo
zitate, cedează (literalmente) un 
meci în care evoluase pînă a- 
tunci la înălțimea adversarului. 
Dar Thomas Emmrich, excelent 
în servicii, cu voleuri mai bune, 
dar și cu mai multe resurse voli
tive, se Impune în cîștigător : 
6—4, 6—7, 6—2. Păcat de fazele 
frumoase din primul și al doilea 
set, mai ales cele ale tie-breaku- 
lui. unde Hărădău a cul*»s aplau
ze meritate pentru efortul depus 
(de la 1—4 ajunge la 5—5, punc
tează cu un voleu din plonjon și 
apoi se distanțează). Campionul 
nostru ar trebui să se convingă 
— o dată pentru totdeauna — că 
poate juca bine numai atunci 
cînd se concentrează exclusiv a- 
supra jocului și nu-și pierde cu
rajul de la prima minge ratată 
prin neșansă sau datorită cine 
știe cărei conjuncturi de arbitraj 
ori ambianță. Aceasta este prima 
și cea mai importantă regulă a 
tenisului.

în semifinalele de sîmbătă. Em- 
mrich întimpinas** o rezistență 
susținută și din partea lui Traian

P. Cosmănescu, T. Rădulescu și
I. Țu.uianu au la dispoziție ur
mătorii jucători : Durbac, Aid ea, 
Teleasă, Fuicu, N. Ghiță, I. Za- 
fiescu, A. Hariton, Fălcușanu, D. 
Alexandru, Suciu, Paraschiv, A- 
chim. Roman, Murariu. Rădules
cu, M. Ionescu, Galanda, Tufea- 
nu, Stroe, Pintea, Munteanu, 
Căinaru, Pojar, Corneliu, Ciorec. 
Meciul va avea loc pe stadionul 
„23 August", de la ora 19 și va 
fi condus de arbitrul englez Pe
ter Hughes.

Din lotul reprezentativei B al 
țării noastre, antrenat de V. Iri- 
mescu, Al. Paloșanu și Al. Pop, 
fac parte : Tudose, Voicu, Marin, 

vițenilor, care promit cam de 
prea multă vreme un spor de 
maturitate în joc... A arbitrat (cu 
scăpări in prima repriză) V. Ciș- 
maș.

Geo RAEȚCHI
NU MAI PUȚIN DE 10 ÎNCER

CĂRI : 5 știința, 5 Steaua s-au 
înscris la Petroșani. Dacă stu
denții nu au transformat decit 
una dintre ele. în schimb oas
peții au reușit aceasta de două 
ori, punctînd în plus și din lo
vitură de pedeapsă și ..drop", 
astfel că Steaua a cîștigat cu 
30—22, după ce la pauză a con
dus cu 26—8. Cei mai eficace : 
Fuicu și Radu Ionescu (cîte 2 
încerc.). Arbitru : D. Grigorescu. 
(E. NEAGOE — coresp.).

O PARTIDĂ FRUMOASĂ a 
avut loc la Timișoara. A con
dus la pauză (4—0) Universita
tea, prin încercarea lui Florea 
(foarte eficace acest pilier I). în 
repriza secundă. Farul a echili
brat jocul, înscriind o încer
care (N. Dinu) transformată de 
Bucos și terminînd astfel învin
gătoare : 6—4. A arbitrat AI. 
Lemneanu. (P. ARCAN — co
resp.).

DINAMO A DOMINAT LA 
BÎRLAD și a întrecut pe Rulmen
tul cu 14—0 (4—0). A fost un 
meci presărat cu multe durități, 
Filip (Rulmentul) și Roman (Di
namo) fiind eliminați de pe te-

Marcu (care a condus cu 3—0 
în setul doi), pînă a cîștiga cu 
6—4, 6—4. Tinărul Andrei Dinu
(pentru care calificarea pe „po
dium" rămîne totuși o performan
ță meritorie) a fost însă rap:d 
întrecut de Hărădău, la scorul 
de G—2, 6—1.

Cu destulă dîrzenie au fost dis
putate titlurile probelor de dubiu, 
așa cum arată și rezultatele celor 
trei finale, încheiate toate cu 
victorii, ale gazdelor : Dumitru
Hărădău. Traian Marcu (Româ
nia) — Thomas Emmrich, Thomas 
Arnold (R.D.G.) 6—3, 3—6, 6—4 ; 
Florența Mihai, Virginia Ruzici 
(România) — Lea Plhova, Kata
rina Skronska (Cehoslovacia) 
4—6. 6—0, 12—10 ; Andrei Drzu,
Florența Mihai (România) — Tho
mas Emmrich (R.D.G.), Virgia 
Ruzici (România) 6—4, 3—6, 6—4.

Astăzi, oaspeții „internaționale
lor" părăsesc țara noastră, proiec
tatul turneu de la Brăila fiind 
contramandat. „Capul de afiș" al 
tenisului. în această săptămînă, 
îl va oferi, în schimb, disputarea 
campionatului divizionar al echi
pelor feminine, care începe inli
ne în Capitală.

Radu VOIA

GALĂ DE VERIFICARE
A LOTULUI DE BOX

în gala de verificare pe care 
au susținut-o sîmbătă, la Brăila, 
components lotului național de 
box. care se pregătesc pentru 
campionatele mondiale de la 
Belgrad, au avut o comportare 
mai bună decît în reuniunile de 
La Ploiești și Galați. S-au impus 
îndeosebi S. Cuțov, T. Dinu și 
Fi. Livadaru. Bine a boxat și 
C. Ilajnal, revenit la categoria 
semimijlocie. în evident progres 
a evoluat Gh. oțelea. Dintre com- 
ponenții lotului doar L Vladimir 
a coborît învins treptele ringului. 
Dar insuccesul său a avut loc în 
condițiile în care sportivul dina- 
movist s-a accidentat în rundul 
doi, continuînd să lupte în cea 
de a treia repriză doar cu o 
singură mînă. Adversarul său, 
brăileanul Al. Giurgiu, a profitat, 
desigur, de această situație ata- 
cînd hotărit dar fără prea mult 
succes. Victoria acordată de ju
riu lui Giurgiu este discutabilă.

SECUNDĂ A ANGLIEI
Gh. Dinu, Holban, Stănescu, Bc- 
nedek, Marghescu, Peter, Podă- 
rescu, V. Ion, Bonea, M. Zafies- 
cu, Vlad, Borș, FI. Constantin, 
Pujină, Urdea, Borșaru, Mușat, 
Pasache, Grigore, A. Ion, Ungu- 
reanu, Ion iță, Bucan. Partida 
este programată pe stadionul „1 
Mai" din Constanța, la ora 11 
și va fi condusă, probabil, de ar
bitrul român T. Witing.

Lotul englez are în componen
ța sa pe Bushell, Demming, 
Mogg, Bland, Cardus, Jardine, 
Palmer, Cusworth, Carfoot, Gif
ford, White, Sargent, Pryor, Ra
phael, Mills, Boyle, Fidler, But
ler, Pomphrey, Forfar, Johnson 
și este antrenat de W.G.D. Mor
gan și P.J. Closton.

ren de arbitrul D. Spirea. Au 
înscris Zafiescu II, Aldea, Borș — 
încercări și Constantin (transfor
mare). (E. SOLOMON — coresp.).

DINTRE REZULTATELE TUR
NEULUI 9—16 să consemnăm 
victoria echipei constănțend
T.C. Ind. asupra Sportului stu
dențesc (8—3), și prețiosul succes 
obținut de Olimpia în fața Mi
nereului Gura Humorului (17— 
10) în „derbyul codașelor". (Co
respondenți : C. Popa, Gh. Matei,
I. Mindrescu).

REZULTATE TEHNICE :
Turneul 1—8 : Rapid — R.C. Gri

vița Roșie 13—12 (0—0) !, Știința 
Petroșani — Steaua 22—30 (8—26), 
„U“ Timișoara — Farul 4—6 (4—Oj, 
Rulmentul Bîrlad — Dinamo 0—14 
(J—4) ; turneul 9—16 : T.C. Ind. 
Constanța — R.C. Sportul stu
dențesc 8—3 (4—3). C.S.M. Su
ceava — Politehnica Iași 6—26 
(0—20). C.S.M. Sibiu — Politeh
nica Cluj-Napoca 11—7 (3—3),
Olimpia — Minerul Gura Humo
rului 17—10 (8—0).

In clasamente : turneul 1—8 : 1. 
FARUL 19 p, 2. steaua 19 p. 3. 
Dinamo 15 p, 4. Știința 15 p. 5. 
R. C. Grivița Roșie 13 p, 6. Ra
pid 11 p. 7. Universitatea 11 p. 8. 
Rulmentul 9 p ; turneul 9—16 :
9. C.S.M. Sibiu 19 p. 10. R.C. Sp. 
stud. 18 p. 11. Polit. Iași 17 p. 
12. T.C. Ind. 17 p. 13. Olimpia 
12 p, 14. Polit. Cj.-Napoca 12 p, 
15. C.S.M. Suceava 11 p, 16. Mine
rul 10 p.



Timpul liber al oamenilor muncii pe agenda actualități Ieri, la lași, sub genericul ,,DACIADEI<<

BAZELE DE AGREMENT VA AȘTEAPTA!• ••

Anul acesta : mai multe terenuri de sport la dispoziția maselor, pro
grame mai diverse pentru recreare psihică, pentru fortificare fizică

Tot mai dese sînt zilele cu soare. Tot mai sus urcă mercurul 
termometrelor. Se apropie finalurile de săptămînă în care orășea- 
nul caută cu nesaț natura, apa, plaja, terenul de sport, mijloa
cele de recreare. Și cum tot mai mulți oameni ai muncii benefi
ciază de reducerea treptată a programului de lucru, problema posi
bilităților de petrecere a timpului liber trebuie să constituie un 
punct esențial al preocupărilor forurilor responsabile de activi
tatea sportivă și de agrement. Raidul reporterilor ziarului nostru 
la diferite baze de agrement din București și din provincie 
prilejuit cunoașterea unor realizări remarcabile, dar și a 
rămîneri în urmă. Le redăm mai
OAMENII AU DAT MINA

CU NATURA

ne-a 
unor

de 
pe

Pentru gospodarii Parcului 
agrement Buda-Argeș, aflat 
șoseaua București — Alexandria, 
primăvara a venit demult. încă 
cu trei săptămîni în urmă, 
bucureștenii îndemnați de du
minicile însorite spre această 
oază de verdeață de pe malul 
Argeșului au avut plăcuta sur
priză să o găsească „bucuroasă 
de oaspeți". Totul curat și în
grijit, cu amenajări de joacă 
pentru copii — leagăne, caruse- 
luri ș.a. —, cu numeroase bănci 
și mese, în aer liber sau sub 
umbrare, cu un bufet bine a- 
provizionat cu răcoritoare, bere 
și mititei, cu o fintînă „sleită" 
de curind, cu alei pietruite și 
nelipsitele locuri de parcare, cu 
indicatoare. Vizitatorii de toate 
virstele — de la o duminică la 
alta mai mulți — se simt bine 
în ambianța acestui punct de 
agrement, creată cu egală dăr
nicie de natură și de miinile u- 
nor oameni care, ca piticii din 
poveste, rînduiesc totul peste 
noapte parcă, retrăgîndu-se mo
dest cind vin copiii, părinții și 
bunicii. în bucuria cărora se a- 
flă propria lor bucurie.

Poftiți la narcul de agrement 
Buda-Argeș, iubitori ai naturii, 
ai mișcării în aer liber ! Și, nu 
uitați, lăsați parcul așa cum ați 
dori să-1 regăsiți la următoarea 
vizită.
PESTE BLASOVA FLUTURA, 

DIN NOU, STEAGURI
Vînturile iernii au bintuit 

vreme îndelungată baza nautică 
Blasova de lingă Brăila. De 
două duminici însă, e din nou 
frumoasă. îmbietoare și își pri
mește întiii oaspeți din aprilie. 
Pe catargele înalte din fața 
pontoanelor flutură iar steagu
rile asociațiilor sportive, tere
nurile de tenis, handbal și volei 
iși așteaptă competitorii, iar ca
banele — desprinse parcă din 
cărți cu povești — sînt gata să 
găzduiască oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
brăilene, iubitori de natură.

Ca în fiecare an, deschiderea 
sezonului nautic snnrtiv si de 
agrement e pregătit amănun
țit, cu dragoste, cu partici
parea colectivă a tinerilor și 
virstnicilor ..blasoviști", adică a 
celor îndrăgostiți de acest loc 
pitoresc aflat pe un hotar de 
apă in Insula Mare a Brăilei. 
Am văzut aici marangozi vo
luntari care reparau ambarca- 
tiile și tinere gospodine trebă
luind prin și în fața cochetelor 
căsuțe. pregătind viitoarele 
sfîrșituri de săptămînă, cu bo
gate zile de sport, de recreare 
activă în mijlocul unei naturi 
darnice, fermecătoare.
O JUMĂTATE DE TONĂ 
DE VOPSELE PE NOUA 

FAȚĂ A CERN1CÂI
Primăvara 1978 le rezervă o- 

bișnuiților de anul trecut ai 
ștrandului și bazei de agrement 
„Cernica" noi și plăcute sur
prize. Cuplul de administratori 
Constantin Niculescu, Maria 
Gurgu sînt, în domeniul „admi
nistrației lacurilor", cam ce sînt 
frații Chivu în cel al bunei ser
viri in alimentația publică 
bucureșteană. Ce ne oferă nou 
anul acesta ? Semănați cu 2 ani 
în urmă, chiparoșii de baltă și 
tuiele, conifere ornamentale de 
mare efect, înălțați la 4—5 me
tri, aproape un hectar de stra
turi cu flori ; un nou teren de 
tenis de' cimp cu gazon („ca 
la... Wimbledon") ; 5 terenuri de 
fotbal, de baschet și handbal ; 
100 de bărci populare, 10 hidro
biciclete ; o pădure de sălcii ti
nere. numai bună în zilele de 
caniculă. Un amănunt semnifi
cativ despre cantitatea de mun
că depusă în timpul iernii de 
cei doi inimoși organizatori ai 
frumoaselor zile de vară : prin 
mina lor a trecut mai mult de 
o jumătate de tonă de vopsele 
de diferite culori care au schim
bat. realmente, fața ștrandului, 
începînd de la casele de bilete, 
pină la debarcader și cabinetul 
medical.

O sugestie a celor doi admi
nistratori : prelungirea liniei

3000 DE TINERI Șl TINERE 
IN ÎNTRECERI PE DEALUL C0P0ULU!

rățate și lărgite locurile unde 
vizitatorii pot organiza întreceri 
sportive și jocuri distractive. La 
„Cornul vînătorului" sînt orga
nizate, începînd de ieri — după 
cum ne spunea șeful popasului, 
Liviu Iliescu — spectacole pre
zentate de formații de amatori 
din Pitești.

Neplăcut surprinși am fost, 
însă, vizitind locul denumit 
„Ștrand", din lunca Argeșului, 
în afară de 3 bănci reparate, nu 
se vede mină de gospodar. La
cul este necurățat, bărcile stau 
nevopsite de astă-toamnă, linia 

■ trenulețului este degradată și 
năpădită de gunoaie. Ceea ce 
li se .oferă" vizitatorilor este 
doar majestuoasa alunecare a le
bedelor pe sub arcadele podu
rilor de lemn, cam deteriorate 
și nevopsite de multă vreme... 
Dați

jos.
autobuzului 124, în așa fel 
să facă legătura între 
Bucureștiului (grădina 
și ștrandul Cernica. O 
nere care merită luată 
sideratie de I.T.B.
LA DISPOZIȚIA COPIILOR 

DIN BALTA ALBĂ
De departe se vede fluturînd 

un steag galben pe care 
desenat un mic atlet, deasupra 
căruia scrie cu 
„Voinicelul". Ne 
cunoscuta bază din sectorul 4 a 
copiilor și tinerilor care își 
poartă numele înscris pe drapel. 
Sîntem plăcut surprinși. Vege
tația bogată din interior, flori
le acestei frumoase primăveri 
se armonizează cu culorile în 
care sînt proaspăt vopsite gar
dul împrejmuitor, aparatele din 
spațiul de joacă rezervat copi
ilor mici, panourile, stilpii ș.a. 
Totul, absolut totul, incintă pri
virea. „Secretul" punerii la 
punct, din timp, a bazei, îl ve
dem cu ochii noștri. Antrenorul 
de fotbal Gh. Andreescu și 
Aurel Bentu (fostul arbitru), 
administratorul bazei, C. Con
stantin. și profesorii de educa
ție fizică P. Dulgheru, V. Co- 
jocaru, E. Pană muncesc de 
zor cărînd cu roaba, amestecind 
cu lopețile cimentul și nisipul, 
săpînd. Pretutindeni copiii — 
vreo 40 — continuă să retușeze 
cu vopsea cîte ceva. De astăzi 
chiar întreaga zestre a „Voini
celului" (terenuri de fotbal, vo
lei, tenis, handbal ș.a.) se află 
la dispoziția copiilor din cartie
rul Balta Albă.
LA „ȘTRAND", IN LUNCA 

ARGEȘULUI, LIPSEȘTE 
MINA GOSPODARULUI
Dintre locurile de agrement, 

în care piteștenii își petrec tim
pul liber la sfîrșit de săptă
mînă, cel mai îndrăgit este, 
fără îndoială, pădurea Trivale. 
Parcul de acolo, popasul tu
ristic „La Cornul vînătorului", 
grădina zoologică, rezervația de 
de zimbri constituie permanen
te atracții ale timpului liber. 
Le-am vizitat zilele trecute. 
Peste tot sînt evidente înnoiri
le de primăvară. A fost mărită 
capacitatea unităților comercia
le, se plantează pe alei chioș
curi de răcoritoare, au fost cu-

Așadar, cu excepțiile amintite.
tru amenajarea și înfrumusețarea locurilor de sport și recreare, 
îndrăgite încă din anii trecuți. Din constatările noastre, anul acesta 
oamenii muncii vor avea la dispoziție un număr sporit de terenuri 
de sport. Edilii au procedat la noi amenajări care favorizează or
ganizarea unor programe distractive destinate recreării. De notat și 
preocuparea susținută pentru estetica tuturor acestor amenajări, 
construcții, instalații, fapt care conferă dimensiuni noi unui timp 
liber pe care-1 dorim cit mai plin, cît mai eficient, cit mai plăcut 
și reconfortant.

încît 
centrul 

Icoanei) 
propu- 

în con-

este

litere groase 
apropiem de

zor, gospodari piteșteni !
„TEHNOMETAL" 

PIERDUT STARTUL...
malul lacului Grivița e-

A
Pe 

xistă o serie de baze sportive 
și de agrement aparținînd unor 
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene din sectorul 8. Dintre 
acestea, am ales pentru sonda
jul nostru „Constructorul fero
viar" , a Centralei de construcții 
căi ferate, și „Tehnometal", a 
întreprinderii cu același nume. 
Două baze cu condiții și posi
bilități de amenajare aproape 
egale, 
sebită.

...In

înfățișare deo-dar cu
Deci...
timp ce 

rul feroviar" se 
mici retușuri, 
lucrările erau destul de depar
te de a fi gata ;

...In timp ce la „Constructorul 
feroviar" popicăria. terenurile 
de baschet. handbal. tenis, 
mini-golf, mesele de ping-pong 
erau gata să primească in orice 
clipă oaspeți, la cealaltă lipsa 
spiritului gospodăresc era pe 
deplin... vizibilă în terenurile 
nemarcate, în dezordinea ma
terialelor de la popicăria care 
își aștepta și acum construc
torii și în geamurile sparte de 
de la cabană ;

...In timp ce la 
gramul acțiunilor 
cunoscîndu-se din 
întreceri vor avea 
nu se știa nimic despre ceea ce 
se va petrece în perioada ur
mătoare ;

...In sfîrșit. la „Constructorul 
feroviar" secretarul comitetului 
de partid al centralei. Ion Fota- 
che, venise să se intereseze de 
ce mai este nevoie pentru bu
nul mers al activității, iar la 
„Tehnometal". administratorul 
Dumitru Șerban ne-a vorbit de 
lipsa unui sprijin consistent din 
partea organelor cu atribuții din 
întreprindere pentru ca totul 
să arate altfel.

Concluzia se desprinde de la 
sine.

spirit gospodăresc, grijă pen-

la .Constructo- 
făceau ultimele 

la .Tehnometal"

prima pro- 
era afișat, 

vreme ce 
loc, dincolo
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ÎNTREAGĂ
PE BICICLETE!

Pegas lîngă Pionier, de „semi- 
curse“ lingă una de acum 25 de 
ani. cu cauciucuri groase cît 
mina, „trei sferturi44 lîngă tan
dem : bicicletă lingă bicicletă, 
copil lîngă copil, aproape 100 de 
biciclete, aproape 100 de elevi din 
sectorul 6 al Capitalei. O plecare 
care n-a avut nimic spectaculos, 
pentru că n-a fost vorba despre 
o întrecere sportivă ; o sosire, 
de asemenea fără sprint final 
electrizant. Mișcare fără concurs, 
plimbare pe biciclete. Și totuși... 
sport ! Sport din plin, în aceas
tă dimineață de primăvară, ci
cloturism, în organizarea Con
siliului Organizației pionierilor și 
al Consiliului pentru educație fi
zică al sectorului. Da invitația 
făcută joi tuturor școlilor din 
sector în NUMÂR DE 24, au răs
puns invitației, adică au onorat 
prin prezență eforturile organi
zatorilor. doar 5 (CINCI) școli 
generale : 147, 143, 139, 193 și 128. 
Deci 5 școli generale și doar 6 
profesori ; cadre didactice cu 
specialitatea în : limba română 
(C. Ferariu și I. Spiridon), limba 
franceză (Emilia Doicescu și Mag
dalena Florea). mecanică (C. 
Popa) și doar unul (Ștefan Gri- 
gorescu) în... educație fizică ! Și,

a888fc

In loc să meargă cu autobu
zele sau cu tramvaiul, sute de 
fete și băieți au pornit pe jos, 
duminică dimineață, spre sta
dionul din Dealul Copoului, ur- 
mind traseul binecunoscut lo
calnicilor;: Piața Unirii — str. 
Lăpușneanu — Fundație — str. 
23 August. Judecind după tre
ningurile frumoase cu care e- 
rau imbrăcați, am înțeles că 
merg la o întrecere sportivă și, 
pornind pe urmele lor. ne-am 
oprit in dreptul 'cite unui grup, 
să culegem impresii. Mergeau 
spre locul de start al finalei 
pe județ a „Crosului tineretu
lui", din cadrul „Daciadei". In
tr-un grup de fete am zărit o 
veche cunoștință a noastră, pe 
Veronica Munteanu. muncitoare 
la întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb, finalistă pe 
tară a acestui mare concurs 
sportiv tineresc in anii 1972 și 
1974. Am întrebat-o dacă ne dă 
un pronostic : „Nu știu dacă 
vei ciștiga astăzi, dar vă pot 
spune că voi fi cu siguranță 
prezentă la finala de la Bucu
rești".

Către ora prinzului, cînd în
trecerea se terminase, aveam 
s-o vedem pe Veronica Mun
teanu pe prima treaptă a po
diumului ! Deci se ținuse de 
cuvin t.

Aurel Bunduc și Marcel Ma
tei, ambii frezori la întreprin
derea „Țesătura" Iași, lucraseră 
in schimbul de noapte, din ca
re ieșiseră doar cu citeva mi
nute înainte. Pe Bunduc il cu
noșteam bine, pentru că concu
rase la nu mai puțin de patru 
ediții ale finalei pe țară a „Cro
sului tineretului". De această 
dată el nu s-a mai clasat prin
tre primii trei la etapa pe ju
deț, dar. oricum, pasiunea sa 
statornică pentru sport merită 
toate felicitările.

în afara câștigătorilor etape
lor comunale, orășenești și mu
nicipale, la faza județeană au

luat parte numeroși alți tineri 
și tinere, peste 3 000. Am asis
tat la o adevărată manifestare 
sportivă de masă, pe măsura 
importantei ediției de vară a 
„Daciadei". Este lăudabilă mun
ca depusă de organizatori, larga 
propagandă pe care au făcut-o 
acestei întreceri, confirmate si 
de numărul atît de mare de 
concurenți, multi dintre ei în
scriși în competiție chiar cu cî- 
teva minute înaintea startului.

Deși etapa județeană a „Cro
sului tineretului", ca și cea a 
„Crosului pionierilor" (desfășu
rată în incinta Ștrandului mu
nicipal) au necesitat asigurarea 
unor serioase forțe organiza
torice. lașul a găzduit dumini
că și numeroase alte competiții 
de masă din cadrul „Daciadei". 
Doritori să folosească din plin 
aceste zile însorite, numai bune 
pentru activitatea sportivă de 
masă și pentru că la începutul 
lunii iunie vor intra în sesiu
nile de examene, studenții In
stitutului Politehnic „Gheorghe 
Asachi" și-au încheiat faza pe 
institut a festivalului lor spor
tiv și au debutat în etapa pe 
centrul universitar. Echipele de 
handbal ale băieților au jucat 
pe terenurile de la „Voința", 
în meciul cu reprezentativa 
Universității, echipa Politehnicii 
a învins cu 25—20. Este expli
cabilă deci performanța jude
țului Iași care, fără a avea vreo 
echipă masculină în diviziile A 
sau B. s-a calificat în finala pe 
țară a „Daciadei" la handbal 
masculin, cei mai mulți jucători 
provenind de la Politehnică și 
Universitate.

Așadar, la Iași, o duminică 
sportivă plină, în care tineretul 
a petrecut citeva ore în aer li
ber. oferind numeroșilor locui
tori aflați la plimbare un spec
tacol atractiv.

Ion GAVRILESCU

AU FOST VREO 60, 

DAR GHEORGHE JURUBIȚĂ

RAPORTEAZĂ 1000!...
Acțiunea ni se părea deosebit 

de inspirată, de la denumirea ei 
pînă la locul ales pentru des
fășurare : un cros „Să culegem 
fiori de primăvară**, deschis ti
nerelor muncitoare din marile 
unități „Argeșana44, „Textila44 și 
altele cu specific feminin de pe 
platforma industrială estică a 
Piteștiului, cros organizat joi 
sub genericul „Daciadei44. Locul 
de desfășurare — un frumos 
platou din marginea pădurii Tri
vale. la „doi pași44 de unitățile 
amintite. Speram să asistăm la 
un spectacol sportiv atractiv, 
pregăteam carnetul de reporter 
pentru a nota amănunte.

■v
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Primele pedalări puternice și caravana cicloturistică a elevilor din 
sectorul 6 s-a pus in mișcare Foto : I. MIHAICA
totuși, acțiunea n-a avut nimic 
de suferit din cauza absenței ce
lor 19 școli, din cauza forfait-ului 
profesorilor de specialitate. 20 de 
kilometri dus (baza sportivă 
U.C.R. —' pădurea Buda), alți 20 
întors. Un concurs distractiv, or
ganizat printre copaci. printre 
tufișuri, pe cărări strimte, prin 
hîrtoape. Concurs de mare înde- 
mînare ; cei ce au dorit să cîș- 
tige au trebuit să mute un pahar 
din vîrful unui stilp înfipt în 
pămînt. pe un alt stîlp. Bineîn
țeles, fără să se dea jos de pe 
bicicletă. Sau au trebuit să re
nunțe pentru citeva zeci de me
tri la cele două roți și să alerge 
mai întîi, apoi să introducă în- 
tr-un borcan un dop aflat în 
vîrful unei undițe !

In fine, organizatorii (între 
care s-au remarcat cu deosebire 
Pavel Novac, șeful comisiei 
sport-turism al Organizației pio
nierilor și Victor Uță. secretarul

Foto : I. MIHAICA
C.E.F.S. al sectorului 6, cărora li 
s-au adăugat profesorii pe care 
l-am amintit, au adus și mingi. 
De volei, de fotbal. Cine a vrut, 
cine nu s-a simțit obosit adică, a 
jucat, după pofta inimii, fotbal 
și volei. Cine a dorit să se odih
nească la umbra arinilor înalți și 
a plopilor de baltă argintii a 
fost slobod s-o facă. Și mulți 
copii au făcut-o. Pentru că s-au 
simțit, într-adevăr, obosiți. De 
ce ? Răspunsul unuia dintre pro
fesori : „Pentru că nu sînt obiș- 
nuiți ; pentru că, deși vremea a 
permis-o, au făcut prima ex
cursie din acest an de-abia 
acum. Și nu e normal44. Intr-ade
văr. Drept pentru care sugerăm 
școlilor. — tuturor școlilor ! —
asumarea responsabilității de a 
organiza pe... cont propriu cît 
mai multe excursii cicloturistice. 
Chiar duminical.

Radu TIMOFTE

Intr-adevăr, locul este minunat,’ 
cu multă iarbă, pomi dați în 
floare, cu aer curat. Cît despre 
participare, o primă „surpriză44! 
doar 50—60 de fete, dintre care 
doar zece-cincisprezece în cos
tume de sport, iar celelalte în 
ținută de oraș. Pe un teren de 
fotbal, o droaie de copii băteau 
mingea.

Organizatorii le împart pe fete 
în două grupe, una „pînă la 20 
de ani44, iar cealaltă „peste 20“. 
Traseul : li se spune să ocoleas
că omul cu fanion postat la 
100 m, s-o ia pe lîngă pădure, 
pe lîngă terenul de fotbal și să 
se întoarcă. Se dă startul. Cî
teva fete ocolesc fanionul, dar 
cele mai multe „taie44 terenul, 
fiecare pe unde crede, și... se 
întorc. Grupa a doua pleacă și 
mai la întîmplare. încep discu
țiile pentru primele trei locuri. 
Una din fete. Constanța Stancu, 
primește tricoul pentru locul 
trei, dar spune că a sosit a 
doua... Nimeni n-o ia în seamă.

încercăm să aflăm cauzele a- 
cestei participări sub așteptări, 
ale organizării necorespunzătoa
re a întrecerilor. Ni le spune 
țesătoarea Elena Cojocaru, de la 
„Argeșana44 : „Abia azi la ora 
zece am fost anunțate. Totul a 
fost făcut în pripă44. Secretara 
Comitetului U.T.C. de la ..Arge
șana44, Paraschiva Ciocîia, pre
zentă acolo, ne răspunde stin
gherită : „Da, sînt cam puține 
fete de la noi44.

Ce ne e dat să aflăm a doua 
zi, la „Argeșana44, de la Gheor
ghe Jurubiță, vicepreședinte al 
asociației sportive ? „A fost o 
acțiune reușită. Din unitatea 
noastră au fost prezente pe pu
țin 1 000 de sportive. Pe puțin 
1 000 !...“ Trebuie să spunem că 
ne-a uimit seninătatea cu care 
încerca să ne inducă în eroare 
un om ales de colectiv să se 
ocupe de activitatea sportivă de 
masă. Modul cum a fost orga
nizat crosul „Să culegem flori 
de Drimăvară44 trebuie analizat 
de factorii de răspundere, luîn- 
du-se măsuri pentru ca aseme
nea situații să nu se mai întîl- 
nească. Să se repete acțiunea, 
că merită, dar ca lumea...

Viorel TONCEANU

Sportul



Divizia A — etapa a 26-a

lider, Steaua. Continuă

CONTINUĂ CARUSELUL LIDERILOR 
SI AL JOCURILOR SLABE

9-

deci caruselul lide- 
___ , . ___  _______  ___  ( unii și decepții pentru alții, 
fără ca in grupul fruntaș al clasamentului să constatăm că 

guvernează valoarea constantă a echipelor cu pretenții la titlu. 
Astrul campionatului în această primăvară, Sportul studențesc, 
n-a știut ieri să-și consolideze un debut de joc favorabil și a pier
dut pină in cele din urmă prin greșelile sale și la presiunea expe
rienței unei echipe, Steaua, care crede, pină in pinzele albe, in 
abilitatea tehnicii mărunte de joc, așa cum s-a exprimat ieri și 
a ciștigat.

A treia echipă bucureșteană, Dtnamo, a căzut in cea mai cri
tică zodie a sa din ultimii ani. Conform unor suspiciuni de care 
fotbalul nostru nu duce lipsă, Dinamo ar fi trebuit să cedeze un 
punct constănțenilor. Dar le-a pierdut pe ambele, după o partidă 
in care, numai după 45 de minute, n-ar fi trebuit să mire pe 
nimeni, dacă F.C. Constanța ar fi condus cu 4—0 I Privind la 
Dinamo, nu poți să-ți crezi ochilor. Ieri a jucat și Sitmăreanu. 
după o pauză, și a fost o umbră a internaționalului nostru. Echipa 
Dinamo a pierdut jucători, și nu are cu ce-i înlocui. Juniorul Bă- 
dilaș a fost, totuși, un aer de primăvară in echipă, arătind parcă 
ceea ce ar fi trebuit să facă Dinamo, de mult timp, cu schimbul 
de miine. Ca să ne rezumăm la echipele bucureștene ar trebui să 
spunem că nici Steaua nu stă pe roze din acest punct de vedere, 
in timp ce Sportul studențesc, echipă fără multe veleități pină 
de curind, și-a format un lot omogen, cu o exprimare corectă, cu 
formă permanentă, care i-au adus notorietatea actuală in cam
pionat.

In același timp, A.S.A. Tg. Mureș și Politehnica Timișoara 
coboară, prestațiile lor în campionat devenind mai slabe și astfel, 
cu aceste două foste lidere șt cu alte echipe din mijlocul clasa
mentului, ale căror evoluții sint cel mult mediocre, nivelul fotba
lului divizionar A devine din ce in ce mai îngrijorător.

Iată de ce, in problematica fotbalului nostru și a ordinei de zi 
a apropiatului Comitet federal, tema valorii mediocre și subme
diocre a campionatului cit si posibilitățile de remediere urgentă 
ar trebui să fie in prim-plan.

De aseară un nou lider, Steaua, 
rilor, pe rind speranțe pentru rmrr'.si'l nl r

Aurel NEAGU

VICTORIE MERITATA, DAR GAFA ANTOLOG 
A LUI RĂDUCANU A ATÎRNAT GREU•••

STEAUA - SP. STUDENȚESC 2-1 (0-1)
Stadion Steaua ; teren excelent ; timp noros ; spectatori - aproxi

mativ 30 000. Au marcat : CHIHAIA (min, 40), DUMITRU (min. 50), IOR- 
DĂNESCU (min. 87). Șuturi la poartă : 20-13 (pe poartă : 10-6) ; Cornere: 
11-3.

STEAUA : Moraru 7 — Anghelini 7, Agiu 7, Vigu 8, Zahiu 6 — Stoica 
7, lordănescu 7, Dumitru 8 - Troi 6, Ad. Ionescu 5 (min. 60 Răducanu 7), 
Ion Ion 7.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 3 — Tănăsescu 6, Grigore 7, 
Cazan 7, Manea 6 (mm. 67 Sandu Mircea) — Rădulescu 7, Munteanu 6, 
Oct. Ionescu 7 — Grosu 6 (min. 46 Stroe 6), lorgulescu 5, Chihoia 7.

A arbitrat : Constantin Dinulescu 6 ,* ța linie : C. Jurja și V. Roșu 
(toți din București).

Cartonașe galbene : IORGULESCU, ZAHIU, IORDANESCU, SANDU 
MIRCEA.

Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1-2 (0-0).
• — ■ ■ i ■—»i

Se spune și se repetă o formulă 
care uneori nl se pare cam tocită 
și cam exagerată, aceea că fotba
lul este domeniul tuturor posibili
tăților. După derbyul de ieri, să 
recunoaștem, am mai aflat o „po
sibilitate" — aceea de a primi gol 
intr-un chip cum nu credem că 
s-a mai văzut In zona pămînteană 
dintre Polul Nord și “ ~
Pentru cei care nu au privit trans
misia reprizei a II-a pe micul e- 
cran, relatăm momentul de anto
logie fotbalistică : - minutul 50 al 
jocului. Troi trimite de la distanță 
un șut-centrare care se ducea la 
3—4 m de poarta Sportului studen
țesc ; 30 (MM de spectatori văd că 
mingea iese afară, vede și Rădu- 
canu aceiași lucru și pleacă, eu 
pași mari, in afara porții, spre lo
cul unde... trebuia să iasă mingea ; 
urmează un moment eare produce 
un „scurt-circuit" in întregul sta
dion : in loc să se piardă in out 
de poartă, balonul îl lovește pe 
Răducanu in spate (goalkeeperul

Polul Sud.

VERVA OFENSIVA A LUI RADU II
PITEȘTI, 23 (prin telefon)
Joc aspru, aici, la Pitești. F. C. 

Argeș, animat de perspectivele sale 
in lupta 
încă din 
superior 
Absența 
ca acțiunile de atac, deși mai pu
țin limpezi, să fie mai frecvente, 
măcinînd treptat rezistența echipei 
craiovene. încă de la începutul jo
cului, publicul a simțit 
a lui Radu II, deosebit 
un front larg, ceea ce 
misiunea „umbrei" sale 
fie deosebit de dificilă.
pare mai decisă, dar oaspeții reu
șesc să echilibreze un timp jocul 
prin combinații subtile, majorita
tea — din păcate — la mijlocul 
terenului. în faza de finalizare a- 
pare doar Bălăci, deoarece Cămă
taru e greoi, iar Cirțu e mai indo
lent ca oricînd, pierzînd duelurile 
cu „veteranul" Ivan. F. C. Argeș 
are o mare ocazie de a deschide 
scorul în min. 17 eînd șutul lui 
Iovănescu întilnește bara. în mm. 
20, Chivescu șutează peste poartă. 
In toată această perioadă, craiove- 
nii au o singură mare ocazie (min. 
26), cînd un foarte frumos slalom 
al lui Bălăci, pină la linia de cor
ner, nu găsește un partener de 
șut după o spectaculoasă „întoar
cere". Argeșenii insistă, dar golul 
nu cade. Ei deschid totuși scorul 
in min. 28, in urma nnui penalty 
transformat de RADU II, Ia un 
fault al Iui Tilihoi asupra virfului

pentru titlu, a forțat jocul 
start, dezvoltînd un tempo 
formulei sale „cu Dobrin". 
internaționalului a făcut

forma bună 
de activ pe 
a făcut ca 
(Tilihoi) să 
F. C. Argeș

ASEDIU CU PATRU
Hl^fDORLAW

PLOIEȘTI, 23 (prin telefon)
Ce meci a fost aici în orașul pe

troliștilor ! Un meci pe care cei 
bolnavi de inimă n-aveau dreptul 
să-1 privească. Plin de dramatism, 
cu faze fierbinți la poarta lui Bo
logan, cu patru bare salvatoare 
pentru hunedoreni (min. 26 — Do
brescu din acțiune personală, de 
la 8 m, min. 28 — Fl. Dumitrescu 

din 
Do-

din lovitură liberă, min. 
lovitura liberă executată 
bresca. min. 71 Toporan), cu zeci 
da centrări în careul în care apă- 
r 'rea oaspeților a luptat cu succes 
i 1 .ranle cu Angelescu. înainte de 
jaz Cassai, spectator in tribune, 
r ’-turis.'a că echipa sa se va do- 
v i mai liniștită în joc, mai lu
ci j decit Petrolul, echipă care ur
ii- "'sie. cum este și firesc, numai 
va or'a. O victorie necesară ca a- 
<’ ul și apa pentru mărirea zestrei 
c e puncte, mai ales înaintea jo- 
c ’ i de joi. cu Dinamo, poate tot 
a -t de difiril. Petrolul a in- 
c "ut puternic, ca în jocul cu 
Ltr.A. de miercuri. împinsă

57 
de

F. C. ARGEȘ - UNIV. CRAIOVA 2-1 (1-0)
Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 

15000. Au marcat: RADU II (min. 28 din Hm), IOVĂNESCU (min. 74) 
și BĂLĂCI (min. 87 din 11 m). Șuturi la poartă : 19-2 (pe poartă : 
10-1). Cornere : 9—4.

F.C. ARGEȘ : Speriatu (fără notă) — Zamfir 7, Cîrstea 6, Stancu 
Ivan 6 — Chlvescu 6, Bărbulescu 6, Iovănescu 7 — Roșu 7, Radu II 
D. Nicolae 6.

UNIVERSITATEA : Boldici 7 (min. 57 Lung 7) - Negrită 6, Tilihoi 
Ștefănescu 7, Purima 5 — Donose 6, Țideanu 7, Beldeanu 6 — Cirțu 
(min. 46 Crișan 7), Bălăci 7, Cămătaru 5.

A arbitrat : N. Georgescu 8; la linie : D. Ghețu și Gh. Metz (toți 
București).
Cartonașe galbene : BĂRBULESCU, DONOSE.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 0-0.

reprezentativei noastre nu se mai 
uita la el !), ricoșează înapoi, în fața 
careului de 6 m, de unde DUMI
TRU îl trimite fulgerător în plasă, 
ca toată opoziția, disperată, in ex
tremis, a lui Cazan. Gol de an
tologie fotbalistică, gol de antolo
gia risului, gol de antologia plîn- 
sului...

Norocul (șl ghinionul) nostru că 
sîntem contemporani și trăim pe 
aceeași paralelă geografică cu Ră
ducanu, că altfel nu credeam că 
este posibil un asemenea gol im
posibil iii

în acel minut 50. Steaua egala 
pe Sportul studențesc (1—1) și 
„derbyul primăverii" campionatului 
nostru lua un nou start.

Ce s-ar fi întîmplat în absența 
acestui „moment-Răducanu", nu 
știm.

Poate că ar fi cîștigat Sportul, 
poate că ar fi învins tot Steaua, 
care a dominat — teritorial — jo
cul aproximativ 70—75 minute (e- 
chipa militară avind un oarecare 
ascendent și în repriza I), cert este 
insă că egalarea survenită a dina
mizat formația lui Dumitru, care 
de la 1—1 nu și-a oprit asediul la 
poarta studenților pină in min. 90. 
Asediu răsplătit in cele din urmă, 
cu trei minute inainte de sfîrșitul 
jocului, cu golul victoriei. La un 
fault comis de Rădulescu in stingă 
careului de 16 m, Dumitru a exe-

cutat magistral lovitara LiberiJ 
mițind balonul ia ]
acolo unde coechipierul 
DANESCU l-a «șterv ea -a 
expediindu-1 in plasă : 7—' I 

Pentru a completa fiaaxMB 
joc, să consemnăm. fiirr*. Jț 
ria — simplă — a puc J 
După un debut in care arabei 
chipe au angajat paruda ca doJ 
trini șahiști care nu se ghftt 
dau o mare atenție joculcS j 
țional, Steaua s-a instalat incJ 
sigur In terenul adversarei 
Dominare surdă, oarbă, din 
steliștii așteptau să „cadă" ga 
Cum golurile nu se marchează 
inerție, fie ea și „inerția ofens: 
fizionomia jocului a fost destu 
adormită pină în min. 39, 
Grosu a sunat „deșteptarea" I I 
pată singură pe contraatac, e> 
ma dreaptă a Sportului a șutat 
ternic sub bară, dar Moraru a 
viat cu un frumos reflex mii 
peste poartă. Un minut mai tit 
scena se repetă pe 
studenților, scapă 
cărui șut nu iartă : 
Sportul studențesc.
în primul minut, Rădulescu I 
mește o pasă ideală in SăM 
careului stelist, îl are in nfată I 
mai pe Moraru, dar Cîîlo'să I 
teze... calcă pe minge și irosi 
o mare ocazie de a majora seci 
Apoi, se știe ce s-a întimpl 
derbyul s-a relansat — nu vrena 
diminuăm meritele învingătoJ 
de ieri, dar acesta a fost adevi 
— prin momentul antologico-psil 
logic evocat la începutul acel 
rînduri. Steaua se instalează] 
înverșunare în terenul Sportul 
la poarta lui Răducanu are loc | 
tre minutele 70—75 o adevăn 
canonadă, dar mingea nu ir] 
nicicum în plasă — pe acest fJ 
o „contră" a Sportului se încbl 
cu un șut frumos al lui Răduled 
șut de la 25 de metri care „muș 
bara — eveniment care se pro] 
ce in ultimele minute ale partid 
în concluzie, victorie meritata 
Stelei, dar in economia acea 
victorii gafa lui Răducanu a al 
nat greu...

aripa sting 
CHIHAIA.

1—0 pei 
După pa

Marius POPESC

8,
9,

6.
5

drn

»

reintrarea 
multe ac- 
cu strlnsa

piteștean. Pină la sfîrșitul repri
zei argeșenii mai au o mare oca
zie Iovănescu fiind la un pas de 
gol, în urma unui sprint al lui 
Doru Nicolae, dar acțiunea eșuează 
de puțin.

După pauză, oaspeții par ceva 
mai viguroși (odată cu 
lui Crișan), dar cele mai 
țiuni eșuează în disputa
apărare piteșteană. Pe contraatac, 
Doru Nicolae este la un pas de gol 
(min. 57), dar Boldici blochează cu
rajos, accidentîndu-se dealtfel în 
această fază. Piteștenii majo
rează scorul în min. 74. Roșu îl 
păcălește pe Purima (deosebit de 
naiv), centrează, IOVĂNESCU sa-e 
și înscrie spectaculos, cu capul, la 
vinclu.

Craîovenii, deși își văd speran
țele irosite, insistă și obțin golul 
de onoare in min. 87, prinlr-un 
penalty executat de BĂLĂCI in 
urma unui demaraj al lui Crișan 
oprit neregulamentar de Ivan.

O victorie meritată, la capătul 
unui joc in care F. C. Argeș a do
minat mult mai mult, bazindu-se 
pe luciditatea libero-ului Stancu, 
travaliul deosebit al lui Iovănescu 
și verva ofensivă a lui Radu II, a 
cărui viteză de reacție a răsucit 
deseori defensiva olteană. Cralove- 
nii s-au dovedit o echipă de mij
locași care a combinat elegant dar 
infructuos. Doar apariția lui Cri
șan a făcut ca acțiunile să nu se 
incheie la 20 m de poartă.

loan CHIRILĂ

SMARANDACHE ADUCE DOUĂ PUNCT
OLIMPIA S. MARE - A. S.A. TG. MUREȘ 1-0 (1-0)

Stadion Olimpia ; teren bun, ușor alunecos ; timp frumos ; spectatj
— aproximativ : 18 000. A marcat : SMARANDACHE (min. 44). Șuturi 
poartă : 18—11 (pe poartă : 6-6). Cornere : 12-9.

OLIMPIA : Feher 8 — V. Mureșan 7, Smarandache 8, Marcu 7, Boc 
4 (min. 60 Popa 6) - Sabou 5, Kaizer 5 (min. 69 Mathe 5), Bathori II
- Helvei 5, Hațeganu 7, Both I 6.

K.SJi. : Vunvulea 7 - Kortesi 6, 
Varodi 5, Gali 5, Hajnal 4 (min. 76 
Both II 5.

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 
(ambii din Deva).

Cartonașe galbene : KAIZER. 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-1 (2-0).

»■■■■!
SATU MARE, 23 (prin telefon)
Hotărît lucru, F.C. Olimpia se 

află in cea mai grea serie de me
ciuri disputate pe teren propriu. 
După Steaua, actualul lider, a ve
nit, la Satu Mare, A.S.A. — un 
fost lider. Și echipa pregătită de 
T. Bone a fost un adversar foarte 
dificil. La rindul ei, Olimpia — 
susțin mulți dintre cei care au 
văzut ambele meciuri — a prestat 
un joc mai slab decit cel din 
etapa precedentă. Foarte ștearsă

Unchiaș 5, Ispir 6, Onuțan 7 
Marton) — Fazekaș 7, Fonici

9 ; la linie : 1. Barbu și E. Bo

BARf! DAR REDUTA
A REZISTAT
mereu de Fl. Dumitrescu și cu 
participarea ambilor fundași w 
margine, echipa locală a supus la 
mare presiune careul hunedorean. 
Acolo, însă, au intervenit exem
plar și Bologan și fundașii .-ai 
centrali și Dumitriu IV și Ange- 
lescu. Dincolo de aceste intervenții, 
să recunoaștem că (în afara bare
lor amintite) au fost și multe ra
tări incredibile, determinate de lip
sa de concentrare : min. 15 — Do- 
brescu, datorită unei preluă-i in 
plus, min. 19 — Gh. Dumitrescu, 
șut milimetric peste transversală, 
min. 47 — Butufei, centrare, min
gea se plimbă prin fața porții goa
le, min. 59 — Sotir, lovitură cu 
capul pe lingă poarlă ; min. 71 — 
Dumitriu IV luftează Ia centra-ea 
lui Dobrescu și Preda, debutantul 
de la Poiana Cîmpina singur-sin- 
gurel trimite de la 10 m, cu mult 
peste „transversală".

Partida a avut aproape un singur 
sens, din păcate, uneori cu faze 
trase ca la indtgou — aglomerație 
mare pe mijlocul careului, centră-

PETROLUL PLOIEȘTI - CORVINUL HUNEDOARA 0-0
Stadion Petrolul : teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ : 

12 000. Șuturi la poartă : 27-1 (pe poartă : 7-0). Camere : 11-2.
F.C. PETROLUL : Constantin 7 — Gh. Dumitrescu 7, Sotir 7, Negoiță 

7, Butufei 8 — FI. Nicolae 5, Dobrescu 6, Simaciu 5 (min. 46 Preda 5) 
— State 5 (min. 59 Pisău 6), Toporan 5, Fl. Dumitrescu 7.

F.C. CORVINUL : Bologan 8 — Niculescu 7, Gălan 8, Merlă 8, Micu- 
Isscu 8 — Dumitriu IV 8, Economu 7, Angelescu 8 — Lucescu 7, Agud 6, 
Petcu 6.

A arbitrat : I. Rus 8 ; la linie : A. Szilaghi și F. Kersstzș (toți din 
Mureș).
Cartonașe galbene : FL. NICOLAE.
Trofeul Petschovschi 9. La juniori : 2-0 (2-0).

Tg.

ri
o

peste centrări, nimeni nereușind 
să-1 învingă pe portarul Bologan, 
care a reușit intervenții de ultim 
moment. Fără discuție că Petrolul 
a avut cîțiva jucători cu mult sub 
randamentul lor, „blocați" am zice, 
jucători care fie că au greșit pasa 
decisivă, fie că n-au știut să se 
demarce de adversarii lor, fie că 
n-au avut „tirul reglat". Semnalînd 
toate acestea, am fi nedrepți dacă 
n-am arăta că F.C. Corvinul, cu 
marile sale ambiții, a realizat aici 
poate cea mal bună prestație de
fensivă a sa în deplasare. Disci
plinată tactic, echipa s-a dublat

exemplar în apărare, a ieșit liniș
tită din faze extrem de grave ți 
a fost o dată, în min. 59, la un 
mare pas de o lovitură de tea'ru : 
Agud — Economu — Petcu — Lu- 
cescu contra lui Sotir și Butufei 
(!), ultimul îl va deposeda salvator 
pe Lucescu la marginea careului.

Așa s-a scris istoria acestei par
tide zbuciumate pe care gazdele 
au dominat-o și în care au avut 
și o mare neșansă. Rezultatul le 
nedreptățește și le creează un fi
nal de campionat plin de griji.

Stelian TRANDAFiRESCU

evoluția mijlocașilor echipei gal 
dă, care, deși au împins meri 
atacul spre buturile lui Vunvuld 
n-au avut inspirația necesară pd 
care să pună în situații favorabi 
de gol coechipierii din pritual 
nie. Mai mult, cei trei mijl«H 
sătmăreni, Sabou, Bathori II ] 
Kaizer, s-au mișcat în teren cu 
încetinitorul, permițînd apără] 
mureșene să se grupeze oporti 
la fiecare acțiune ofensivă a ga| 
delor. Neputind pătrunde fronl 
sau pe aripi, jucătorii echipei 1 
cale au încercat să-l surprindă I 
Vunvulea cu șuturi de la distant 
dar cele mai multe dintre ele J 
fost imprecise. Pină la urmă, cld 
primelor 45 de minute a fost du 
Iul Fazekaș-Bocșal Extrema drea 
tă mureșeană a cîștigat patru dii 
tre disputele sale cu fundaș 
stingă al Olimpiei (min. 14, 16. 
Si 34) ‘ ’
poarta „ .
dată șutul lui s-a lovit de Fehe 
Și cind mai rămăsese doar c 
minat din prima repriză. Hațeg: 
nu — demarcat pe stingă — a cei 
trat in careul oaspeților 
SMARANDACHE, răsărit acdTo, 
din pămînt, și fundașul centr 
al Olimpiei, nemarcat, a șutat ia 
parabil in plasa porții oaspete 

Repriza secundă — de nive’ 
nic foarte scăzut, cu muite : 
ruperi, cu nenumărate pase 
șite, cu faulturi și proteste 
fost extrem de săracă și in 
de poartă. Două dintre ele se j j 
teau solda însă cu goluri. TjMn j 
59, Fanici a reluat cu capul, rd 
zant cu „transversala", ratind a 
galarea. Putea fi insă și 2—0 ii 
min. 75, cînd Popa — scăpat sin 
gur de la centrul terenului — I-| 
depășit prin dribling si pe VurJ 
vulea, dar balonul expediat de a 
s-a dus în groapa cu nisip. i 
scorul a rămas cel stabilit de u 
nul dintre cei mai buni j’acs 
de pe teren — Smarandache.

Laurențiu DUf-CTR

ducîndu-se... glonț sp 
gazdelor, dar de Cecal

U



IN VERITABIL DERBY DINAMOVIȘTII, K.O. PE PROPRIUL TEREN
U.T.A. - „POLI" TIMIȘOARA 2-1 (2-1)

Stadion U.T.A. ; teren bun ; timp înnourat ; spectatori — aproximativ 
X». Au marcat : ANGHEL (min. 9), BROȘOVSCHI (min. 11) și CORAȘ 
n. 16). Șuturi la poartă : 17—9 (pe poartă : 8—3). Camere : 10-3.
UtA. : lorgulescu 7 — Gașpar 7, Gali 7, Kukla 7, Giurgiu 8 — Leac 

S.'WJp 7, Broșovschi 8 — Nedelcu 7, Domide 8 (min. 80 Cura), 
■aș 9.

POLITEHNICA : Bathori 7 — Roșea 6, Păltînișan 7, Mehedințu 6, Barna 
►-Șe/bănoiu 7, Lața 6, Dembrovschi 7 - Anghel 8, Nucă 7, Petrescu 6 
ntru durități).
A orbitrat : N. Ratnea 9 ; la linie : D. Munteanu (ambii din Birlad) 

L Sondulescu (Vaslui).
^Brtonațe galbene : GAȘPAR, PETRESCU, BROȘOVSCHI.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-0 (0-0).

»■ i ii

LRAD, 23 (prin telefon)
.șteptat cu un interes deosebit 
rerile de bilete au depășit de 

ori capacitatea stadionului)* 
st derby bănățean a onorat 
salul nostru, jocul întrunind 
acteristicile unui med de bună 
tură, dintre acelea admirate pe 
die ecrane. Intr-adevăr, parti- 
a avut multe dintre atributele 

laiului modem : joc în viteză 
acticat de două echipe bine 
gătite, de unde a rezultat un 
sal de bună calitate), inteli- 
ite schimburi de balon, doi ju- 
ori care ar merita atenția se- 
[ionerilor (Giurgiu și Coraș), 
uri frumoase. Să apreciem și 
îțfajul lui N. Rainea, mereu 
nL-țjg fază.
hr. primul minut de joc s-a 
ut că „Poli" a abordat această 
O-a partidă disputată cu U.T.A. 
intenția foarte precisă de a 

liza un rezultat dt mai bun. 
:pt urmare timișorenii s-au 
sat, de la început, într-un joc 
nsiv și chiar în min. 1 Anghel 
trimis o pasă foarte bună lui 
nbrovschi, dar șutul acestuia a 
t foarte slab și s-a oprit în
kla. Același ANGHEL șutează 
rte frumos cu stingul și tot el 
ia să deschidă scorul in min. 9, 
etificind o pasă a lui Petrescu, 
un șut care l-a surprins pe 

gulescu.
galarea survine in min. 11 in

REPRIZĂ A FAULTURILOR, ALTA A RATĂRILOR 
SI AMÎNDOUĂ CU ERORI DE ARBITRAJ

arma unui corner, executat de 
Domide, gol de mare spectacol 
marcat de BROȘOVSCHI, printr-o 
foarfecă pe spate. Jocul este, in 
continuare, frumos și aplaudat de 
tribune (inclusiv acțiunile timișo
renilor), mingea se plimbă cu re
peziciune de la o poartă la alta 
și în min. 16 asistăm la ultimul 
gol al partidei, realizat de CORAȘ: 
după ce a driblat toată rețeaua 
defensivă a Politehnicii, a șutat, 
cu stingul, in colțul lung, mingea 
a șters bara și s-a oprit în plasă. 
Cu toate că alte goluri nu s-au 
mai înscris, tribunele au fremătat 
în nenumărate rinduri, ca, de pil
dă, în min. 18, cînd Kukla a tri
mis balonul in bară într-un mo
ment cînd lorgulescu era eăzut în 
careu ; sau în min. 24 cînd Ne
delcu II a trecut de Păltinișan, 
dar, din nou, a șutat slab. Și după 
pauză frecvența jocului și a oca
ziilor de gol este la fel de mare, 
Barna, Nucă, Broșovschi sau Ne
delcu II fiind foarte aproape de 
modificarea scorului. Dar cu toa
te că nu s-a mai înscris nici un 
punct meciul a avut aceeași in
tensitate și s-a încheiat cu un
corner
scurt, o victorie meritată de o e- 
chipă care — cu toate că a intil- 
nit un adversar valoros — și-a 
creat mai multe ocazii.

Mircea TUDORAN

Criza acută de formă și de e- 
fectiv pe care o acuză Dinamo în 
ultima vreme, s-a accentuat într-o 
foarte mare măsură devenind de-a 
dreptul alarmantă, așa cum s-a 
văzut și ieri în meciul cu F. C. 
Constanța. Renunțarea treptată la 
linii jucători de certă valoare a 
făcut acum din reprezentanta clu
bului din Șoseaua Ștefan cel Mare 
o echipă oarecare, lipsită de per
sonalitate, luciditate tactică și 
putere de luptă. Aceasta fiind rea
litatea dinamoviștii au fost În
vinși — surprinzător numai pen
tru cine nu a fost la meci — cu 
2—1 de F. C. Constanța, formație 
care tn conjunctura actuală a ob
ținut în deplasare două puncte 
de... aur. Sub orice critică s-a si
tuat evoluția tuturor jucătorilor di- 
namoviști dar, mai ales, a funda
șilor care in prima parte a medu
lui au gafat nepermis în dteva 
rinduri, oferind oaspeților posibili-

Peniu (cel mai periculos atacant co 
in „transversala" porții dinamoviste 
tatca să conducă, la un moment 
dat, cu un nesperat 2—0. Arbitrul 
C. Szilaghi (nesigur, departe de 
fază, uneori cu spatele la minge

DINAMO - F. C. CONSTANȚA 1-2 (1-2)
Stadion Dinamo ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ: 

7 000. Au marcat: IGNAT (min. 1), HOFFMEISTER (min. 23) și AUGUS
TIN (min. 37). Șuturi la poartă : 16—9 (pe poartă : 6—6). Cornete : 15—1.

DINAMO : Bulancea 6 — Bâdilaș 6 (min. 77 Dragnea), Augustin 6. 
Sătmăreanu 4, Lucuță 5 — Dinu 6, Al. Moldovan, Custov 5 — Țălnar 5 
(min. 29 Ghiță 7), D. Georgescu 4, Vrinceanu 4.

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu 8 — Mustafa 7, Antonescu 8, Bălosu 7, 
Turcu 8 — Hoffmeister 7, Ignat 8, Livciuc 7 (min. 71 Mardale 6) — D. 
Zamfir 6 (min. 60 Drogeanu 6), Penta 8, Buduru 7.

A arbitrat : G Szitaghi 0; la linie : G. Pop și V. Trifu (toți din Baia 
Mare). .

Cartonașe galbene : IGNAT, MUSTAFA, BĂD1LAȘ, BĂLOSU.
Cartonașe roșii : AL MOLDOVAN.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1-5 (1-1).

• ———————
sau lipsit de curaj, așa cum s-a 
întîmplat de exemplu in min. 13 
cînd a trecut neobservat un fault 
comis de Bâdilaș asupra lui Bu
duru la limita suprafeței de pe
deapsă). nici na fluierase bine în- 

ănțean) expediază balonul cu capul 
Foto : L MIHÂICA

cepului partidei, cînd PENIU a 
centrat cu efect, la întîlnire, și 
IGNAT a reluat balonul fulgerător 
cu capul in plasă deschizînd scorul 
chiar in minutul 1 1 Cel de-al doi
lea gol al invingătorilor avea să 
se înscrie în min. 23, ea urmare a 
unei inadmisibile greșeli comisă de 
Sătmăreanu. HOFFMEISTER l-a 
deposedat de minge, Ia centrul 
terenului, pc internaționalul dina- 

movist și s-a dus „glonț" spre 
poarta lui Bulancea Irimițind balo
nul in plasă. Pînă atunci însă, 
spre surprinderea generală, oaspeți, 
au mai ratat o situație excelentă 
prin Buduru pentru ca, In min. 1(\ 
ei să beneficieze și de o lovitură 
de la 11 m (Bâdilaș a trimis nein-j 
spirat mingea spre propria-i poar-» 
tă, Peniu a interceptat-o și 
Bulancea n-a mai găsit decît 
soluția faultului) ratată de porta-a 
rul Ștefănescu. Dinamo, ștearsă îr» 
atac, nu a periclitat decît în trei 
rinduri poarta adversă : D. Geor-» 
gescu (min. 17) — lovitură de cap 
reținută de Ștefănescu, CustoV 
(min. 19) — șut imprecis din inte
riorul careului, și Augustin (min. 
31) — ratare din careul mic. Pînă 
la pauză Dinamo atacă cu mai 
multă insistență și reușește să re
ducă din handicap prin AUGUS
TIN (min. 37). In min. 42 Ignat 
cu poarta goală în față a re
luat cu capul în fundașul Ghiță.

Repriza a doua avea să încea
pă cu un deznodămînt neplăcut. 
Al. Moldovan îl lovește cu pumnul 
pe Turcu și este eliminat de pe 
teren. în inferioritate numerică, 
dinamoviștii sînt totuși cei care 
controlează jocul dar acțiunile lor 
ofensive nu au consistență. La un 
contraatac Peniu (min. 71) a 
reluat balonul cu capul în „trans
versală". în finalul partidei Săt
măreanu (min. 85 și 86) a fost la 
un pas de egalare dar n-o obține 
spre nemulțumirea suporterilor di- 
namoviști.

Gheorghe NERTEA

IRGOVIȘTE, 23 (prin telefon)
Jotăriți să nu piardă contactul 
plutonul, oaspeții și-au propus 
joace o „carte mare". Ei s-au 
anizat bine în apărare, aplicînd 
marcaj strict în propria jumă- 

e de teren, au luptat cu toată 
.pa pentru fiecare minge și nu 
renunțat la ideea atacului chiar 
ă au fost Obligați să acționeze, 
regulă, in inferioritate numeri - 
Gazdele, cu o prestație sub ni- 

ul bunei lor comportări din a- 
t sezon, au dominat in cea mai 
re narte a timpului, dar ofen- 
a Ier dezlănțuită, lipsită de calm 
luciditate, nu s-a putut concre- 
i pe tabela de marcaj decît tîr- 
. în finalul partidei, printr-un 
gur gol (care le-a adus și vic
ia), înscris însă pe fondul unei 
ve erori de arbitraj. Aceasta 

intimplat in min. 82, in urma 
■cutării unei lovituri de colț, 
tdașul Gheorghe a trimis bato- 

pe sus in fața careului mic, 
■tarul Windt, obstrucțional de 
_ atacanți adverși, nu a putut 

erveni răminind imobilizat pe 
ia porții și fundașul ENE a tri- 
s, cu o lovitură de cap, mingea 
plasă. Golul formației tîrgoviș- 
e, înscris într-un moment and

W TE POȚI APĂRA LA INFINIT!...
S. C. BACAU - F. C. BIHOR 3-0 (1-0)

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp frumos in prima repriză, 
t, ploaie după pauză ; spectatori — aproximativ : 10.000. Au marcat : 
•LOMON (min. 30), CHITARU (min. 68), PANAITE (min. 77). Șuturi ta 
artă : 23-3 (pe poartă : 10—1). Comere : 10—4.

S.C. BACAU : Ursache 7 — Andneș 7, Catargiu 8, Lunca 7, Elisei 8 
Solomon 8, Panaite 8, Vamanu 6 (min. 51 Cărpuci 5) — Chitaru 7, 
lez 6, florea 6 (min. 80 Munteanu).

F.C. BIHOR: Albu 7 — Z. Naghi 5, Bigan 7, Lupaci 6, Popovici 5 - 
Marian 6 (min. 66 Kiss 4) — Dumitrescu 6, Naom 6 — Lupău 4, Gher- 

»->4. Fildan 4.
A arbitrat : Fr. Cotați 7 ; la linii 

ți din București).
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori

• — .....
3ACĂU, 23 (prin telefon)
Se pare că băcăuanii vor să-și 
-i suporterii la grea încercare, 

—că la fel ca în meciul cu
7.A. „și-au dat drumul" abia 
e finalul întîlnirii, cînd și-au 
:ut partenerul de joc pur și sim- 
i k.o. Joc vioi Ia început, cu 
îipa locală in atac, dar Vamanu 
Florea nu fructifică două situa- 
bune. Pe de altă parte. Albu 
remarcă in min. 14, la șutul lui 
targiu. Domină gazdele, dar 
ipul e „tocat" de confuzii în jo- 

localnicilor. Ei se precipită, 
t neliniștiți că nu deschid sco- 
. Evenimentul se produce totuși

C. S. TIRGOVIȘTE - F.C.M. REȘIȚA 1-0 (0-0)
Stadion Municipal ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproxi

mativ : 17.000. A marcat : ENE (min. 82). Șuturi la poartă : 23-15 (pe 
poartă : 9—6). Corners : 18—4.

C.S. TIRGOVIȘTE : Coman 7 — Gheorghe 7, Alexandru 7, Ene 8, 
Pitaru 7 — Furnică 6, Tătaru 5 (min. 46 Greaca 7), Kallo 7 — Grigore 6, 
Sava 6 (min. 57 Martin 6). Marinescu 7.

F.C.M. REȘIȚA : Windt 8 — Chivu 6, Irimia 7, Hergane 7, Filipescu 6 
(min. 77 Boțonea) — Portic 7, Porațchi 7, Bojin 6 — Atodiresei 6, Oancea 
6, Florea 6.

A arbitrat : V. Ciocilteu 4 ; la linie : V. Grigorescu și V. Gheorghe 
(toți din Craiova).

Cartonașe galbene : ATODIRESEI și PORAȚCHI.
Trofeul Petschovschi : 7. La juniori : 2-2 (1-1).

„remiza" părea inevitabilă, În
cheia, de fapt, o serie de acțiuni 
foarte periculoase la poarta echipei 
oaspete pe care numai imprecizia 
lui Pitaru (min. 51 și 65), Greaca 
(min. 72) și Martin (min. 76) sau 
șansa lui Windt la „bara" lui Ma
rinescu (min. 74) le-au făcut să ră- 
mină simple ocazii, nefructificate. 
Ceea ee a făcut din cea de-a doua 
repriză a meciului o repriză a ra
tărilor, dacă punem la socoteală, 
desigur, și cele două bune situații 
de gol irosite de reșițeni.

Ce a fost in primele 45 minute ?

î : M. Cruțescu și Tr. Alexandrescu 

: 2-0 (0-0).

in min. 30, cînd, la un corner 
scurt, Chitaru centrează, apără
torii orădeni resping iar SOLO
MON, inspirat, șutează puternic 
din voie, de Ia 25 de metri, mingea 
atinge un apărător și, păcălindu-I 
pe Albu, se duce pușcă în plasă, 
în această parte a jocului, băcăua
nii au și avantajul vintului, dar 
combină inutil, greșit de multe ori, 
iar Botez este azi pe post de figu
rant. Orădenii, inexistenți în atac, 
se apără însă din răsputeri, astfel 
că, la pauză, scorul rămâne doar 
1—0.

La reluare, vîntul „ține" cu F. C. 
Eihor (începe să și plouă). Dumi

O veritabilă competiție a faulturi
lor. Aproape cite unul pe minut 
(!), oaspeții fiind aceia care au dat 
tonul, prin violența atacurilor lor 
de deposedare. Si a mai fost ceva 
în prima repriză care merită a fi 
menționat : in min. 8 arbitrul V. 
Ciocilteu a acordat, neîntemeiat, 
gazdelor o lovitură de la 11 m, la 
o dispută pentru balon, umăr la 
umăr, in care Sava. In luptă cu 
Chivu a plonjat spectaculos in 
careu. A executat Furnică și Windt 
a apărat.

Mihai IONESCU

trescu se dezlipește de apărătorii 
săi și orădenii manifestă acum in
tenții ofensive. în min. 50 se ac
cidentează Vamanu și lucrurile par 
să se cam încurce pentru gazde. 
Dar grijile lor nu vor dura decit 
5 minute. Din min. 55. localnicii 
încep să controleze jocul. Ratează 
Florea și Cărpuci, apoi face același 
lucru Botez. Dar, în min. 63, 
după o combinație cu Florea, Car- 
puci centrează excelent, iar CHI
TARU reia din voie, mingea il a- 
tinge acum pe fundașul Naghi, 
Albu e din nou derutat și... 2—0. 
De-acum și pînă la sfîrșit, orădenii 
trec prin momente grele, neputînd 
evita infringerea, care devine fi
rească sub toate aspectele. In min. 
75, Bigan joacă mingea cu mina 
în careu, dar arbitrul nu acordă 
legitimul penalty. In min. 77 vine 
legea compensației : înscrie PA
NAITE din poziție de ofsaid și go
lul este greșit validat de tușierul 
M. Cruțescu și de arbitrul de cen
tru. Acest 3—0 este insă firesc, 
ținind seama de felul cum a decurs 
jocul și de faptul ca orădenii au 
avut în repriza a doua o singură 
ocazie de a înscrie, m mm. 60, 
cînd Lupău, M. Marian și Gher- 
gheli, ca într-un lanț al slăbiciu
nilor, au ratat -rri poarta goală.

Constantin ALEXE

VICTORIE ÎN „PRELUNGIRI"
POLITEHNICA IAȘI - JIUL 1-0 (0-0)

Stadion „23 August”; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproxi
mativ : 9 000. A marcat BANU (min. 86). Șuturi la poartă : 21—5 (pe 
poartă : 9—1). Comere : 23-7.

POLITEHNICA : Bucu .7 — Micloț 7, Anton 6, Ciocirtan 6, Mureșan 6 
— Romilă 8, Simionaș 7, Florean 6 (min. 60 Etanu 7) — D. lonescu 6 
(min. 51 Nemțeanu 6), Dănilă 6, Costea 6.

JIUL : Caval 9 — P. Nicolae 7, Bădin 8, Ciupitu 8, P. Grigore 6 — 
Stoica 6, Stoichiță 6, Mulțescu 5 — Sălăjan 6, Dumitrache 5, Rusu 6.

A arbitrat : N. Dmescu (Rm. Vilcea) 9 ; ta linie : S. Stăncescu și 
I. Pop (ambii din București).

Cartonașe galbene : SĂLĂJAN, RUSU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-0 (1-0).

• ——»i ■ . ■■■ ii ——

IAȘI, 23 (prin telefon)
Gazdele, in duda unei dominări 

accentuate, s-au dovedit neproduc
tive în atac, ținind „tabela albă* 
timp de 86 de minute. De fapt, go
lul care a perforat defensiva atit 
da strașnică a Jiului a venit in 
primul din cele 5 minute de pre
lungire dictate de arbitru pentru 
opriri ale jocului prilejuite de 
cele cîteva accidentări temporare 
ale temerarului portar Cavai. A 
venit intr-un moment cînd speran
țele realizării lui Începuseră să 
pălească, la gindul atitor atacuri 
furibunde anterioare, eșuate toate, 
fie in brațele lui Cavai. fie In ba
rele porții lui (min. 1 și 54, Costea 
și Romilă). fie pe fruntea lui Ciu
pitu și Bădin, fie in comere cu 
nemiluita. Cum au dibuit studenții 
„câlciiul lui Achile" in acel minut 
de grație 86 ? BANU a șutat de 
la 18 m, Bădin a comis henț in 
careu, schimbind ușor direcția 
mingii, arbitrul a lăsat un excelent 
avantaj observîndu-l pe Cavai de
rutat. pe picior greșit deei, Rusu 
a șters și el balonul într-o inter
venție disperată. nereușind să-I 
n>ai oprească de pe traiectoria ca
re avea să răsplătească o presiune 
atit de copioasă a careului petro- 
șeaean.

A fost, cu alte cuvinte, un meci 
tipic, între o formație, gazdă, 
exasnerată de poziția sa în clasa
ment, complexată și tocmai de a- 
ceea rigidă, precipitată in ofensiva 
ei bogată, și o alta dezinvoltă, ho- 
tărită să exploateze panica adver-

--- --------------------------------------------- (

PLENARA ANTRENORILOR 
BUCUREȘTENI

' Astăzi, la ora 18,15, în sala ;
I.S.B. din str. Berzei, va, avea 
loc p’enara antrenorilor de fot
bal din București. 

sarei, apărîndu-se clar, supra nu
meric, pentru salvarea unui „0—9". 
Mizind exclusiv pe această tactică. 
Jiul nu a luat în considerație po
tențialul contraatacului, incursiunile 
ei in terenul din față fiind firave, 
limitate și numeric de inițiativa 
gazdelor in faza de atac. Zeul hî- 
tru al fotbalului era cit pe aci să 
treacă, pe fondul acestei dominări 
evidente ieșene, un gol Ia activul 
Jiului, cînd Mulțescu (min. 43) a 
trimis în bară o lovitură liberă de 
la 20 m.

O notă bună pentru arbitrul de 
centru : mobil, atent, ferm, subtil 
la faza golului.

Ion CUPEN

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA EXCEPȚIONALA PRONOEX- 

PRES DIN 23 APRILIE 1978
Extragerea I : 11 26 16 30 15 40 : 

extragerea a Il-a : 29 32 18 6 28 40 : 
extragerea a III-a : 21 8 31 13 6 40 ;
extragerea a iv-a : 31 36 11 9 25 1 ;
extragerea a V-a : 42 3 31 41 30 ; ex
tragerea a Vl-a : 39 37 38 42 21 ; ex
tragerea a Vil-a : 34 39 45 12 26 ; ex
tragerea a Viu-a : 41 3 23 45 8.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.083.376 lei.

REZULTATELE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT DIN 23 

APRILIE
I. Steaua — Sportul studențesc 1

Ti. Politehnica iași — Jiul 1
III. C.S. Tir. — F C.M. Reșița 1
IV. U.T.A. — Poli. Timișoara 1
V. Petrolul — Corvinul X
VI F C Argeș — Un.v. Cv. 1

VII. o:. S.M. — A.S.A. Tg. Mureș 1
VIII. D namo — F.C. Constanța 2

IX. S.C. Bacău — F.C. Bihor 1
X. Florentina — Torino 1

XI. C'Hioa — Bologna 77
XII. Napoli — Lanerossi 2

XIIT. Verona — Milan 2
FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI : 

544.439 LEI.



Divizia b: RAPID BUCUREȘTI—ÎNVINSĂ LA PLOIEȘTI!
SERIA I
OLTUL St. Gheorghe 1 (0)
PORTUL Constanța O (0)

SF. GHEORGHE, 23 (prin tele- 
fon). Parcă starea vremii a tras 
la indigo și evoluția calitativă a 
fotbalului practicat de cele două 
formații (in prima repriză a 
plouat și jocul a fost dezlînat, 
multe pase date anapoda; în re- 
prAa a doua soarele a invitat 
la joc cele două formații, care 
nu au ezitat să evolueze cursiv 
și spectaculos). Dealtfel, în pri
ma repriză nu am putut nota 
decît golul gata făcut însă salvat 
de pe lini? porții de Antal, la un 
„cap" al lui Biliboacă, (min. 28).

în partea a două a întîlnirii 
gazdele se dezlănțuie (inspirate 
înlocuirile în formație efectuate 
de către antrenorul Titi Popes
cu), fazele se derulează cu mul
tă rapiditate la poarta lui Cor- 
nățeanu și. în replică, oaspeții 
contraatacă periculos, îndeosebi. 

prin Cosma. Golul care plutea 
în aer avea să cadă în min. 65: 
Deneș driblează pe partea dreap
tă, centrează impecabil șl Siklo- 
di înscrie imparabil de la 10 m 
cu capul. A arbitrat foarte bine 
Gh. Jucan (Mediaș) următoarele 
formații : OLTUL : Fiilop — Să
rac, Goga, Simion, Antal — 
Biszok, Bokor. Adorjan — Beczik 
(min. 60 Siklodi), Sovejanu (min. 
51 Deneș), Salamon. PORTUL : 
Cornățeanu — Borcănea, Grigo- 
re, Bechir. Caramalău — Dumi
tru, Enache (min. 72 Iordan), 
Corendea — Ciobanu, Biliboacă, 
Cosma.

Pavel PEANA
STEAGUL ROȘU Brașov 2 (0) 
VIITORUL Vaslui 1 (0)

Au marcat : Șișcă (min. 54), 
Sulea (min. 76 din 11 m), res
pectiv Sandu (min. 74).
CEAHLĂUL P. Neamț 1 (0) 
DELTA Tulcea 0 (0)

A înscris : Rusu (min. 72).
F.C.M. Galați 2 (1)
VICTORIA Tecuci 0 (0)

Au marcat : Deselnicu (min. 
25 din 11 m) și Cramer (min. 
64).
C.S.M. Suceava 2 (1)
C.S.U. Galați 0 (0)

Au înscris : Pantelimon (min. 
39) și Petrescu (min. 61).
C.F.R. Pașcani 3 (0)
RELONUL Săvinești 0 (0)

Au marcat: Mihalcea I (min. 
53). Mihalcea II (min. 60) și 
Grigore (min. 89).
NITRAMONIA Făgăraș 2 (2)
TRACTORUL Brașov 0 (0)

Au înscris : Varzaru (min. 
15) și Ciutae (min. 38).
GLORIA Buzău 3 (1)
C.S. Botoșani 0 (0)

Au înscris : Dimitriu (min. 
32, autogol), Tulpan (min. 54 
din 11 m) și Oprișan (min. 87). 
F.C. Brăila 2 (0)
I.C.I.M. Brașov 0 (0)

Au marcat : Telegraf (min. 
65) și Bezman (min. 85).

Relatări de la D. Soare, T. 
Siriopol, C. Enea, C. Rusu, V. 
Lazăr, C. Gruia, I. Mîndrescu 
și Gr. Rizu.

ETAPA VIITOARE (duminică 
30 aprilie) : F. C. Brăila — Nl- 
tramonia Făgăraș (1—1), C.S.U. 
Galați — F.C.M. Galați (4—5), 
Viitorul Vaslui — Delta Tulcea 
(0—5), I.C.I.M. Brașov — Victoria 
Tecuci (1—1), Portul Constanța — 
C.S. Botoșani (0—1), C.F.R. Paș
cani — Gloria Buzău (1—4), Trac
torul Brașov — steagul roșu 
Brașov (0—0), Ceahlăul P. Neamț 
— Relonul Săvinești (0—1), C.S.M. 
Suceava — Oltul Sf. Gheorghe 
(0-2).

CLASAMENTUL
1. GLORIA Buzău 25 16 5 4 47-14 37
2. F.C.M. Galați 25 17 2 6 62-20
3. F.C. Brăila 25 13 3 9 40-22 29
4. Steagul r. Bv. 25 14 1 10 43-27 29
5. C.S.M. S-va 25 13 3 9 25-29 29
6. I.C.I.M. Bv. 25 11 6 8 26-25 28
7. Nitramonia Făg. 25 11 4 10 34-29 26
8. Delta Tulcea 25 11 3 11 31-29 25
9. Vict. Tecuci 25 11 2 12 32-32 24

10. Oltul Sf. Gh. 25 10 4 11 22-26 24
11. Portul C-ța 25 9 5 11 33-40 23
12. C.F.R. Pașcani 25 11 0 14 35-48 22
13. Tractorul Bv. 25 8 6 11 19-32 22
14. C.S.U. Galați 25 8 5 12 30-33 21
15. Ceahlăul P. N. 25 9 3 13 24-30 21
16. Viit. Vaslui 25 8 4 13 23-48 20
17. Relonul Sâv. 25 8 2 15 24-48 11
18. C.S. Botoșani 25 7 2 16 23-41 16

GOLGETERII : • 16 GOLURI :
Oblemenco (F.C.M. Galați) • 14 
GOLURI : stan (Gloria Buzău) 
• 11 GOLURI : Paraschivescu
(Steagul roșu) • io goluri : 
Apostol (C.F R. Pașcani) • 9 GO
LURI : Alecu, Traian și Telegraf 
(F. C. Brăila), Stoica (Victoria 
Tecuci).

SERIA A l!-a
PROGRESUL VULCAN 1 (0) 
ȘOIMII Sibiu 0 (0)

Victorie la limită realizată cu 
greutate de bucureșteni in fața 
unei echipe ambițioase și cu un 
bun joc al apărării. în prima 
repriză. Progresul Vulcan a a- 
vut o ușoară superioritate teri
torială, însă Țevi (min. 18 și 28) 
nu l-a putut „înșela" pe porta
rul Negru. în această parte a 
întîlnirii, portarul bucureștean 
Giron a intervenit sigur de două 
ori, în min. t9 și 33 : prima da
tă a cules balonul din fața lui 
Oprea, iar a doua oară — a de
viat mingea în corner, trimisă 
puternic de același Oprea. După 
pauză gazdele au dominat pe
rioade mai îndelungate, au șu
tat de mai multe ori pe spațiul 
porții, au obținut cîteva cornere, 
și au marcat o dată. Golul s-a 
înscris în min. 60, după o perioadă 
de dominare cînd Popa a pasat 
.printre fundașii adverși și 
Țevi, pe fază, a preluat ba
lonul și din careu a șutat pu

ternic. Spre sfîrșitul partidei, în 
min. 85. Marica a expediat ba
lonul în bară !

A condus bine S. Drăgulici 
(Drobeta Tr. Severin) formațiile 
PROGRESUL VULCAN : Giron — 
Fl Mihai. Moraru, Dragu, Gh. 
Ștefan — Cristea (min. 79 Tur bă
tu), Popa, Marica — Iliescu, Te- 
vL Apostol (min. 73 S. Georges
cu) ȘOIMII SIBIU : Negru — 
Virlan. Soaită, Mihăilă, F. Lazăr 
— Marcu, D. Ștefan, Turlea — 
Schwartz, Oprea (min. 77 Muscă). 
D. Georgescu (min. 77 Tr. Fră- 
tllă).

P. VINT1LA 
ELECTROPUTERE Craiova 3 (0) 
CARPAȚI Sinaia 0 (0)

Au înscris : Siăncescu (min. 
48), Toma (min. 50) și Sma- 
randache (min. 89).
METALUL București 
UNIREA Alexandria nedisputat

PANDURII Tg. Jiu 3 (2)
GAZ METAN Mediaș 0 (0)

Au marcat: Râd oi (min. 26), 
Pițurcă (min. 34 și min. 78 
din 11 m).
CHIMIA Rm. Vilcea 3 (2)
AUTOBUZUL București 1 (1)

Au înscris : Coca (min. 6), 
G. Stan (min. 28), Savu (min. 
51), respectiv Mateescu (min. 
37).
CHIMIA Tr. Măgurele 1 (0) 
CELULOZA Călărași 1 (0)

Au înscris : Glonț (min. 55) 
pentru Chimia, Mușat (min. 52) 
pentru Celuloza.
DINAMO Slatina 4 (2)
MUSCELUL Cimpuking 0 (0)

Au marcat : Bânulescu (min. 
4 și 12), Frățilă II (min. 47) și 
Mincioagă (min. 70).

METALUL Plopeni 1 (1)
F.CM. Giurgiu 0 (0)

A marcat : Rădulescu (min. 
35).
PRAHOVA Ploiești 3 (2)
RAPID București 0 (0)

Au înscris : Nistor (min. 27) 
și Cojocaru (min. 35 și 60).

Relatări de la P. Giornoiu, D. 
Mihail, L Tănăsescu, S. Gurgui, 
M. Băloi, M. Boghici, D. Gruia. 

etapa VIITOARE (duminică 
SO aprilie) : Unirea Alexandria — 
Prahova Ploiești (1—0) Autobuzul 
București — Progresul Vulcan 
București (0—0). Carp a fi Sinaia 
— Chimia Rm. Vilcea (5—5), Șoi
mii Sibiu — Pandurii Tg. Jiu 
(2—3), Gaz metan Mediaș — Di
namo Slatina (5—S). Electroputere 
Craiova — Chimia Tr. Măgurele 
(1—2). Celuloza Călărași — Meta
lul Plopeni (0—1). Rapid Bucu
rești — Metalul București (1—1), 
Muscelul Cimpulung — F.C.M. 
Giurgiu (0—1).

CLASAMENTUL
1. CHIMIA Rm. V. 25 15 1 9 58-25 31
2. Prog. Vulcan 25 12 7 6 40-23 31
3. Met. Plopeni 25 12 7 6 33-26 31
4. Dinamo SI. 25 13 4 8 51-24 30
5. Rapid Buc. 25 10 8 7 38-23 28
6. F.C.M. G-giu 25 11 4 10 26-43 26
7. Celuloza Căi. 25 10 5 10 30-26 25
8. Autobuzul Buc. 25 9 7 9 32-28 25
9. Șoimii Sibiu 25 10 5 10 32-31 25

10. Chimia Tr. M. 25 11 3 11 22-26 25
11. Gaz metan 25 10 5 10 26-32 25
12. Metalul Buc. 24 10 4 10 26-35 24
13. Carpați Sinaia 25 8 7 10 17-27 23
14. Muscelul C-lung 25 9 4 12 28-36 22
15. Unii ea Alex. 24 8 6 10 21-31 22
16. Pandurii Tg. Jiu 25 7 7 11 25-34 21
17. Electroputere 25 8 5 12 24-36 21
18. Prahova PI. 25 4 5 16 17-40 13

GOLGETERII • 17 GOLURI :
Stanca (Chimia Rm. V.) • 15
GOLURI : Țevi (Progresul Vul
can), Frațilă II (Dinamo Slatina) 
• 12 GOLURI : Sultănoiu (Auto
buzul) • 11 GOLURI : Pițurcă 
(Pandurii Tg. Jiu), Oprea (Șoi
mii).

SERIA A lll-a----------------------------------------------------------------—------------------------------------------- -------
MUREȘUL De.a 2 (1)
ARMATURA Zalâu 0 (0)

DEVA. 23 (prin telefon). Par
tidă la discreția gazdelor. care 
au practicat un joc simplu, în 
viteză, cu dese schimbări de ritm 
și direcție, ceea ce a surprins șl 
depășit în nenumărate rînduri 
defensiva... „nearmată" a Armă
turii I Oaspeții fără veleități teh
nice s-au zbătut mult, dar steril. 
Cea mai mare ocazie a echipei 
Armătura a fost irosită în min. 
20 cînd D. Cojocaru a salvat de 
două ori consecutiv de pe linia 
porții la șuturile lui Sebeni. Sco
rul. este deschis în min. 22 cînd 
Schmidt este faultat în careu și 
penalty-ul. just acordat de con
ducătorul jocului, este transfor
mat de D. Cojocaru.

La reluare Mureșul se dezlăn
țuie vijelios, domină uneori ca
tegoric dar nu reușește să înscrie 
decît un singur gol prin Enescu 
(min 55). care a reluat, în plasă, 
cu capul, o excelentă centrare a 
lui Szabados. A arbitrat foarte 

bine N. Petriceanu (București) 
următoarele formații : MUREȘUL: 
Balla — Marincău. D. Cojocaru, 
(min. 80 Moga), Doboș (min. 46 
Rebegilă), Moldovan — O. Cojo
caru, Gherga, Schmidt — Medrea, 
Enescu. Szabados. ARMATURA ; 
Comaciu — Bumbuț. Nistor, Da
mian. Ardelean (min. 57 Buzdug) 
— S tin cel, Crețu, Munteanu — 
Petruț, Vaida, Sebeni.

Aurel PĂPĂDIE 
CHIMICA Tîrnâveni 4 (2)
C.F.R. Cluj-Napoca 1 (0)

Au înscris : Stoica (min. 23), 
Munteanu (min. 25), Groza (min. 
67), Bozeșan (min. (75), respec
tiv Țegean (min. 58).
C.I.L Sighet 2 (2)
F.C Baia More 3 (1)

Au marcat : Cioban I (min.
16), Ciohan II (min. 30 din 
11 m), respectiv Roznai (min. 
36 din 11 m), Condrue (min. 70) 
și Moldovan (min. 82).

U.M. Timișoara 7 (2)
AVINTUL Reghin 0 (0)

Au înscris : Roman (min. 15 și 
61), Belanov (min. 37 și 81), Mu
șat (min. 48) și Roșa (min. 76 și 
88).

MINERUL Moldova Nouă 3 (1) 
VICTORIA Corei 0 (0)

Au înscris : Nestorovici I 
(min. 41 și min. 89 din 11 m) 
și Galcan (min. 65).
AURUL Brad 3 (1)
GLORIA Bistrița 1 (1)

Au marcat : Iga (min. 33), 
Golda (min. 46 și 60), respectiv 
Berceanu (min. 44).
METALURGISTUL Cugir 1 (1)
DACIA Orăștie 0 (0)

A înscris : Moldovan (min. 14).
„U* Cluj-Napoca 0
C.F.R. Timișoara 0

MINERUL Lupeni 5 (2)
VICTORIA Călan 1 (1)

Au marcat : Leca (min. 33, 36 
și min. 57 din 11 m), Boloș (min. 
80), Burdangiu (min. 85), respec
tiv Rizescu (min. 3).

Relatări de la S. Pralea, C. 
Crețu, P. Sumandan, I. Jur că, 
M. Vîlceanu, L Lespuc, I. Du- 
can și L Cetescu.

ETAPA VIITOARE (duminică 
30 aprilie) : Victoria Cărei — Ar
mătura Zalău (0—3), Dacia Orăș- 
tie — C.F.R Timișoara (0—1), 
Aurul Brad — Minerul Lupeni 
(0—1), Avîntul' Reghin — Chimica 
Tîrnâveni (0—3), F.C. Baia Mare 
— „U“ Cluj-Napoca (1—2). C.F.R. 
Cluj-Napoca — C.I.L. Sighet 
(0—0), Victoria Călan — Metalur
gistul Cugir (0—0), U.M. Timi
șoara — Minerul Moldova Nouă 
(1—1), Gloria Bistrița — Mureșul 
Deva (0—1).

CLASAMENTUL
1. F.C. BAIA M. 25 15 7 3 56-19 37
2. „U" auj-N. 25 15 5 5 46-17 353. C.F.R. auj-N. 25 13 7 5 48-19 33
4. Gloria B-ța 25 14 4 7 51-20 22
5. Mureșul Deva 25 12 5 8 38-28 29
6. Vict. Călan 25 12 4 9 41-23 28
7. C.F.R. Tim. 25 11 5 9 30-22 27
8. Minerul M. N. 25 11 4 10 23-27 26
9. U.M. Tim. 25 10 5 10 38-34 25

10. Metalurg. Cugir 25 9 6 10 27-34 24
11. Chimica Tim. 25 10 3 12 34-37 23
12. Aurul Brad 25 9 4 12 30-35 22
13. C.I.L. Sighet 25 8 6 11 30-39 22
14. Dacia Orăștie 25 9 3 13 25-26 21
15. Min. Lupeni 25 10 1 14 22-43 21
16. Armătura Zalâu 25 8 4 13 32-36 20
17. Vict Cărei 25 7 3 15 16-46 17
18. Avîntul Reghin 25 2 4 19 12-79 8

GOLGETERII : A 13 GOLURI : 
Ciocan (Gloria Bistrița) • 17
GOLURI : Enescu (Mureșul) • 
12 GOLURI : Berceanu (Glora 
Bistrița), Roznai (F. C. Baia 
Mare), Vldican („U“ Cluj-Napo
ca), Ciohan I (C.I.L. Sighet).

REZULTATELE ETAPEI A XXIIa ÎN DIVIZIA C
• Ș. N. Oltenița și Flacăra Mo- 

reni învingătoare în derbyurile 
seriilor a V-a și, respectiv, a 
VI-a • Scorul etapei ; Dacia Pi
tești — Cimentul Fieni 9—0 • E- 
chipele maramureșene, primele 
clasate în seria a X-a. învinse in 
deplasare • Meci întrerupt la 
Brăila • Poiana Cimpina și 
C.S.U. Brașov, primele clasate In 
seria a Xl-a au ciștigat cite două 
puncte in deplasare.

SERIA I

Foresta Fălticeni — Minerul 
Gura Humorului o—0, Cetatea Tg. 
Neamț — Metalul Rădăuți 5—1 
(1—0), A.S.A. . Cîmpulung Moldo
venesc — Laminorul Roman 0—0, 
I.T.A Piatra Neamț — Avîntul 
T.C.M.M. Frasin 2—2 (0—1). Dor
na Vatra Dome! — Cimentul Bi- 
caz 4—1 (2—1), Bradul Roznov
— Șiretul Bucecea 2—2 (0—1), Me
talul Botoșani — Unirea Șiret 
2—1 (1—0), Cristalul Dorohoi —
Zimbrul Suceava 3—1 (1—1).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XXH-a : 1 MINE
RUL GURA HUMORULUI 36 p 
(golaveraj 53—17), 2. Laminorul 
Roman 29 p (36—22), 3. Foresta 
Fălticeni 28 p (32—23).

seria a n-a

Constructorul Iași — Petrolistul 
Dărmănești 5—0 (2—0), Aripile 
Bacău — Chimia Mărășești 1—1 
(1—0). TEPRO Iași — Partizanul 
Bacău 0—2 (0—0), Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — C.S.M. Borzești 
0—0, Minerul Comănești — Petro
lul Moinești 0—0, Rulmentul Bîr- 
lad — Flacăra Murgeni 2—1 (2—0). 
Letca Bacău — Nicolina Iași 7—0 
(1—0), Constructorul Vaslui — 
Oituz Tg. Ocna 0—0.

Pe primele locuri ; 1. CON
STRUCTORUL IAȘI 37 p «1)6—13),

2. C.S.M. Borzești 31 p (53—17),
3. Letea Bacău 29 p (62—15).

SERIA A Hl-a

Progresul Brăila — Chimpex 
Constanța o (2—0), Granitul 
Babadag — Autobuzul FSurei 1—0 
(1—0), Minerul Măcin — Pescă
rușul Tulcea 0—1 (0—1), Ancora 
Galați — Oțelul Galați 1—0 (0—0), 
Dacia Unirea Brăila — Unirea E- 
forie — întrerupt In min. 78 la 
0—0. I.M.U. Medgidia — Unirea 
Tricolor Brăila 1—0 (0—0). Șoimii 
Cernavodă — Marina Mangalia 
1—1 (0—0), Electrica Constanța — 
Cimentul Medgidia 2—2 (2—1).

Pe primele locuri : L PROGRE
SUL BRAILA 37 p (53—12), 2. 
Ancora Galați 33 p (30—10), 3.
Unirea Tricolor Brăila 30 p 
(35—16).

SERIA A IV-a

Chimia Brazi — Victoria Țăndă- 
rei 3—0 (2—0), Victoria Lehliu — 
Petrolul Băicol 4—1 (2—1), Dina
mo Focșani — Petrolistul Boldești 
4—0 (2—0) Chimia Buzău — Fo
resta Gugești 7—1 (3—1) — s-a
jucat la Rm. Sărat, terenul din 
Buzău fiind suspendat. Petrolul 
Teleajen Ploiești — Avîntul Mî- 
neciu 1—0 (1—0), Petrolul Berea 
— Unirea Focșani 1—o (0—0). Lu
ceafărul Focșani — Azotul Slo
bozia 2—0 (2—0), Victoria Flo-
reștl — Olimpia Rm. Sărat 1—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAZI 36 p (48—11), 2. Chimia
Buzău 3f* p (43—21), 3. Unirea 
Focșani 29 p (49—18).

SERIA A V-a

Ș. N. Oltenița — Tehnometal 
București 2—0 (2—0), Abatorul
București — Șoimii TAROM

București 3—1 (1—0), Electronica
București — Flacăra roșie Bucu
rești 0—0. Automecanica Bucu
rești — I.C.S.I.M. București 2—0 
(1—0), Unirea Tricolor București
— Automatica București 2—1
(0—0), T.M. București — Voința 
București 1—0 (1—0). Mecanica
fină București — Avîntul Urzi- 
cenl 2—1 (2—0), I.O.R. București
— Sirena București 0—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. Ș. N.
OLTENIȚA 27 p (24—11). 2. Teh
nometal București 26 p (27—20). 
3. Electronica București 26 p 
(23-17).

SERIA A VI-a
Progresul Pucioasa — Viitorul 

Scorni cești 0—1 (0—0). Flacăra
automecanica More ni — Progresul 
Corabia 3—0 (1—0), Dacia Pitești
— Cimentul Fieni 9—0 (4—0), Re
colta Stoicănești — Automobilul 
Curtea de Argeș 1—0 (0—0). Elec
trodul Slatina — Petrolul Tîrșo- 
viște 1—0 (0—0). s-a jucat la 
Stoicănești. Metalul Mija — 
Cetatea Tr. Măgurele 2—1 
(1—0) Petrolul Videle — Con
structorul Pitești 4—1 (1—0), 
ROVA Roșiori de Vede — Chi
mia Găești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VIITO
RUL SCORNICEȘTI 31 p (52—23),
2. Flacăra Moreni 31 p (37—15), 3. 
Progresul Corabia 29 p (39—19).

SERIA A VII-a

C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Progresul Băilești 3—0 (1—0),
I.O.B. Balș — Știința Petroșani 
2—0 (0—0). Lotru Brezoi — Uni
rea Drobeta Tr. Severin 4—1 
(2—0). Chimistul Rm. Vîlcea — 
Minerul Ro vinari 2—0 (1—0), Me
talurgistul Sadu — Constructorul 
Tg. Jiu 3—J (0—1), C.F.R. Craiova
— Minerul Motru 1—0 (1—0), Me
canizatorul Simian — Unirea Dră- 

gășani 1—0 (0—0). Dierna Orșova 
— Constructorul Craiova 3—2 
(0-2).

Pe primele locuri : 1. C.S.M.
DROBETA TR. SEVERIN 34 p 
(53—7), 2. Lotru Brezoi 28 p 
(39—20, 3. I.O.B. Balș 28 p (40—22).

SERIA A VIH-a
Minerul Anina — Laminorul 

Nădrag 3—1 (1—0), C.F.R. Sime-
ria — Gloria Reșița 4—0 (1—0),
Vulturii textila Lugoj — Minerul 
Ghelar 2—0 (1—0), Metalul Oțelu 
Roșu — Metalul Bocșa 2—0 (0—0), 
Minerul Vulcan — Minerul Ora- 
vița 5—1 (1—1). Unirea Sînnicolau 
Mare — Metalul Hunedoara 1—0 
(1—0), I.M. Orăștie — Unirea 
Tomnatic 1—1 (0—1), Nera Bo-
zovici — Electromotor Timi
șoara 2—0 (2—0) — s-a jucat la 
Ora vița.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
ANINA 30 p (42—16), 2. C.F.R. Si- 
meria 27 p (35—23). 3. Unirea
Tomnatic 25 p (38—17).

SERIA A IX-a
Minerul Bihor — înfrățirea O- 

radea 0—0. Voința Cărei — Mine
rul nba Seini 0—0. Recolta Sa- 
lonta — Constructorul Arad 0—1 
(0—1). Strungul Arad — Oașul 
Negrești 1—0 (1—0). Minerul Sun- 
cuiuș — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 4—0 (2—0), Gloria Arad — 
Rapid Jibou 2—0 (0—0). Biho
reana Marghita — Rapid Arad 
0—0, Voința Oradea — Someșul 
Satu Mare 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂȚI
REA ORADEA 33 p (37—12), 2. 
Rapid Arad 29 p (36—17), 3.
Strungul Arad 29 p (28—17).

SERIA A X-a
Tehnofrig Cluj-Napoca — Mi

nerul Cavnic 1—0 (1—0). Unirea 
Dej — Minerul Baia SDrie 2—0 
(0—0), Hebe Sîngeorz Băi — Lă- 

pușul Tg. Lăpuș 1—0 (0—0), Mi
nerul Băița — Bradul Vișeu 5—1 
(3—0). CUPROM Baia Mare —

Oțelul Reghin 1—0- (0—0), Minerul 
Rodna — Dermata Cluj-Napoca 

(0—0) C.I.L. Gherla — Fo
resta Bistrița 1—0 (0—0), Con
strucții Cluj-Napoca — Minerul 
Băiuț 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
CAVNIC 31 p (43—13), 2. Minerul 
Baia Sprie 28 p (46—23), 3. Mi
nerul Bălța 28 p (34—18).

SERIA A XI-a

Metrom Brașov — Poiana Cîm- 
pina 1—2 (1—0), Torpedo Zărnești
— C.S.U Brașov 0—1 (0—0), Chi
mia Or. Victoria — Viitorul 
Gheorghieni 2—1 (0—O), Minerul
Bălan — Caraimanul Bușteni 
1—1 (0—1). Progresul Odorhei
— Metalul Tg. Secuiesc 2—0 
(1—0), I.R.A. Cimpina — Minerul

Baraolt 2—1 (1—1). Carpați Bra
șov — Precizia Săcele 0—0, 
I.U.P.S Miercurea Ciur — 
C.P.L. Sf. Gheorghe 2—1 (2—0).
Pe primele locuri : 1. POIANA 

CÎMPINA 39 p (53—10), 2. C.S.U. 
Brașov 34 p (36—15), 3. Metrom 
Brașov 23 p (28—19), 4. Precizia 
Săcele 23 p (17—16).

SERIA A XH-a

Industria sîrmel Cîmpia Turzii
— Automecanica Mediaș 3—0 
(1—0), Constructorul Alba Iulia
— Carpați Mîrșa 1—2 (1—1), Tex
tila Cisnădie — Sticla Arieșul 
Turda 3—0 (0—0), I.P.A. Sibiu — 
I.M.I.X. Agnita 3—0 (0—0). Meta
lul Copș? Mică — Unirea Alba 
Iulia 3—2 (1—1). Metalul Sighi
șoara — Inter Sibiu 1—0 (0—0), 
Mureșul Luduș — Metalul Aiud 
1—0 (1—0). Utilajul Făgăraș — 
Soda Ocna Mureș 1—o (0—0).

Pe primele locuri : 1. INDUS-

mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.

TRIA SÎRMEI C. TURZII 33 P
(54-14), 2. Sticla Turda 23 o
(30—17), 3. Metalul Aiud 27 P
(34—14).

Rezultatele ne-au fost trans-



Campionatele de handbal, Divizia A RAPID BUCUREȘTI CAMPIOANĂ EUROPEANĂ
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
DETAȘAT INJ
Campionatele de handbal, Di

vizia A, au programat ieri jocu
rile unor noi etape (a VIIX-a — 
f și a IlI-a — m), în cadrul că
rora, cu o singură excepție, vic
toria a revenit gazdelor. în cla
samentul campionatului feminin 
continuă să conducă detașat 
Universitatea Timișoara, cam
pioană a țării și cîștigătoare a 
„Cupei României", iar în cel 
masculin Dinamo București și 
Steaua se află la a treia victo
rie consecutivă. Următoarea 
rundă se desfășoară joi, la bă
ieți, și duminică, la fete.

MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
23—16 ((8—4). Derby așteptat, 
meciul dintre cele două frun
tașe ale clasamentului s-a 
transformat într-o întîlnire oa
recare, cu multe caracteristici 
ale unui antrenament controlat. 
Și aceasta nu din vina dinamo- 
viștilor. Oaspeții s-au prezentat 
doar cu 10 jucători, antrenorul 
F. Demian, care l-a înlocuit pe
C. Judo, motivindu-ne că Țîm- 
pu, Gunesch și Diliță sînt ac
cidentați, Bucățea are examene 
la facultate, iar Folker este 
suspendat. în atari condiții, an
trenorul Oprea Vlase și-a rulat 
mult rezervele. Dinamoviștii 
n-au urmărit scorul (de la 
20—8 în min. 47 s-ar fi putut 
detașa și mai mult), ci rodarea 
unor tineri, omogenizarea echi
pei. Au marcat : Flangea 5, 
Andreescu 4, Matei 3, Cosma 3, 
Licu 3, Tase 2, Paizan 2 și Du
rau 1 — pentru Dinamo. Funk
8. Suket 3, Opreseu 2, Voicu 2 
și Soroceanu 1 — pentru Poli
tehnica. Au arbitrat foarte bine
D. Purică și V. Erhan (Ploiești), 
(h. n.).

STEAUA — DINAMO BRA
ȘOV 23—14 (10—11). Victorie
clară, dar care a fost obținută 
nu fără oarecari emoții. După 
ce au condus lejer cu 7—2 
(min. 14) și 8—3 (min. 18), bucu- 
reștenii au slăbit ritmul, permi- 
țînd ambițioasei și experimenta
tei formații brașovene să ega
leze spectaculos (8—8, min. 28) 
și chiar să încheie repriza în 
avantaj. în prima parte a re
prizei secunde, eficacitatea lui 
Stingă în atac, ca ți o mai 
mare atenție în apărare au a- 
jutat echipei gazdă să se im
pună rapid (18—11, min. 50) și 
decisiv. Cele mai multe puncte : 
Cheli 6, Stingă 5, Kicsid 3, Tu- 
dosie 3 — Steaua, Messmer 6, 
Bota 3 — Dinamo. (c.a.)

II. C. MINAUR BAIA MARE 
— ȘTIINȚA BACAU 19—14 
(10—5). Jocul a purtat amprenta 
unui echilibru valoric pină în 
finalul primei reprize, cînd gaz
dele s-au detașat evident. Cel 
mai bun de pe teren, portarul 
Belu (H. C. Minaur). Cele mai 
multe goluri : Palko 10 — Mi
naur, Deacu 6 (Știința). (V. Să- 
săranu — coresp.).

C. S. M. BORZEȘTI — RE- 
LONUL SAVINEȘTI 21—11 
(9—4). Joc frumos, încheiat cu 
o meritată victorie a gazdelor. 
Cei mai eficace : Arsene 4, 
Smerea 3 — C. S. M., Samson 2,

VA AȘTEAPTĂ
Filialele de turism I.T.H.R. din Bd. 1848 nr. 4, Bd. Repu- 

b’icii nr. 68, Bd. N. Bălcescu nr. 35 și Cal. Griviței nr. 140 
sint deschise zilnic intre orele 8 la 20.

ÎNTRECEREA
Zamfir 2, Petre 2 — Relonul. (Gh. 
Grunzu — coresp.).

GLORIA ARAD — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA 18— 
10 (9—4).

FEMININ

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — CONFECȚIA BUCU
REȘTI 19—14 (10—7). Joc de 
un foarte bun nivel tehnic, în 
care victoria studentelor s-a 
conturat de la bun început. Ele 
au condus mereu, uneori la di
ferențe apreciabile. Din nou 
s-au făcut remarcate portarul 
Lidia Stan și jucătoarele Tere
zia Popa și Nadire Luțaș. Punc
tele au fost marcate de Luțaș 
7, Marcov 4, Popa 3, Popăilă 3, 
Ștefanovici 2 — Universitatea, 
Eremia 5. Ilie-Pițigoi 3. Bi- 
diac 3, Crișu 2, Constantinescu 
— Confecția. Foarte bun arbi
trajul cuplului buzoian C. Că- 
pățină și R. Iamandi.

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — I.E.F.S. 10—12 (4—6). 
Oaspetele, mai sigure în apă
rare și mai lucide in atac, au 
obtinut o victorie muncită, dar 
meritată. Formația gazdă a ju
cat prea nervos, majoritatea 
handbalistelor de la Construc
torul evoluind crispat, cu mul
te greșeli. Principalele reali
zatoare : Plavoșin S — Con
structorul, Boși 10 — LE.F.S. A 
condus cuplul V. Farago ți E. 
Fazekas — Baia Mare. (St. 
Marton — coresp.).

în campionatul de hochei

DINAMO -S. C. MIERCUREA CIUC
3-1, 3-2)7-6 (1-3,

Cu meciul Dinamo — Sport 
club M. Ciuc, desfășurat ieri 
pe patinoarul de la „23 August", 
a început penultimul tur al 
grupei întîi a Diviziei A la 
hochei pe gheață. Partida, de 
un nivel mediocru ca spectacol 
sportiv și mai ales ca valoare 
tehnică, a fost interesantă doar 
prin marele număr de goluri 
înscrise, de ambele părți, ca și 
prin faptul că mai bine de ju
mătate din meci puținii spec
tatori au avut in față posibili
tatea unei surprize. De fapt ar 
fi fost singura surpriză a ac
tualei ediții a competiției !

După ce Dinamo a deschis 
scorul prin Pisaru (min. 3) ho- 
cheiștii din M. Ciuc au preluat 
conducerea. Ei au egalat prin 
Peter (după 12 secunde 1) și au 
luat un avantaj de două goluri 
pină la prima pauză. Au înscris 
Peter (min. 7) și Sandor (min. 
11). în repriza secundă dina
moviștii au început să se caute 
prin combinații mai atente și 
mai rapide și să amenințe cu 
mai multă decizie poarta ad
versă. Pină la încheierea celor 
20 de minute de joc scorul a 
devenit egal : 4—4 prin golu
rile marcate deAxinte (min. 22), 
Nuțescu (min. 31) și Tureanu 
(min. 37) și de același Peter 
pentru M. Ciuc (min. 29). în 
ultima repriză bucureștenii pro- 
fitînd și de unele inexactități 
ale defensivei adverse s-au de
tașat la 3 goluri : 7—4 (Axinte

La începutul lu
nii mai, specialiștii 
afirmă că timpul 
va fi deosebit de 
frumos. Excursii, 
drumeții, vizite, 
pic-nicuri sînt deci 
binevenite.

întreprinderea de 
turism, hoteluri și 
restaurante Bucu
rești a pregătit o 
bogată gamă de 
acțiuni cu prilejul 
zilelor de 1 și 2 
Mai : Neptun și 
Mamaia, cabanele 
Mălăiești și Bol- 
boci, comorile de 
artă din Moldova 
și Oltenia, edifi
ciile socialismului 
de la Porțile de 
Fier și Vidraru 
etc.

CONDUCE FEROVIARĂ LA POPICE
FEMININĂ

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA 12—11 (8—8). Meciul a 
fost precedat de o frumoasă 
festivitate, în cadrul căreia a 
fost sărbătorită maestra emerită 
a sportului Rozalia Șoș (20 de 
ani de activitate competițională, 
193 de selecționări în reprezen
tativa țării) cu ocazia retragerii 
sale de pe terenul de sport. în 
continuare formația locală a 
obținut o victorie grea, la ca
pătul unui joc în care s-a ratat 
mult de ambele părți și din si
tuații dintre cele mai clare. 
Cele mai multe goluri : Dorgo 
4, Pereș 4 — Mureșul, Damian 
4 — Universitatea. (C. Albu — 
coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 25—16 (11—7). Local
nicele in formă bună, cu 
Hobincu și Cazacu in vervă 
deosebită, au ciștigat la ca
pătul unui joc frumos. Cele mai 
multe goluri : Cazacu 12. Ho
bincu 6 — Hidrotehnica. Sandu
9 — Universitatea. (C. Popa — 
coresp.).

PROGRESUL — RAPID lft—
10 (7—5). Un meci plin de gre
șeli, in care s-a ratat mult și 
in care rezultatul de egalitate 
este satisfăcător pentru ambele 
formații. Au înscris : Popa 3, 
Stroe 2, Ștefan 2, Constantin 2 
și Butan 1 — pentru Progresul, 
Râd ucu 4, Weber 3, Alexan- 
drescu 2 și Dițoiu 1 — pentru 
Rapid. Au arbitrat V. Sidea și 
Alex. Virtopeanu (București).

— min. 45. Pană — min. 47 și 
Z. Nagy — min. 53) dar. mai 
apoi, aveau să trăiască emoțiile 
egalării, deoarece Sport club 
n-a cedat lupta decît la fluierul 
final, pină atunci însă reușind 
să mai înscrie de două ori 
(Peter — excelent ieri — în min. 
56 și Sandor — min. 58).

A condus Gh. Mureșeanu a- 
jutat de R. Cristescu și L. En- 
ciu.

Astăzi, la ora 17,30, Steaua 
întîlnește Sport club M. Ciuc.

Romeo VILARA

In așteptarea sezonului internațional de motocros

„CUPA POIANA CiMPINA“-UN REUȘIT 
TEST AL ECHIPEI NAȚIONALE

Dotat cu trofeul „Cupa Poia
na Cîmpina", ultimul concurs de 
verificare a stadiului pregătirii 
motocrosiștilor vizați să ne re
prezinte la prima etapă (30 a- 
priiie, Olsztyn — Polonia) a 
competiției internaționale „Cu
pa Prietenia" s-a desfășurat du
minică pe traseul de pe Dealul 
Mușcel, situat la marginea ora
șului Cîmpina.

întrecerile au purtat ampren
ta specifică triaturilor, fiecare 
membru al lotului republican 
făcînd uz de întreaga lui capa
citate fizică și tehnică pentru 
a întruni sufragiile specialiști
lor federației și, bineînțeles, ale 
publicului. în vervă deosebită, 
localnicul Mihai Banu și-a pus 
in valoare (mai ales în prima 
manșă) resursele de care dis
pune, detașîndu-se cu un tur 
de principalii lui adversari. Dar, 
(păcat că a existat acest dar), 
in manșa a doua a fost nevoit 
să oprească din cauza unei de
fecțiuni mecanice pierzînd 4 t- 
fel primul loc în clasament. 
Ceilalți selecționabili s-au com
portat în nota lor obișnuită, a- 
dică bine, remareîndu-se talen
tatul Ernest Mullner care, după 
un început mai slab, a reușit 
să termine cursa intr-un ritm 
susținut. Tehnicienii Gh. Ioniță, 
Si. Chițu și Tr. Moașa au mai 
seiectionat in echipa națională 
pe Eduard Laub și Ion Pluga
rii, ultimul după o aprigă dis
pută cu Al. Enceanu și Nicolae 
Arabadgi.

CLASAMENT : 1. E. Mullner 
(Torpedo Zărnești), 2. M. Banu

Echipa feminină de popice 
RAPID BUCUREȘTI a obținut 
o frumoasă și valoroasă victo
rie internațională, cîștigînd pri
mul Ioc la Campionatul euro
pean feroviar feminin, disputat 
în orașul iugoslav Sibenik, 
competiție la care au participat 
sportive din șapte țări. Rapid 
București ciștigă pentru a cin- 
cea oară consecutiv acest valo
ros trofeu. Feroviarele (antre
nor T. Buzea) au evoluat foar
te bine, toate cele patru jucă
toare (s-a jucat cu echipe for
mate din patru concurente) ob- 
ținind rezultate de peste 400 
pd Ele s-au calificat printre 
primele 12 sportive, care și-au 
disputat turneul individual, la 
care, dintre bucureștence, cel 
mai bine s-a clasat Ioana Do
garu — locul 3.

Clasament pe echipe : 1. RO
MANIA (Rapid București) 1704 
pd, 2. Austria 1660 pd, 3. Ceho
slovacia 1639 pd. 4. R.F. Ger
mania 1333 pd. 5. Ungaria 1592 
pd. 6. Iugoslavia 1491 pd. Ra- 
pidistele au realizat următoa
rele punctaje : Vasilica Pințea 
442, Ioana Dogarn 440, Elena 
Stan 413 și Alexandrina Navon 
409.

în turneul individual (rezul
tate adiționate) : 1. Katalin

In campionatul diviziei A la 
popice s-au disputat sîmbătă și 
duminică • serie de partide 
eontind pentru etapa a XV-a. 
Iată rezultatele :

FEMININ • Laromet Bucu
rești — Petrolul Băicoi 2441 — 
2365 p d (scor individual 4—2). 
Primele jucătoare ale celor 
două formații au fost Elena 
Trandafir — 448 p d din echipa 
campioană și, respectiv. Elena 
Vasile — 415 de la Petrolul. • 
Voința Timișoara — C.S.M. Re
șița 2464 — 2381 (4—2). Elisa- 
beta Dragomir și Elena Artimon 
(T) au punctat cite 421, iar Ma
ria Stanca (R) 418. P. ARCAN
— coresp. • Voința Oradea — 
Dermagant Tg. Mureș 2525 — 
2374 (5—1). Principalele perfor
mere : Gyongyi Meszăros (V)
— 433 și Agneta Papp (D) — 
432. I. GHIȘA — coresp. • 
Melrom Brașov — Voința Ga
lați 2513 — 2346 (5—1). Cea mai 
precisă jucătoare a fost gălă- 
țeanca Elena Radu cu 441 p d. 
De la localnice s-au evidențiat 
Margareta Bodeanu — 431 și 
Maria Leandă — 431. C. GRUIA
— coresp. • Hidromecanica 
Brașov — Voința Cluj-Napoca 
2507 — 2428 (4—2).

MASCULIN • Rafinorul Plo
iești — Dacia Ploiești 5532 —

(Poiana Cîmpina), 3. E. Laub 
(Torpedo Zărnești), 4. I. Plugaru 
(St. roșu Bv.), 5. Al. Enceanu 
(St r. Bv.), 6. N. Arabadgi (Loc. 
Ploiești). La juniori a ciștigat 
D. Liviu (Poiana Cîmpina), iar 
întrecerea la clasa motoretelor 
„Mobra" a revenit lui II. Pascu 
(FI. — Auto Moreni).

Troian IOANIȚESCU

Campionatul de concurs complet

CĂLĂREȚII SIBIENI AU DOMINAT PRIMELE DOUĂ PROBE
SIBIU, 23 (prin telefon). Pe 

frumoasa bază hipică din loca
litate au început întrecerile din 
cadrul primei etape a campiona
tului republican de concurs com
plet la călărie. Beneficiind de o 
vreme bună, călăreți de la 
Steaua, Dinamo, Olimpia, C.S.M. 
Craiova și C.S.M. Sibiu s-au în
trecut, sîmbătă șl duminică, în 
primele două probe, dresaj ți 
cros.

La dresaj, dinamovistul Eugen 
lonescu cu Pirandelo a executat 
progresă mai bine decît adversa
rii săi, reușind să se claseze pe 
primul loc la categoria mijlocie, 
fiind urmat de N. Gheorghe 
(Sieaua) cu Goliat 312 p, A. Lă- 
păduș (C.S.M. Sibiu) cu Erou și 
M. Aluneanu (Dinamo) cu Mâr- 
cuș 311 p. La cros, insă. Eugen 
lonescu eu Erou a comis citeva 
erori, fiind penalizat și in cele 
din urmă a cedat primul loc în 
clasament sibianului A. Lăpăduș 
cu Erou,

După două probe, clasamentul 
este următorul : 1. A. Lăpăduș

Toth (Ungaria) 890 (pe echipe 
454 _  la individual 436), 2.
Darbel Plak (R.F.G.) 879 (445— 
434), 3. Ioana Dogaru 866 (440— 
426),.. 6. Vasilica Pințea 855 
(442—413)... 10. Alexandrina Na- 
von 836 (409—427).., 12. Elena
Stan 314 (413—401).

★
Selecționatele de popice ale 

României au evoluat sîmbătă 
și duminică la Zeitz (R.D. Ger
mană), susținînd jocuri amicale 
cu reprezentativele R.D. Ger
mane. în primul joc, sîmbătă, 
au ciștigat formațiile țării gaz
dă cu 6055—5760 pd la bărbați 
șl 2558—2538 pd la femei. Iată 
rezultatele obținute de repre
zentanții noștri (în ordinea in
trării in joc) : Elena Andreescu 
428, Ildiko Szasz 438, Ana Pe
trescu 397, Margareta Cătineanu 
439, Silvia Raiciu 418 și Elena 
Pană 418, Al. Tudor 871, Al. 
Cătineanu 967. Gh. Silvestru 
924. Gr. Marin 954. I. Bice 1006 
și I. Tistnănar 1038. De la gaz
de cele - mai mari rezultate 
le-au obținut Ilona Grauer — 
434 și. respectiv, H. Breutigam 
1054. Rezultatele meciurilor re
vanșe. de duminică, nu ne-au 
parvenit pină la închiderea edi
ției.

DIVIZIA A LA POPICE
5209 (5—1). Cel mai bun jucă
tor de la Rafinorul a fost Gh- 
Schuler cu 1002 p d! De la Da
cia s-a remarcat Șuba cu 933 
p.d. I. TANASESCU — coresp. 
• Dermagant Tg. Mureș — 
C.F.R. Timișoara 4907 — 4804 
(4—2). Cel mai mare rezultat l-a 
realizat timișoreanul Niță — 
870 p. De la gazde cele mai 
multe popice le-a doborit Ta
mas 854. 1. PĂUȘ — coresp. • 
Progresul Oradea — Unîo Satu 
Mare 4824 — 4794 (4—2).

CICLIȘTI ROMÂNI 

ÎN CONCURSURI 

INTERNAȚIONALE
Sîmbătă după-amiază, un lot 

de cinci cicliști români a plecat 
în Turcia. între 25—30 aprilie 
va avea loc aici tradiționala 
competiție „Turul Mediterane
an", o dispută de-a lungul a 
șase etape (800 km), la startul 
căreia vor fi prezenți, printre 
alții, alergători din Bulgaria, 
R. D. Germană, R. F. Germa
nia, Polonia și Cehoslovacia, 
sportivi care se pregătesc pen
tru „Cursă Păcii". La această 
competiție, țara noastră-va fi 
reprezentată de Marin Valentin, 
Tr. Sirbu, C. Căruțașu, I. Gan- 
cea, V. Ilie și C. Cîrje (antre
nor : Nicolae Voicu).

Un alt lot de 5 cicliști români 
se va deplasa astăzi 24 aprilie 
în Italia. Este vorba de V. Teo
dor, M. Romașcanu, N. Savu, 
Ilie Butaru, A. Bobeică și C. 
Bonciu (antrenor : Vasile Sele- 
jan), care vor lua startul, în 
ziua de 25 aprilie, în competiția 
internațională dotată cu „Pre
miul Eliberării". Este vorba de 
o cursă pe circuit care se va 
desfășura în orașul Roma. A- 
ceiași sportivi se vor alinia în 
ziua de 26 aprilie la startul 
„Turului Regiunilor", o cursă ce 
se va desfășura tot în Italia pe 
parcursul a șase etape.

cu Erou — 60,50 p, 2. Eug. lo
nescu cu Pirandelo — 65,30 p, 3. 
Gh. Moisanu (Steaua) cu Pascal
— 81,60 p.

La categoria ușoară probele 
au fost dominate de călăreții din 
Sibiu, care la dresaj au ocupat 
locurile 1 și 2, tot ei conducind 
și in clasamentul general. La 
dresaj, ordinea a fost următoa
rea : G. Deac cu Saray 329 p, 
M. Neagu cu Glorios 312 p, 
A. Spîr.ea (C.S.M. Craiova) cu 
Nauni 295 p. P. Fleischer 
(C.S.M. Sibiu) cu Vampir 291 p, 
A. Spirlea cu Mazarin 278 p și 
Gh. Juja (Olimo) cu Sătuc 269 p. 
Cel doi ocupanți ai primelor 
locuri au terminat fără penali
zare la cros, menținîndu-și astfel 
pozițiile fruntașe. Deci, după 
două zile : 1. G. Deac cu Saray
— 42.51 p. 2. M. Neagu cu Glorios
— 51.03 p 3 Gh. Gurean (Stea
ua) Mlkv Mause — 73,00 p.

întrecerile se încheie luni, cu 
proba de obstacole.

I. 1ONESCU — coresp.



<r__ yiNOI SUCCED RLE TRĂGĂTORILOR ROMÂNI „Trofeul Hungaria44 la sabie

Lfl ISOffiaiS DE TIR întrecere, G. Tătaru, 
Datorită acestor trei 

bune în ansamblu,

£î. STAN, 597 p la pistol viteză

SKOPLJE, 23 (prin telefon). 
După comportarea excelentă pe 
care au avut-o trăgătorii noș
tri în proba de pistol liber din 
cadrul Balcaniadei de tir pen
tru arm: cu glonț, în ultimele 
două zile ale concursului, 
consemnăm noi succese ro
mânești. Pe primul plan 
se situează excelenta evoluție 
pe care au avut-o în cadrul 
probei de pistol viteză cunos- 
cuții campioni Marin Stan, Dan 
Iuga și Corneliu Ion. Primul 
dintre ei a reușit, la doar pa
tru zile după excepționalul 
598 p (in cadrul unui concurs 
internațional desfășurat tot la 
Skoplje), să totalizeze din nou 
o cifră foarte ridicată, în ca
drul Balcaniadei : 597 p (299+ 
298). Cu acest rezultat. Marin 
Stan s-a impus de o manieră 
categorică, demonstrind că este, 
de departe, cel mai în formă

ale 
noi 

Pe

trăgător român al probei. Pe 
locurile 2—3, departajați după 
baraj, ceilalți doi trăgători, Iuga 
și Ion. Deși ridicată, cifra în
registrată de ei (593 p), „pare" 
scăzută în raport cu rezultatul 
lui M. Stan. Din păcate, în
trecerea colectivă a „scăpat" 
țintașilor noștri din cauza u- 
nei defecțiuni tehnice suferită 
de cel de-al patrulea compo
nent al echipei, Dan Vinț.

Satisfacții ne-au adus și tră
gătorii din proba de pușcă 
standard 3X20 f, rezervată ju
niorilor. Totalizînd, la cele trei 
poziții, 572 p. Florin Minișan a 
cucerit locul I. La rîndul lui, 
tinărul trăgător arădean de
monstrează un progres conti
nuu in ultimii doi ani, fapt pe 
care nu-1 arată și colegul său 
de club, Mircea Ilca, situat la 
Balcaniadă pe locui 6, cu 564 p. 
Mai bine (locul 5) s-a clasat,

în aceeași 
cu 566 p. 
rezultate, 
echipa României a reușit să 
ocupe locul I cu 1 702 p, cifră 
care constituie un nou record 
balcanic și un nou record na
țional de juniori. In aceeași 
probă, rezervată senioarelor, și 
cîștigată de Nina Mandova 
(Bulgaria), cu 577 p, Dumitra 
Matei s-a clasat pe locul 5, cu 
564 p, Mariana Feodot pe 6, 
cu 561 p, iar Niculina Iosif pe 
11, cu 535 p. întrecerea colec
tivă a revenit Bulgariei cu 
1 696 p, România clasîndu-se pe 
locul 3, cu 1 660 p. Concursul 
individual de pușcă liberă, 
3X40 f, al seniorilor, a revenit 
iugoslavului Srecko Pejovie, cu 
1 150 p.

ALfXANDRU NUCA DIN NOU IN ELITA PROBII
BUDAPESTA, 23 (prin tele

fon). Cea de a 17-a ediție a 
„Trofeului Hungaria" a reunit, 
sîmbătă și duminică, 192 de 
scrimeri din 22 de țări, alături 
de sabrerii europeni participînd 
și reprezentanții Cubei, Canadei 
și Mexicului. O avanpremieră a 
C.M, Dintre cei 8 sabreri ro
mâni aliniați la start (Nilca, 
Pop, Irimiciue, Mustață, C. 
Marin, Pantelimonescu, Oancea 
și D. Marin), Alexandru Nilca 
s-a calificat în finala probei, 
direct, împreună cu Sidiak și 
Bajenov (U.R.S.S.), Marot (Un
garia), prin recalificări ajungînd 
în finală Gedbvari (Ungaria) și 
Krovopuskov (U.R.S.S.). Ale-

ECHIPA DE HALTERE A ROMÂNIEI
PE LOCUL 3 LA

COMPORTARE BUNA
A ȘAHiSTELOR NOASTRE

în turneul feminin de șah dc 
Ia Bydgoszcz, 
conduce . Nina 
cu 8 p, urmată de Margareta 
Teodorescu (România) și Vo- 
kralova (Cehoslovacia) cu 5lA p 
fiecare. în runda a 9-a Gurieli 
a cîștigat la Konarkovska-So- 
kolov, iar Teodorescu a remizat 
cu Vokralova.

La Lodz, după 8 runde 
duce Inkiov (Bulgaria) cu 
Th. Ghițescu a pierdut în 
da a 8-a la Espig și se 
pe locul 5 cu 3 ',2 p.

după 9 runde 
Gurieli (URSS)

runda a 8-a la Budapesta,

eon- 
5 p. 
run- 
află

In
Margareta Mureșan, jucînd cu 
piesele negre, a învins-o pe 
Worch (R.D. Germană). Alte 
rezultate : Maia Ciburdanidze — 
Tompa 1—0, Macek — Porubski 
*/2—Vz- Și Eretova — Ivanka 
%—%■ Lideră a clasamentului 
se menține Suzana Veroczy 
(Ungaria) — 5l/2 P (1), urmată 
de 
5*/z 
(1), 
4*A p (2), Margareta Mureșan 
(România) — 4% P (1).

Eretova (Cehoslovacia) — 
p, Ivanka (Ungaria) — 5 p 
Ciburdanidze (URSS) —

LJUBLJANA, 23 (prin telex). 
Timp de trei zile s-au desfășu
rat în localitate întrecerile „Cu
pei Dunării4 la haltere. în cla
samentul general, echipa Româ
niei a ocupat cu 48 p locul III, 
după puternicele selecționate ale 
Ungariei — 65 p și Bulgariei 53 p, 
clasîndu-se înaintea Cehoslova
ciei 47 p, R.F. Germania, Aus
triei și Iugoslaviei. Cele mai 
frumoase performanțe ale spor
tivilor români au fost obținute 
de Marcel Chiamil, Gh. Groapă 
și Gh. Maftei — clasați pe lccu- . 
rile secunde.

Iată primii clasați și pozițiile 
ocupate de sportivii români. Cat. 
muscă (52 kg) : 1. Sarandaliev 
(Bulgaria) 212,5 kg (92,5 ; 120). 2. 
Gh. Maftei (România) ’ *
(90 ; 112,5). ~ ‘ 
1. 
(105 ; 137,5), 2. 
mânia) 232,5 kg 
Cat. pană (60 kg) : 1.
(Cehoslovacia) 252,5 (112,5 ; 140)... 
3. E. Chiru (România) 242,5 kg 
<107,5 ; 135) ; Cat. ușoară (67,5 
kg) : 1. Petrikov (Bulgaria) 297,5 
kg (130 ; 167,5)*... 3. Gh. Dociu
(România) 275 kg (125 ; 150) ;

„CUPA DUNĂRII
Cat. semimijlocie (75 kg) : 1. Ba- 
riaktarov (Bulgaria) 340 kg (145; 
195)... 5. S. Klimov (România) 
285 kg (120 ; 165) ; Cat. mijlocie 
(82,5 kg) : 1. Brandarov (Bulga
ria) 340 kg (145 ; 195)... 5. P. Du
mitru 295 kg 
semigrea (90 
(Ungaria) 360 
Gh. Groapă 
(150 ; 185) ;
(100 kg) : 1. , _____
247.5 kg (157,5 ; 190)... 3. Șt. Tas- 
nadi (România) 337,5 kg (150 ; 
187,5) ; Cat. supergrea (4-110 kg): 
1. Strejcek (Cehoslovacia) 385 kg 
(170 ; 215)... 3. Șt. Kreicik (Ro
mânia) 337,5 kg (150 ; 187,5).

u

(135 ; 160) ; Cat. 
kg) : 1. Baczako 
kg (160 ; 200), 2.
(România) 335 kg 

grea-ușoară 
(Ungaria)

Cat,.
Rehus

202,5 kg 
Cat, cocoș (56 kg) : 

kijszegi (Ungaria) 242,5
M. Chiamil (Ro- 

(102,5 ;
kg) : :

RENO VINEK
„Spdrtske Novosti" — Zagreb

kg

130) ; 
Prohl

«i

xandru Nilca s-a comportat ex
celent in acest maraton (primul 
tur a avut 32 de serii, desfășu
rate în trei săli, timp de 200 
minute !), fiind cap de serii in 
tururile preliminarii, iar in eli
minările directe trecînd succe
siv de Jung (R.D.G.) 
campionul 
(Ungaria) 
(U.R.S.S.) 
a fost și 
nală, în eliminările directe în- 
vingîndu-i 
(Polonia) 
(Ungaria) 10—6, 
asaltul decisiv, 
(U.R.S.S.), să 
timpul pină la 8—6 cînd, acci- 
dentîndu-se (recidivă la tendi- 
nită) să piardă cu 9—10 și să 
fie apoi oprit de doctor să con
tinue concursul. Pop a ajuns în 
turul 3, în timp ce ceilalți sa- 
breri români (C. Marin,, excesiv 
de nervos) n-au depășit turul 2.

în turneul final, Nilca a cîș
tigat la Sidiak (5—2). Krovo
puskov și Marot (5—3), pier- 
zînd la Bajenov (2—5) și Gedo- 
vari (4—5), acest ultim asalt 
despărțindu-1 de primul loc. 
Tot 3 victorii au obținut Gedo- 
vari și campionul olimpic Kro
vopuskov, astfel incit locurile 
pe podium au fost stabilite 
după un baraj între acești tră
gători. Obosit, Nilca n-a mai 
reeditat victoria la Krovopus
kov (2—5), pierzînd și la Gedo- 
vari (3—5), obținînd locul 3, cu 
care conduce în clasamentul 
Cupei Mondiale. Iată clasamen
tul finalei : 1. Gedovari (Unga
ria) 3 v 
(U.R.S.S.) 
(România) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
ria) 2 ,v.

10—2, 
mondial Gerevich 

10—6 și Nazlimov 
10—8. Dan Irimiciue 
el la un pas de fi-

Pe
10—7

Krolikowski 
și Hammang 

pentru ca în 
cu Bajenov 

conducă tot

d.b.
3 v
3v d.b.

2 v

2.‘ Krovopuskov
d.b. *3. Nilca

4. Sidiak 
Bajenov 

2 v 6. Marot (Unga-
5.

Tiberiu STAMA

CEI MÂI BUNI LUPTĂTORI DE GRECO ROMANE
(Urmare din pag. 1)

pe
11-

I.
Și 

S.

dalii : 4 de aur, 2 de argint 
și 2 de bronz.

Iată și cîteva amănunte con
semnate de-a lungul confruntă
rilor de simbătă și duminică. 
C. Alexandru, după ce trecu
se în meciul inaugural de u- 
nul dintre principalii săi ad
versari, sovieticul A. Bozin, 
care îl învinsese înainte de 
mită, a dispus pe rind de 
Cluzeland (Franța) prin tuș 
de B. Hakrama (Albania) și
Bora (Turcia) prin descalifi
care. în finală, luptătorul ro
mân. a făcut o adevărată de
monstrație a măiestriei sale în- 
vingîndu-1 pe D. Hinz (R. D. 
Germană) la un scor care ex
primă cit se poate de eloc
vent înalta sa clasă : 34—6.
Astfel, C. Alexandru a cucerit 
pentru a 4-a oară titlul con
tinental și medalia de aur.

Ion Draiea și-a înscris în 
palmares, la cei 20 de ani ai 
săi, al doilea titlu de campion 
european într-o manieră care 
a impresionat pe cei prezenți 
în sala de sport din capitala 
Norvegiei. El a reușit să-și în
vingă toți adversarii înainte de 
limită (prin descalificare) : K. 
Bouchoule (Franța), M. He- 
ghedus (Ungaria), K. Misen 
(Norvegia), K. Jaegersgaad 
(Danemarca), J. Dolgowicz (Po
lonia) și S. Hristov (Bulgaria).

Luptînd cu deosebită ardoare 
și ambiție, tinărul Ștefan Rusu 
a reușit să urce pe prima treap
tă a podiumului de premiere 
deși în pragul finalelor, in tu
rul al 5-lea, pierduse la puncte 
(6—8) meciul cu M. Dimov 
(Bulgaria). Pină la acest duel 
însă, Șt. Rusu l-a învins pe Y. 
Isotala (Finlanda) prin tuș, pe 
G. Giufrida (Italia) prin desca
lificare, pe Gh. Ermilov 
(U.R.S.S.) la puncte (13—5) și 
prin* descalificare pe E. Mutlu 
(.Turcia). După insuccesul din 
partida cu Dimov, Șt. Rusu a 
reușit însă să-l depășească la 
puncte în turneul final pe A. 
Supron (Polonia) și în ultimul 
meci pe K. Gaal (Ungaria) prin 
descalificare, în momentul cînd 
luptătorul român conducea cu 
6—0.

Peste toate așteptările a con
curat la această ediție Roman 
Codreanu care a repurtat suc
cese deosebite în fața unor ad
versari de mare valoare. Este 
suficient, credem, să mențio
năm că printre învinșii săi s-a 
numărat și Al. Tomov (Bulga-

ria), fost campion european și 
mondial de nenumărate ori, 
medaliat cu argint la J. O. de la 
Montreal și Munchen. In ultima 
partidă R. Codreanu l-a iaiiinit 
pe I. Nagy (Ungaria) în fața că
ruia a obținut victoria înainte 
de limită (prin descalificare 
min. 6,29), în urma acestei noi 
victorii luptătorul român a de
venit noul campion european al 
greilor.

Foarte aproape de medalia de 
aur au fost Mihaj Boțilă și Ion 
Păun. Dealtfel, M, Boțilă l-a și 
învins (la puncte) pe cel ce a- 
vea să cucerească titlul, sovieti
cul V. Pogudin și n-a pierdut 
nici un meci : b. ctsc. A. Lame 
(Albania), b. tuș A. Tren (Tur
cia), b. d. J. Donczes (Ungaria), 
b. d. E. Suntari (Finlanda) și a 
fost descalificat Împreună cu J. 
Lipien (Polonia). Dacă Pogudin 
nu-1 învingea pe Lipien în me
ciul decisiv, atunci Boțilă ar fi 
primit laurii de campion. I. 
Păun după ce-i întrecuse pe B. 
Kramarenko (U.R.S.S.) la punc
te, J. Mercade (Franța) prin tuș, 
I. Stikov (Bulgaria) prin des
calificare, T. Passarelli (R. F. 
Germania) prin descalificare și 
pe I. Toth (Ungaria) prin tuș a 
susținut finala cu K. Lipien 
(Polonia) pe care, dacă nu o 
pierdea prin descalificare, iși 
păstra titlul cucerit anul trecut. 
Nicolae Gingă n-a reușit să ob
țină medalia de aur, singura 
ce-i lipsește la europene, spre 
deosebire de mondiale la care 
a obținut două ! Intr-adevăr se 
poate spune că a avut neșansă 
deoarece, pină la meciul semi
final cu L. Racz (Ungaria), cind 
s-a accidentat, iși întrecuse toți 
adversarii categoric : b. d. K. 
Borisov (Bulgaria), b. d. S. Ka- 
radag (Turcia) și b. t R. Kraus 
(R. F. Germania). Spărgindu-i- 
se arcada în confruntarea cu 
Racz, luptătorul român a fost 
oprit de medic să-și apere in 
continuare șansele. Astfel a fost 
nevoit să se mulțumească cu 
medalia de bronz. Petre Dicu, 
învingător prin descalificare în 
fața luptătorilor I. Kanighin 
(U.R.S.S.), H. Haens (Belgia), 
O. Kwiecinski (Polonia) și prin 
tuș in meciul cu J. Kocirec 
(Cehoslovacia) n-a reușit să se 
impună in partidele cu Fr. An
dersson (Suedia) și K. Manni 
(Finlanda) clasați în final pe 
locurile I și respectiv II. Singu
rii care n-au urcat pe treptele 
podiumului de premiere au fost 
Gh. Ciobotaru cat. 74 kg. clasat 
pe locul IV și I. Savin (100 kg) 
care a ocupat locul VI.

Clasamentele individuale : cat. 
48 kg — 1. Constantin Alexan
dru (România), 2. A. Bozin 
(U.R.S.S.). 3. D. Hinz (R. D. 
Germană) ; cat. 52 kg — 1. Vaka 
Blaghidze (U.R.S.S.), 2. L. Racz 
(Ungaria). 3. N. Gingă (Româ
nia) ; cat. 57 kg — 1. Vasili Po
gudin (U.R.S.S.), 2. M. Boțilă 
(România), 3. J. Lipien (Polo
nia) ; cat. 62 kg — 1. Kazimierz 
Lipien (Polonia), * "
(România), 3. I. Toth (Ungaria); 
cat. 68 kg — 1. Ștefan Rusu (Ro
mânia), 2. N. Dimov (Bulgaria), 
3. K. Gaal (Ungarie) ; cat. 74 
kg — 1. Ferencz Kocsis (Unga
ria), 2. A. Bikov (U.R.S.S.). 3. 
I. Șopov (Bulgaria), 4. Gh. Cio
botaru (România) ; cat. 82 kg — 
1. Ion Draiea (România), 2. J. 
Dolgowicz (Polonia), 3. S. Hris
tov (Bulgaria) ; cat. 90 kg — 1. 
Frank Andersson (Suedia). 2. 
K. Manni (Finlanda). 3. P. Dicu 
(România) ; cat. 100 kg — 1. 
Nikolai Balboșin (U.R.S.S.). 2. 
Gh. Raikov (Bulgaria), 3. J. Far
kas (Ungaria) ; cat. —100 kg —
1. Roman Codreanu (România),
2. Al. Tomov (Bulgaria). 3. I. 
Nagy (Ungaria).

I. Păun
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Tradiționalul turneu interna
țional de baschet masculin „Ma
rele premiu al orașului So
fia", ajuns la ediția a 18-a, în
cepe luni, in sala „Festivalna- 
ia“, cu participarea a 9 selec
ționate, împărțite in următoa
rele grupe : A : Moscova, Bucu
rești, Sofia II (juniori); B : 
Paris, Varșovia, Budapesta ; 
C : Sofia I, Praga, Viena. Pri
mele două clasate se califică 
pentru turneul final 1—6.

NĂSTASE IN FINALĂ LA HOUSTON
Finala turneului de tenis de la 

Houston (Texas) se va disputa 
între Ilie Năstase și Brian Got
tfried. In semifinale, la capătul 
unei partide viu disputate și 
de excelent nivel tehnic, Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—2, 4—6, 
6—1 pe Zeliko Franulovici, iar 
Gottfried a cîștigat cu 6—2, 
6—2 la Corrado Earazzutti.

• TELEX ® TELEX @ TELEX ©
ATLETISM • Americanul Al 

Orter, de 4 ori campion olimpic 
la aruncarea discului, și-a făcut 
reintrarea la vîrsta de 43 de 
ani (!) ciștigind un concurs la 
New York, cu rezultatul de 59,60 
m. Orter a declarat că intențio
nează să participe la J.O. de va
ră de la Moscova din 1980. • Pri
mul concurs feminin de maraton 
din Japonia s-a desfășurat la 
Tokio șl a fost cîștigat de atleta 
Ichiko Sotozano — 
startul cursei au 
344 de concurente.

HOCHEI a La Praga meciul 
dintre echipele Cehoslovaciei și 
Canadei s-a încheiat cu victoria 
hocheiștilor canadieni cu 3—2 
(1—0, 2—1, o—1) • Selecționata se
cundă a U.R.S.S. a învins la 
Munchen echipa R. 
cu 4—3 (1—6, 2—1,

NATAȚIE • La 
dale, înotătoarea 
(S.U.A.) a stabilit 
corduri naționale în probele de

3hl0:48,0. La 
fost prezeit*e

a învins
F. Germania 

1-2).
Fort 
Kim 
două

Lauder- 
Linehan 
noi re

CAMPIONATE ® CUPE

ITALIA (etapa a 28-a). învin- 
gind pe Pescara cu 2—0 echipa 
Juventus este virtuală campioa
nă. Celelalte rezultate : Fioren
tina — Torino 2—0, Genoa — 
Bologna 0—0, Inter — Roma 4—2, 
Lazio — Perugia 2—0, Napoli — 
Lanerossi Vicenza 1—4, Verona 
— Milan 1—2. Atalanta — Foggia 
(întrerupt). In clasament : 1.
Juventus 41 p, 2. Lanerossi 37 p, 
3. Torino 36 p. In partida res
tantă Roma — Verona 2—1 (des
fășurată miercuri).

UNGARIA. Titlul de campioană 
a revenit echipei Ujpesti Dozsa, 
care a totalizat 51 p. Pe locurile 
următoare s-au clasat Honved — 
50 p și M.T.K. — 47 p.

R.F. GERMANIA (etapa a 33-a). 
In clasament conduce F.C. Koln, 
cu 46 p, urmată de Borussia 
Monchengladbach, cu 46 p și 
Fortuna Dusseldorf, cu 39 p.

ANGLIA. Deși au mai rămas 
de disputat cîteva e'.ane, campio
natul și-a desemnat ciștigătoarea, 
aceasta fiind echipa Nottingham 
Forest — promovată anul aresta 
în prima ligă — care are 59 p.

și 500
Toron- 
dintre

In etapa de sîmbătă: Nottingham 
Forest — Coventry 0—0.

OLANDA. Finala „Cupei Olan
dei- se va disputa la 5 mai, pe 
stadionul olimpic1 din • Amster
dam, între Ajax Amsterdam și 
A.z. ’67 Alkmaar. In semifinale, 
Alkmaar a învins cu 3—o (1—0) 
pe Excelsior.

FRANȚA (etapa a 35-a) : Mo
naco — Saint Etienne 3—1 ; Va
lenciennes — Nantes 0—2 ; Mar
silia — Metz 4—0 ; Bastia — 
Nisa 4—1 ; Strasbourg — Nimes 
3—1. în clasament : Monaco 47 p, 
Nantes 47 p și Marsilia, 45 p.

200 yarzi fluture — 2:03,9 
yarzi liber — 4:48,7. O La 
to s-a încheiat meciul 
Canada și U.R.S.S. Oaspeții au 
repurtat victoria cu scorul de 
178—166 p. Proba de 1 500 m liber 
a revenit lui Vladimir Salnikov 
(U.R.S.S.) cu 15:47,01, iar proba 
feminină de 100 m liber lui Gail 
Amundrud (Canada) cu 57,43. O 
La Londra, după prima zi a tri
unghiularului dintre echipele Ma
rii Britanii, Italiei și 
primul loc se află 
Marii Britanii cu 82 
de cea a Italiei — 61 
Olandei — 47 p.

Olandei pe 
selecționata 
p, urmată 
p și cea a

SCRIMA a „Cupa Gaudini" la 
floretă masculin a fost cîștigată 
la Paris de echipa Franței, cu 
3 v. Pe locurile următoare, echi
pele Italiei — 1 v (24), Ungariei 
— 1 v (-23) și României — 1 v 
(22). Rezultate : Ungaria — Ro
mânia 9—7, România — Italia 8—8 
(61—58 t.d.) ; Italia — Ungaria
9—7 ; Franța '•— Ungaria 9—7.

BRAZILIA DIN NOU GAZDĂ
A TURNEULUI FINAL AL C. M. ?

RIO DE JANEIRO (Agerpres)
— „Brazilia, care a mai găzduit 
turneul final al campionatului 
mondial de fotbal în anul 1S50, 
cînd pe Maracana- a cîșligat 
Uruguay ui, intenționează să or
ganizeze din nou etapa fina
lă a competiției supreme a 
sportului cu balonul rotund îa 
ediția din anul 2002" — a de
clarat Heleno Nunes, președin
tele confederației braziliene a 
sportului. Alte două tari sud- 
americane și-au anunțat mai 
înainte candidaturile. Columbia 
pentru ediția din 1986 și Peru 
pentru cea din 199-1.

STiRl ® REZULTAT*
O Pregătindu-se pentru meciul 

din Cupa Balcanică cu selecțio
nata României, echipa Bulgariei 
a jucat ieri, la Bmo, cu repre
zentativa Cehoslovaciei. Jocul s-a 
încheiat cu un scor alb : 0—0.

★
Echipa Braziliei a întâlnit la 

Madrid formația Atletico Ma
drid. Fotbaliștii brazilieni au 
terminat învingători cu 3—0

(1—0), prin punctele marcate de 
Nunes, Edinho și Mendoza.

Comitetul executiv al U.E.F.A., 
reunit la Istanbul, l-a reales pe 
o perioadă de 4 ani, în funcția 
de președinte al acestui for pe 
Artemlo Franchi (Italia). Ca vi
cepreședinți au fost aleși Thom
pson (Anglia), Jorum (Norvegia), 
Schneider (R.D.G.) și Riizențev 
(U.R.S.S.).


