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in cursul dimineții de joi, 18 
mai, tovarășul *
Ceauș eseu 
Ceaușescu 
Uzina de 
petrolier, 
«nării și 
ton, precum și la „Tîrgul pro
duselor pentru export-China“, 
din același oraș.

De ia reședința rezervată pre
ședintelui României, coloana de 
mașini a străbătut marile bu
levarde ale Cantonului, indrep- 
tindu-se spre unul din cartiere
le muncitorești din sudul ora
șului. In ciuda ploii torențiale, 
mii de locuitori ai orașului au 
ținut să salute pe inalții soli ai 
poporului român.

Sosind la uzina de 
grele, tovarășului 
Ceaușescu. tovarășei 
Ceaușescu, celorlalți oaspeți 
mâni li s-a făcut o primire 
osebit de prietenească 
călduroasă.

în continuare, 
prezentat tovarășului 
Ceaușescu, tovarășei 
Ceaușescu și celorlalți ___
români citeva din secțiile și a- 
telierele acestei uzine, ce nu
mără peste 6 000 de muncitori.

Vizita s-a inebeiat în aceeași 
ambianță de caldă prietenie. 
Sutele de muncitori, tehnicieni 
și ingineri, aliniați de o parte 
și de alta a aleilor de la in
trarea îd întreprindere, au acla
mat cu entuziasm pentru prie
tenia româno-chineză, pentru 
bunele relații de colaborare 
dintre cele două țări.

Aceeași atmosferă de caldă 
prietenie o regăsim la Tîrgul de 
la Canton, unde un mare nu
măr de oameni ai muncii, care 
lucrează aici, au făcut o entu
ziastă manifestare de prietenie 
solilor poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, per
soanele oficiale care îi însoțesc 
sint înconjurați cu dragoste. Nu 
contenesc aplauzele, răsună e- 
moționante urări de bun venit.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți români, vizitea
ză, rind pe rind, pavilioanele 
expoziției.

Pe întregul parcurs al vizitei, 
in repetate rinduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au cuvinte e- 
logioase la adresa expoziției, pe 
care o apreciază ca foarte fru
moasă și bine organizată.

★
Joi după-amiază a 

nouă etapă a vizitei 
prietenie in R. P. 
secretarului general al partidu
lui nostru, președintele Repu

Nicolae 
și tovarășa Elena 
au făcut o vizită la 
mașini grele, utilaj 

petrochimic, de ra- 
metalurgie din Can

mașini 
Nicolae 

Elena 
ro
de, 

și

gazdele au
Nicolae 

Elena 
oaspeți

început o 
oficiale ele 
Chineză a

blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Părăsind Cantonul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți mem
bri ai delegației oficiale române 
au sosit in orașul Hangiou, ca
pitala provinciei Gețiang.

La fel ca și in celelalte orașe 
vizitate, aeroportul din Hangiou 
este bogat împodobit pentru a-i 
primi in haine de sărbătoare 
pe inalții soli ai poporului ro
mân. Se aflau aici peste trei 
mii de localnici — muncitori, 
elevi, tineri in uniforme milita
re, pionieri —, exprimindu-și 
cu entuziasm și căldură bucuria 
de a se intilni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, oaspeți sti
mați și Îndrăgiți, cărora le-au 
urat din inimă la sosire un vi
brant bun venit.

Coloana oficială de mașini se 
îndreaptă apoi spre Hangiou.

Gazdele îi invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu să poposeas
că înainte de a ajunge la re
ședință in locurile pe care s-au 
aflat unele dintre vestigiile care 
au făcut vestit orașul Hangiou 
încă din timpul dinastiei Tang 
— la începutul celei de-a doua 
jumătăți a primului mileniu al 
erei noastre — și care l-au 
impus atenției oamenilor de 
cultură, artă si turism din lu
mea întreagă.

Vizitind marele Lac de Vest, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu se 
opresc în insula ..Cele trei 
turnuri care reflectă lumina 
lunii" și în „Portul florilor".

Numeroși locuitori aflati la 
odihnă in aceste ore ale după- 
amiezii îi salută cu căldură pe 
oaspeți, în timp ce grupuri de 
copii inminează flori, urînd tra
diționalul bun venit. Zeci de 
baloane sint înălțate spre cer.

★
Comitetul de partid și Comi

tetul revoluționar ale provin
ciei Gețiang an oferit, joi sea
ra, o recepție în onoarea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

In timpul recepției, tovarășul 
Tie Yin, membru al C.C. al 
P.C. Chinez, prîm-secretar al 
Comitetului provincial de par
tid Gețiang, președinte al 
Comitetului revoluționar al pro
vinciei, și tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, au rostit toasturi 
puternic aplaudate in repetate 
rînduri de cei prezenți.

Divizia A la fotbal — etapa a 29-a

F. C ARGEȘ, UN MARE PAS SPRE TITLU!
• r. C. Corvinul a obținut un punct nesperat pc stadionul stelei • r. c. constanța,

Învinsă pc teren propriu, 
și-a îngreunat situația
• Dinamo revine spre 
zona... cupelor europene
• Petrolul detronează un 
lider șl iși păstrează șansele 
de evitare a retrogradării

Dobrescu înscrie golul prin 
care Petrolul a invins ieri 

pe fostul lider.
Foto : V. BAGEAC

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
S.C. Bacău - Politehnica lași 2—1 (0-1)
Jiul - Sportul studențesc 1-0 (1-0)
F. C. Olimpia - Uni». Cra'rova 1-0 (1-0)
F. C. Bihor -U T. Arad 2-1 (2-0)
A.S.A. Tg. Mureș - C. S. Tîrgoviște 1-0 (0-0)
Steaua - F. C. Corvinul 2-2 (2-1)
F. C. Constanța - F. C. Argeș 1-2 (0-1)
F.C. Petrolul - Politehnica Tim. 1-0 (1-0)
F.C.M. Reșița - Dinamo 0-3 (0-2)

ETAPA VIITOARE (duminică 21 mai)
Dinamo - F.C. Argeș (0-1)
F.C. Corvinul — F-C.M. Reșița (1-4)
U. T. Arad — Steaua (0-5)
Sportul stud. — F. C. Petrolul (0-3)
Poli Timișoara — S. C. Bacău (2-2)
F. C. Bihor — Jiul (1-3)
Urriv. Craiova — A.S.A. Tg. Mureș (0-1)
Politehnica lași — F. C. Constanța (0-2)
C.S. Tîrgoviște — F. C. Olimpia (2-2) Citiți in pag. 2—3 cronicile meciurilor desfășurate ieri

1. F. C. Argeș 29 15 5 9 47-42 35
2. Steaua 29 13 7 9 64-44 33
3. Politehnica Tim. 29 14 5 10 39-30 33
4. Sportul stud. 29 15 2 12 39-34 32
5. A.S.A. Tg. Mureș 29 13 5 11 46-31 31
6. Jiul 29 14 3 12 49-39 31
7. Dinamo 29 13 4 12 44-36 30
8. U. T. Arad 29 12 6 11 45-47 30
9. F. C. Olimpia 29 13 3 13 35-41 29

10. S. C. Bacău 29 11 7 11 40-51 29
11. Univ. Craiova 29 11 6 12 30-28 28
12. F. C. Petrolul 29 11 6 12 37-37 28
13. C. S Tîrgoviște 29 11 6 12 23-29 28
14. F. C. Bihor 29 13 2 14 32-44 28
15. F. C. Constanța 29 12 3 14 37-42 27
16. F. C. Corvinul 29 8 11 10 30-39 27
17. Politehnica lași 29 9 6 14 36-36 24
18. F.C.M, Reșița 29 8 3 18 27-50 19

GOLGETERII
19 GOLURI : D. Georgescu (Di

namo) — 3 din 11 m.
15 GOLURI : Răducanu si Ior- 

dănescu — 1 din 11 m (Steaua).
13 GOLURI : Buduru (F.C. Con

stanta). Broșovschi (U.T.A.) — 3 
din 11 m. Radu II (F. C. Argeș) 
— 4 din 11 m.

11 GOLURI : Hajnal (A.S.A.), 
Dumitrache (Jiul) — 1 din 11 m. 
Balact (Univ. Craiova) — 1 din 
11 m.

„TOPUL SPORTUL" la săritura in lungime

RECORD DE PARTICIPARE 14 BOTOȘANI
• Rodica Albotă — la 3 cm de cel mai bun rezultat al fetelor • Elevele

Campionatele de handbal, Divizia A
de la liceul „A. T. Laurian" pe locul doi In clasamentele „Topului" 
• La Sato Mare, promisiuni pentru performante mai bune • Cine

STEAUA A REVENIT ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
Continuindu-și disputele, divi

zionarele A ale handbalului nos
tru s-au întâlnit joi în cadrul 
unei noi runde a campionatului. 
Surpriza zilei : Dinamo Brașov a 
reușit o prețioasă «remiză* în 
fata liderului. Dinamo București. 
Astfel, deși se află la egalitate 
de puncte cu formația din sos. 
Stefan cel Mare (18). STEAUA a 
trecut în fruntea clasamentului 
datorită faptului că are un număr 
mai mare de victorii. în campio
natul feminin conduce UNIVERt 
SITATEA TIMIȘOARA.

MASCULIN
FINAL DRAMATIC. în reveni

re de formă. Dinamo Brasov a 
reușit un onorant rezultat de e- 
galitate în fata echipei Dinamo 
București (19—19). Si aceasta în 
ciuda faptului că bucurestenii au 
condus — chiar confortabil — 55 
de minute : 11—9. 16—12. 18—13
(min. 48). Finalul partidei i-a 
găsit pe localnici în vervă, ast
fel că în min. 57 ei conduceau 
cu 19—18. Golul lui Stef. din ul
timele secunde, a adus pe tabela 
dc marcaj un echitabil rezultat

Desprins dintr-un buchet de jucători, Ștefan Birtalan aruncă pu
ternic la poarta Gloriei Arad Foto : N. DRAGOȘ

de egalitate. Au înscris : Messmer 
9. Mintiei 4. Nicolescu 4 si Sch
midt 2 — pentru Brașov. Grabov- 
schi 6. Licu 3. Ștef 3. Tase 3.

REZULTATE TEHNICE
FEMININ (etapa a XlV-a)

• Timișoara : Constructorul —
Progresul 5—9 (5—5) • Tg. Mu
reș : Mureșul — Hidrotehnica 
Constanța 16—13 (9—5) • Timi
șoara : Universitatea — Univer
sitatea București 10—9 (4—6) •
București : I.E.F.S. — Rapid 13— 
17 (5—9) • București ; Confec
ția — Universitatea Cluj-Napoca 
18—13 (8—3).

MASCULIN (etapa a X-a)
• Bacău : Știința — C.S.M.

Borzești 16—16 (8—12) • Timișoa
ra : Politehnica — Relonul Săvi- 
nești 19—12 (12—5) • Cluj-Napo- 
ca : Universitatea — H.C. Minaur 
Baia Mare 11—14 (6—6). • Bra
șov : Dinamo — Dinamo Bucu
rești 19—19 (9—11). • București : 
Steaua — Gloria Arad 23—13 
(11-5).

Duminică. campionatele de 
handbal. Divizia A. programează 
noi runde : a XV-a. la fete, și 
a Xl-a. la băieți.

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri Nusa 
Demian, C. Cretu. S. Nenită si 
A. Szabo.

\\\\\\\^^
Cosma 2. Durău 1 si Flancea 1
— pentru București. Bun arbitra
jul cuplului V. Erhan (Ploiești) 
și Tr. Ene (Buzău). (C. GRUIA
— coresp.).

(Continuare in pag. 2—3)

va dobori recordurile ?
Odată cu începutul acestui 

ultim trimestru al anului de 
invățămînt a fost relansat „To
pul Sportul" la săritura ia lun
gime. Iată de ce nu ne-a mirat 
faptul că, aflindu-ne la Boto
șani, am fost invitați la stadion 
pentru a asista la tentativa ele
vilor din localitate de a depăși 
recordurile școlarilor din Arad.

La stadion, agitație mare. Se 
fac sărituri de probă se calcu
lează pașii, se discută șansele 
Nori grei acoperă cerul, pre
vestind ploaia. „Să ne grăbim, 
cit mai avem condiții bune de 
concurs, altfel..." spune repede 
o fată, dind mult așteptatul 
semnal pentru începerea între
cerii. Primele intră in compe
tiție fetele din anul I A de la 
Lie. „A. T. Laurian". Cele din
ții, Mariana Alexandru și Doi
na Francu. depășesc. Profesoara 
Elisabeta Cojocaru intră în a- 
lertă, dînd sfaturile necesare. 
Urmează cîteva sărituri bune, 
dar nici una care să pericliteze 
poziția elevei Maria Ciubă din 
Arad, aflată in frunte cu 4.78 m. 
„Acum să vedem Oficialii o 
anunță pe Rodica Albotă. îșria 
elan, un pas... doi... trei... sare: 
4.41 m. Se aud exclamații de 
dezamăgire. Urmează a doua 
serie de sărituri. Performan
tele se îmbunătățesc. A sărit și 
Rodica. „Gata, sintem în frun
te !“ — zice cineva. Ruleta se 
întinde : 4,75 m ! Mai lipsesc 
trei centimetri ! Se face media

La Botoșani. Rodica Albotă se 
va opri la numai 3 cm de re

cord...
Foto : V. ANANIA — Botoșani 

clasei : 3,70 m. „Nu e mult, ne 
spune Gh. Băltuță, secretarul 
C.J.E.F.S.. dar oricum e bine. 
Sintem pe locul al doilea in 
clasamentele generale ale în
trecerii fetelor. Să-i vedem și 
pe băieți !“ Maj întîi, iată, re
zultatele fetelor : 1. Mariana A-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2—3)



Balcaniada de volei de la Pernik

RAPID Șl „U" CLUJ-NAPOCA
și-au Împărțit victoriile

In etapa a 18-a, intermediară, a Diviziei A la baschet mas
culin au fost înregistrate următoarele rezultate :

STEAUA — I.E.F5.-LIC. 2 
BUCUREȘTI : 94—55 (42—30),
miercuri : 96—52 (50—34). Două 
„antrenamente* utile efectuate 
de elevii antrenorilor Mihai 
Nedef și Alexandru Fodor în 
vederea derbyului. de săptămî- 
na viitoare, cu Dinamo. Elevii 
și studenții prof. Dumitru Co- 
libaba-Evuleț au fost parteneri 
docili, care au căutat, pe cit 
le-a stat în puteri — fără Er- 
murache în ambele meciuri și 
fără Brănișteanu in al doilea — 
să limiteze proporțiile scorului. 
Bteliștii au aplicat diferite sche
me tactice și au folosit o apă
rare destul de agresivă. Evolu
ții notabile au avut Opșitaru 
— din ce în ce mai eficace și 
în evidentă tendință de a do
mina lupta sub panouri prin 
înălțimea sa de 2,10 ; Cernat, 
Oczelak și Pîrșu în nota obiș
nuită. adică buni, precum și 
tinerii Netolițchi și Căpușan.

I.C.E.D. — DINAMO ORA
DEA 86—67 (39—37), miercuri 
66—52 (30—20). Orădenii au ve
nit la București puși pe fapte 
mari. Ei au încercat și, în mare 
măsură, au reușit să supună la 
eforturi remarcabile echipa 
pregătită de Mircea Cimpeanu 
Și Emil Niculescu. în meciul de 
joi dimineața oaspeții au con
dus pînă în min. 31 (57—52) 
după care, timp de patru minu
te, nu au realizat nici un coș, 
în timp ce bucureștenii au- 
făcut multă risipă de energie 
și au luat conducerea. In final. 
I.C.E.D.-ul s-a desprins catego
ric cucerind o victorie merita
tă. Cei mai buni: Molnar, Chirci 
și Rotaru de la învingători, 
Szep, Pascaru și Popescu de la 
învinși.

RAPID — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 68—67 (34—35), 
miercuri : 48—65 (23—29). In 
primul meci feroviarii, cu doar 
48 de puncte înscrise, nu puteau 
emite pretenții la victorie. în 
al doilea ei au abordat întîl- 
nirea mult mai deciși și au 
reușit o victorie in extremis, 
care îi face să privească mai 
liniștiți partidele următoare. 
Succesul lor a fost facilitat și 
de accidentarea lui Ruhring 
încă din primele minute ale 
partidei, precum și de evoluți
ile neconvingătoare ale lui Ro
man și Crăciun. Cele mai multe

puncte : Bradu 8+10, Gh. Du
mitra 15+9, Vintilă 10+10 de la 
Rapid, Crăciun 16+11, ~
16+12, Roman 22+20 
„U“. (P. IO VAN).

POLITEHNICA IAȘI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 91 
— 95 (52—48), miercuri: 81—89. 
Surprinși de apărarea agresivă 
practicată de oaspeți, ieșenii au 
fost dominați chiar de la în
ceputul primului meci. Ieri, în
trecerea a fost echilibrată, dar 
din min. 29 (scor 69—69) gazde
le, evoluînd fără Boișteanu și 
Troacă (5 faulturi) au cedat 
Menționăm că formația Politeh
nica este lipsită de aportul lui 
Scutara, aflat în convalescen
ță. Coșgeteri : Moisescu 22+41, 
Măgurean 20 + 12. respectiv, Zgri- 
ban 25+15, Mănăilă 23+34. (D. 
DIACONESCU — coresp.).

C.S.U. SIBIU — -------------
BUCUREȘTI 79—129 (43—68),
59—117. Victorii nete ale cam
pionilor care au folosit prilejul 
pentru a rula întregul^JoL Coș
geteri : Chirilă ' "
11+17, 
16+24. Georgescu 25+10, Ivas- 
cencu 12+K (L IONESCU — 
coresp.).

CJS.U. BRAȘOV — FARUL 
CONSTANTA 96—79 (47—41),
103—82. Două partide plăcute, 
cu acțiuni variate și spectacu
loase, ciștigate de brașoveni 
care s-au desprins în finalurile 
jocurilor. Coșgeteri : Morara 
26+ 24, Marinescu 19+19, Dikay 
20+16, respectiv Spinu 25+», 
Martinaș 22+9, Pașca 15+18. (C. 
GRUIA — coresp.).

Barna 
de la

DINAMO

18+20, Kos>
respectiv, Niculescu

„I0PU1 SPORTUL" H
(Urmare din pag. I)

A „DACIADEI- IA JUDO
sfirșitul săptăminii viitoare, 
Judo organizează prima e- 
a „Daciadei* pentru seniori, 

întrecerile se vor disputa in sala 
Dinamo, tncepînd de vineri 26 
mai.

Programul complet al competi
ției este următorul : vineri (26 
mal), de la ora 8,30 la 12 — tu
rurile eliminatorii, iar de la ora 
15 — semifinalele și finalele pen
tru categoriile +95 kg (grea), 05 
kg (semigrea) șl 86 kg (mijlocie); 
sîmbătă, intre aceleași ore, se 
vor disputa întrecerile categori
ilor 65 kg (semlușoară), 71 kg (u- 
șoară) și 78 (semiml jlode), iar 
duminică dimineața sint progra
mate partidele de la categoriile 
60 kg și open.

La 
F.R. 
dlție

lexandru 2,78 m, 2. Doina Fran- 
cu <03 m, 3. Lenuța Losneanu 
3,41 m, 4 Valentina Rotaru <03 
m. 5. Adela Rotaru X82 m. 6. 
Dana Vieru 4,18 m, 7. Petror.ela 
Sîrbu 3,15 m. 8. Rortca Albocă 
4,75 m, 9. Geta Rotaru 3 56 m. 
10. Constanța Sanăuc 3.29 m. 
Media : 3.70 m.

Băieții, tot din anul I A. k 
străduiesc să fie la tnălțimea 
colegelor lor. Cea mai bună să
ritură : Mihai Prisăcaru — 
m ; media clasei : 4.54 m. 
fac repede calculele. «Tot 
sintem mai bune* — zice 
dintre fete. Intr-adevăr, băieții 
trebuie să se mulțumească cu 
locul IV la echipe și VI la in
dividual. Deci : Mihai Prisăcaru 
<98 m. Relu Chițac <73 m, Eu
gen Sîrbu 4,52 m, Florin Mițu 
4,94 m, Petru Lercă 4,50 m, Ci 
prian Boar iu 4.81 m. Constantin 
Vieru 4,29 m. Dan Apoetu <22 
m, Dan Mustață 4,29 m, Radu 
Bercea 4,19 m.

„Dar noi nu sărim ? Vrem să 
concurăm !“ — se aud niște 
glasuri, vădind regretul că în
trecerea s-a încheiat. Sînt elevi 
de la Lie. agro-industrial și vor 
să-și încerce și ei puterile. Se 
Întocmesc fișele de concurs și 
tocmai încep să cadă primele 
picături de ploaie. Notăm cele 
mai bune rezultate : Emilia Ci- 
rimpei 3,61 m și loan Bulgara 
4,54 m. Mediile : la fete 2.94 m. 
la băieți 3,91 m. „Principalul

<98
Se

una

CAMPIONATUL DE HANDBAL, DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

GLORIA A REZISTAT DOAR 
15 MINUTE. Un sfert de oră a 
fost echilibrat meciul Steaua — 
Gloria Arad (23—13). Apoi, cam
pionii s-au impus, mai ales Drin 
contraatacurile lansate de Voina 
șl acțiunile energice ale lui Stin
gă. Au înscris : Drăgăniță 7.
Stingă 4, Voina 3. Neagu 3. Bir- 
talan 2. Croitoru 2. Kicsid 1 si 
Tudosie 1 
Buruc 
ger 1. 
pentru 
greșeli 
goriu

pentru Steaua,
5. Enea 4, Vojtilă 1. Bur- 
Lincă 1 si Kolleth 1 — 
Gloria. Au arbitrat cu 
A. Gherbănescu si I. Gri- 
(Pitești). (A. VASILIU).

FEMININ
ÎNCEPUT BUN. Confecția si-a 

asigurat victoria în partida cu 
Universitatea Clu1-Napoca (18—13) 
grație locului bun crestat In pri
ma repriză. Avansul stabilit a-

tun ci s-a păstrat pînă tn final. 
Au marcat : Eremla 6. Serediuc 
4. Negru 3. Crlșu 2. Nenrușel 1. 
Hie 1 si Constantinescn 1 —
pentru Confecția. Damian 3. Mo- 
raru 3. Jurje 3. Pasc 2. Perșa 1 
și Tcacluc 1 — pentru Universi
tatea. Au condus bine R. Anto- 
chi și L Bosehner (Brașov). 
DBHBVUL BUCUBBȘTEAN. In 
cel de-al doilea med disDutat in 
sala Floreasca. spectatorii au a- 
slstat la un pasionant derby 
bucurestean : Rapid — l.E.F.S. 
Feroviarele s-au desprins dedsiv 
abia spre sfîrsitul partidei, cis- 
figtnd cu 17—13. Golurile au fost 
marcate de Iagăru 6. Mălai 4. 
Stănișel 3. Alexandrescu 3 si Ră- 
ducu 1 — pentru Rapid. Boși 9. 
Grecu 1. Petre 1. Ceavdaridis 1 
si Matache 1 — pentru l.E.F.S. 
Foarte bun arbitrajul prestat de 
V. Si dea (București) si C. Căpă- 
țtnă (Buzău). (VL, MOBABU).

Comitetul executiv al ConsUlulul Asociației Generale a Vlnă- 
torilor și Pescarilor Sportivi și Comisia de Piscicultura, secția 
de competiții, vă invită să participați la conferința „PESCUITUL 
SPORTIV DE COMPETIȚIE", care va fi prezentată de tovarășul 
Comeliu Niculescu, șeful secției de competiții, vineri 19 mal 
1978, orele 18, la Clubul A.G.V.P.S. din Calea Moșilor nr. 128. 
Conferința va fi ilustrată cu proiecții de diapozitive.

Vor fi expuse vergi, lansete șl mulinete specifice competițiilor 
de „Casting" și „Staționar*.

0 PRIMĂ ETAPĂ ÎN FORMAREA 
NOII ECHIPE FEMININE

Săptămina viitoare la Pernik, 
in Bulgaria, au loc Întrecerile 
Balcaniadei de volei — competi
ție la care și-au confirmat parti
ciparea (după informațiile pri
mite din Sofia) reprezenta
tivele Albaniei, Bulgariei, Gre
ciei, Iugoslaviei, României și Tur
dei. _■

După o scurtă pregătire, efec
tuată la Poiana Brașov, lotul fe
minin a revenit in Capitală unde 
a susținut dteva partide de ve
rificare tn compania divizionarei 
B, Medicina și a campioanei ță
rii. Dinamo. în cadrul acestor 
jocuri — după cum ne mărturi
sea noul antrenor al lotului, San
dy Chiriță — s-a urmărit, tn mod 
special, omogenizarea sextetului 
preconizat a fi folosit in Bulga
ria, sextet care, după cum s-a 
văzut șl in jocul de miercuri di
mineața eu Dinamo, 
proa pe 1
gurațle : Irina Pețculeț 
Stoian). Mariana Ionescu, Doina 
Săvolu ~ i — ____“
toria Banciu, Iuliana Enescu (U- 
diko Gali). Marilena Grigoraș 
(Maria Rusu). Din lot mal tac 
parte Mariana Zamfir și Ileana 
Statl.

Deși tn evoluția dtorva jucă
toare s-s manifestat (In special 
în partida amintită mal sus) o 
oarecare stare de oboseală, an-

va avea a- 
sigur următoarea confl- 

(Dolna
(Doina Popescu), Vlc-

trenorul S. Chiriță (secondat de 
Gyula Bartha) se arăta optimist 
tn ceea ce privește Îndeplinirea 
obiectivului propus. Argumentele 
principale sint seriozitatea cu 
care s-au pregătit jucătoarele 
chemate să ne reprezinte la a- 
ceastă tradițională competiție in
ternațională (cea mal importantă 
pentru voleiul nostru feminin in 
acest an) și atmosfera foarte bu
nă existentă la această oră In 
cadrul lotului, mult schimbat față 
de cel prezentat la campionatele 
europene de anul trecut.

Ptnă in ziua începerii competi
ției (miercuri 24 mai) atenția ide
lor doi tehnicieni va fi îndrep
tată, asupra finisării unor ele
mente tactice. „La edițiile prece
dente, ne spunea S. Chiriță, e- 
chipa feminină s-a numărat în
totdeauna printre protagonistele 
tntrecerii (ea a ocupat de 5 ori 
locul 1 și de trei ori locul se
cund). La Pernik sperăm să con- 

. flrmăm bunele aprecieri de care 
ne bucurăm tn Balcani și, in a> 
celași timp, să realizăm 
pas către importantul 
propus pentru anul 1980 
rea unei reprezentative 
obțină calificarea șl să 
cu succes la Jocurile 
de la Moscova*.

un prim 
obiectiv 

; forma- 
care să 
participe 
Olimpice

Marian GH1OLDUȘ

SE CUNOSC ECHIPELE FINALISTE
IN „CUPA ROMÂNIEI" LA OINĂ

Ultimele etape premergătoare 
finalei .Cupei României* la 
oină s-au desfășurat la sfirșitul 
săptăminii trecute. Intr-o com
panie de 10 echipe valoroase, 
la faza zonală de la Slatina au 
termmat competiția pe primele 
două locuri formațiile Combi
natul poligrafic București fi

SĂRITURA IN LUAGIME

Mare.
Virgil 
rezol
ii. și

Aehim — <48 m : 
clasă : la fete 3.36 
băieți 4.24 m.

★
Așadar, numărul 

ților la «Top* se mărește con
tinuu. Ceea ce este deosebit de 
Îmbucurător, deoarece nu 
covdurile sint cele mai impor
tante. ci faptul că acest concurs 
stimulează dorința de a face 
sport.

partidpan-

re-

altăAvintul Curcani (Ilfov). O 
.zonă”, cea de la Roman, a dat 
ciștig de cauză Metalului Tîrgo- 
viște și Biruinței Gherăiești. A- 
ceste 4 echipe, Împreună cu 
Universitatea București, Dinamo 
București, Recolta Rimnicelu și 
C.F.R. Sibiu se vor Întrece în 
turneul final al competiției, 
care va avea loc la Mangalia 
între 2—4 iunie.

• In ultimele zile ale săptă
minii viitoare, de vineri pînă 
duminică, în Capitală se va 
desfășura finala pe țară a „Di- 
namoviadei* de oină, competi
ție Înscrisă in programul „Da
ciadei*. Vor fi prezente 12 echi
pe, calificate din etapele de 
zonă.

NOII CAMPIONI UNIVERSITARI
DE TENIS Al TĂRII

Intre 5 și 7 mai. la Cluj-Napo
ca s-au desfășurat finalele pe 
țară ale campionatelor universi
tare de tenis — ediția 1978. între
cerile, organizate prin grija Ins
titutului Politehnic din localitate 
(cu sprijinul efectiv al clubului 
sportiv „Politehnica" șl al Comi
siei județene de tenis) s-a bucu
rat de un deosebit succes, la ea 
particlpind cei mal buni jucători 
și jucătoare din centrele 
share ale țării.

La băieți, Întrecerea a 
chllibrată și de un bun nivel teh
nic. A dștigat Aurel Dărăban 
(Oradea), care l-a Învins in fi
nală pe Adrian Vizlru (Baia Ma
re) eu 7—5, 8—2. Pe locul IU s-a 
clasat fostul campion universi
tar, Costel Curcă (București), de
clarat Învingător asupra lui Paul 
Bozdog (București), prin acciden
tarea și neprezentarea acestuia, 
în concursul feminin s-a impus 
net Elena Popescu (București), 
care a invins-o in ultimul meci 
pe Corina Nuțu (Cluj) cu 6—1. 
6—6. Pentru locul m, Mihaela 
Tabacu (Cluj) a inttlnft-o pe Da
niela Popescu (București), de 
care a dispus cu 7—5, S—3.

Dorin ALMĂȘAN

univer-
fost e-
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Administrația de Stat Loto-Pronosport
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Vă invită să participați 
la o nouă și atractivă

tragere excepționali >

PRONOEXPRES8

K.P.

EXCURSII peste hotare

in
• U.R.S.S. — Finlanda sau
• R.S. Cehoslovacă ■ 

Ungară — Austria

Se efectuează 8 extrageri 
in două faze
Se extrag 44 numere din 
care 24 la faza I si 20 la 
faza a II-a
La fiecare din cele 4 ex
trageri ale fazei I se ex
trag cite 6 numere, iar la 
cele 4 extrageri ale fazei 
a n-a se extrag cite 5 
numere
Se ciștigă si cu 3 numere 
Cîștigurile se 
cadrul a 10 < 
la faza I si ' 
II-a

! acordă 
categorii : 
4 la faza

în
6
a

pe bilete de

Multiple posibilități de ciștig

Se participă
și 15 lei varianta simplă.
Rețineți ! Numai cu bile

tele de 15 lei aveți drept de 
participare la toate cele 8 
extrageri și puteți obține 
cîștiguri la oricare din cele 
10 categorii.

Agențiile Loto-Pronosport 
din întreaga țară vă stau la 
dispoziție pentru a vă pro
cura biletele cu numerele 
preferate.

I

$

8

Divizia A - etapa

• 7
cum o lună, rubrica

ARGEȘUL, DIN V
j| cum o lună, rubrica a_
/I ticipații asupra finalul

Argeș se scria „Echspi ■rjrW I 
la titlu. Cu 37 de puncte — teorrrn I 
jucat" la Reșița, la Constanța 3< j» I 
poate ciștiga titlul „la /ofoj-z+c*.'wțJ 
o anume viclenie, in pluton". |

Iată că acele anticipații incep si te a 
„de jucat" la Reșița ji la Constanța. 1 
patru puncte, desprinzindu-se fa» 
putea spune că, in ultimele patru et:l 
tigat „meciul in trei" cu Politehnica 7J 
prima a ratat pentru a treia oară pu-J 
a doua a „realizat" una din mar-de rl 
tului, concedind un punct Corvinului. I 
jungînd la Corvinul, sd menționăm cJ 
compensează punctele pierdute acasâ I 
nătoare in deplasare, aceasta de pe d 
chiar și pe aceea realizată in fața rnrinl 
Tg. Mureș, lider al clasamentului la rn 

Revenind la F. C. Argeș, să sublimi 
al echipei și autoritatea cu care lords 
nile conducătorului de joc, intr-un moi 
lui Dobrin ii descurajase pe suporte-.l

Să amintim, in sfirșit, că intr-o d 
realizată de rubrica de fotbal a ! 
— sint doar trei săptămîni de atun<-r^~| 
Divizia A n-a văzut in F.C. Argeș un 
titlu. Singurul care a amintit de echij 
Florin Halagian, care, cu o discreție 1 
pînă la urmă, o armă, a menționat, intJ 
pei sale, după citarea altor trei favoriți

Sigur că lupta pentru titlu nfhn-a i?J 
duminică seara timișorenii să revină in 
geș are un moment deosebit de favord 
anume transferare a potențialului fota 
talei.

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

MAI BUN MECIUL
F.C.M. REȘIȚA - DINAMO

Stadion Volea Domanulul ; torsn bun ; timp 
xlmotlv 10 000. Au marcat: ȚALNAR (min. 32), 
GEORGESCU (min. 79). Șuturi la poartă : 10—21 
13-10.

F.C.M. REȘIȚA : Wlndt 5 — Chlvu 4, Hergane 
5, Fillpescu 5 — Porațchl 5 (min. 46 Jacotă 6) 
diresei 5, Oancea 5, Florea 5.

DINAMO : Eftimescu 6 (min. 85 Ștefan) - I. 
Dobrâu 6, Lucuță 6 — Dinu 7, Augustin 6, Cu» 
- Țâlnar 6, D. Georgescu 6, Vrinceanu 7.

A arbitrat : T. Andrei 8 : la linie : I. Banciu 
Cartonașe galbene : ATODIRESE1, PORTIC 
Trofeul Petschovschl : 9. La juniori : 1-2 (1—0) Jl

REȘIȚA, 18 (prin telefon).
Teoretic, partida punea fată 

in față obligația echipei gazdă 
de a-și onora calitatea de divi
zionară A (chiar și în condițiile 
în care ea a pierdut șansa de 
a evita retrogradarea) și am
biția renăscută a campionilor 
de a ieși din anonimatul între
cerii competiționale. Practic, 
desfășurarea întîlnirii nu a con
firmat decit în mică măsură aș
teptările șl aceasta grație exclu
siv echipei bucureștene. A fost 
un meci modest ca factură teh
nică și spectaculară, care a 
nemulțumit pe spectatori, făcîn- 
du-i pe mulți să spună că mai 
bun a fost jocul de juniori din 
deschidere. In prima repriză 
s-a jucat lent- s-a greșit mult, 
aproape copilărește, iar fazele 
de poartă au fost destul de 
rare. Dinamo a avut în- gene
ral inițiativa, s-a plimbat cu 
destulă ușurință. în jumătatea 
de teren adversă, aceasta și pe 
fondul unei replici penibile a 
gazdelor. în asemenea condiții.

scorul I 
de miri 
bil, del 
putea 1 
scris ir| 
lui : Ți 
autor q 
jucători 
de gold 
truns ti 
apărarq 
poartă, 
de Win|

schimbi 
T^wiză.
timp 13 
fără nd 
namo fl 
numerq 
dar, eu 
zultat, 
finaliza 
79)-Sj 
vit d?1 
minți ci 
mite ri 
3—0.

VICTORIA A VENIT
TG. MUREȘ, 18 (prin telefon), 
în ansamblu, partida a fost 

dominată de echipa gazdă, care, 
pe alocuri, și-a masat adversara 
în jumătatea de teren. Superio
ritatea localnicilor s-a manife
stat și în raportul șuturilor, pe 
poartă sau pe lingă poartă (mai 
mult pe lingă), și în acela al 
cornerelor. Dar, în ansamblu, 
fostul lider de toamnă a evoluat 
neconvingător, pe alocuri slab, 
arătînd că nu a depășit faza cri
tică în care se află de atîta vre
me. Cîteva dintre piesele șale

(care, t 
rat“ ed 
nuțan, 
decis v 
tund, I 
Both 1 
NUT AN 
lovituri 
lanjea.

CS. 
prin d

(grație 
nici p. 
buce, 1

A.S.A. TG. MUREȘ - C. S. TIRXjJ
Stadion „23 August" ; teren foarte bas. 

proxlmativ 10 000. A marcat : ONUȚAN (■■«. Cț J 
poartă : 6-0). Corner* : 6-1.

A.S.A. : Solyom 7 — Onuțan 8. Unehicț 7. I 
(min. 24 Marton 4), Hajnal 5, Boloni F -- emgTdi

C.S. T1RGOVIȘTE : Stancu 6 — Gheorgho s. I 
taru 6 — Furnică 7, Ștefănescu 6. Tătari, 7 lori 
Sava 4 (min. 46 Marinescu 5), Kalla 5.

A arbitrat : T. Batanovlcl 7 ; la linie ■ P. Bax-d 
Cartonașe galbene : GRIGORE șl ONUȚAN.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 4-2 (V-3).

de bază au avut un randament 
slab — Boloni (mereu pus pe 
harță, el ar fi meritat și un car
tonaș galben), Hajnal, Fanid, 
Fazekaș. Și cînd nu „joacă* 
Boloni și Hajnal. nu prea joacă 
nici A.S.A. Succesul obținut se 
datorează evoluției mai bune 
din apărare, insistenței lui Both

ceea ce 
turtle 1 
jnexirte 
insă d: 
puteau 
punct.

gtzr pe 
fec-.uos



Inele an- 
ne F. C. 
me reale 
suri „de

Arpe? 
eu

$

PITEȘTENII AU LUPTAT
F. C. CONSTANȚA - F. C. ARGEȘ 1-2 (0-1)

Stadion „1 Mai* ; 
tatori — aproximativ 
FMEISTER (min. 70). 
poartă : 7-4). Raport

F.C. CONSTANTA :

teren alunecos : timp cu ploaie tn prima repriză ; spec- 
12.000, Au marcat : NISTOR (autogol, min. 5), HOF- 

DORU NICOLAE (mln. 84). Șuturi la poartă : 13-5 (pe 
de cornere : 9—3.
Ștefănescu 6 - Mustafa 6, Nlstor 6, Bâlosu 6, Tureu 7 

— Hoffmeister 7, Ignat 7, " ' “
60 Mardale 6).

F.C. ARGEȘ : Sperlotu 
Chivescu 9, Iovănescu 8, 
Radu II 8, Ancuța 7 (mln.

A arbitrat : M. Buzea 
București).

Trofeul Petschovschi : 8.

Livciuc 7 — D. Zamfir 6, Peniu 5, Buduru 5 (mln.
7 — M. Zamfir 7, Cirstea 
Bărbulescu (mln. 5 Toma 
78 Moisescu 8).
8 ; la linie : Gh. Manta

9. Stancu 8, Ivan 7 -
8) — Doru Nicolae 7,
|i A. lanuș (tați din

La juniori : 1—1 (0—1)

ADMIRABIL MULT SUSPANS IN DERBYUL MOLDOVEAN

meciurile 
c ciștigat 
ului. Am 
«» a ciș- 
i Steaua : 
nare, iar 
ampiona- 
meea. A-

Lucescu 
ițe răsu- 
tnecind-o 
i) AS. A. 
ivd.
I mițcare 
iot tarci- 
forfait-ul

i anchetă 
rgșiiului“ 
tenor din 
;ător de 
t foit... 

tfie a fi, 
iele echi-

x)siî^ ea 
T. C. Ar- 
ecti și o 
ra Capi-

HIRILA

CONSTANȚA, 18 (prm tele
fon).

In fizionomia unor meciuri 
de fotbal intervin adesea așa 
numitele „momente psiholo
gice", care iși pun amprenta pe 
desfășurarea jocului și pe 
rezultat. Un asemenea moment 
a fost cel din partida F. C. 
Constanta — F. C. Argeș, inter
venit 
chiar 
aflată 
luptei 
dării (cea locală) s-a văzut con- • 
dusă cu 1—0. în acel minut, 

Iovănescu a executat o lovitură 
liberă de la 22 metri ; NISTOR 
a vrut să respingă cu capul, dar 
a trimis balonul în propria-i 
poartă. Acest gol a turnat 
parcă plumb in picioarele con- 
stănțenilor, fortificînd 
celași 
nilor. 
nării 
nete, 
scorul n-a mal fost 
pînă la pauză. Chiar 
rul D. Zamfir a avut 
ocazii în min. 33 și 38, pitește- 
nii — care au luptat extraordi-

nar și au avut o linie de mij
loc admirabilă și doi fundași 
centrali care s-au bătut cu o 
adevărată abnegație — au be
neficiat și ei de două mart o- 
cazii de contraatac, ratate de 
Radu II (min. 36) și mai ales 
de Doru Nicolae (min. 45).

La reluare, aspect neschim
bat : neîncetată presiune cons-

tănțeană. F. C. Argeș face mari 
eforturi pentru a menține re
zultatul (în min. 47, Cîrstea 
salvează de pe linia porții !), 
dar trebuie să se" încline in 
min. *0, cind — după o fază 
generată de o greșeală a lui 
Speri atu — HOFFMEISTER 
șutea'ză in „transversală", de 
unde mingea intră in poartă: 
1—1. Final de partidă dramatic. 
Antrenorul Halagian are o ex
celentă inspirați?, introducin- 
du-1 in teren pe fundașul 
Moisescu, care, insă, acționea
ză pe extrema dreaptă. în min. 
82. acesta șutează din unghi, 
dar Ștefănescu respinge In cor
ner ; după două- minute insă 
Moisescu centrează precis și D. 
NICOLAE inscrie eu capul. A- 
celași piteștean trece pe lingă 
majorarea scorului in min. 87.

Radu URZICEANU

S. C. BACĂU - POLITEHNICA IAȘI 2-1 (0-1)

Stadion „23 August" ; teren foarte bun ; timp Ideal ; spectatori — apro
ximativ 20 000. Au marcat: BANU (min. 5), CHITARU (mln. 49), CATARGIU 
(mln. 73). Șuturi la poartă : 26-2 (pe----- '

S.C. BACĂU : Ursache 7 — Andrieș 
Panaite 6 (min. 70 Cârpucî 6), Șoșu 
Chitaru 8, Vamanu 7, Florea 7.

POLITEHNICA ; Naște 8 — Sofian 6, 
Romilâ 6, Banu 7 (min. 87 Nemțeanu), 
lonescu 6), Cernescu 7, Costea 6.

A orbitrat : Gh. Retezan 8 ; la linie : Al. lonițâ (cu greșeli) și V. Roșu 
(toti din București).

Cartonașe galbene : SOFIAN, MICLCȘ, LUNCA, ROMILA.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 5-0 (3-0).

*----------------------------------------------------- ----

poorto : 10-1). Corners : 14—1. 
7, Cato rg iu 7, Lunca 
6 (min. 46 Botez 6),
Mureșan 7, Ciocîrlan
Simionaș 6 — Dânilâ

\\\\\\\\\\\\\\\^
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7, Elisei 
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7, Micloș
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. 7 -
6 (min. 56 D.

deosebit de prematur, 
în min. 5, cind o echipă 
în tensiunea nervoasă a 
pentru evitarea retrogra-

în a- 
timp .— moralul argeșe- 
Și astfel, in ciuda domi- 
teritoriale, uneori foarte 
a echipei de pe litoral, 

modificat 
dacă tină- 
două mari

IN MINUTUL 11, DIN 11 METRI!
F. C. OLIMPIA - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0 (1-0)

Stadion F.C. Olimpia ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aprcx:mativ 
15.000. A marcat : SMARANDACHE (mln. 11 — din penalty). Șuturi la poarta: 
12-9 (pe poartă : 7—6). Cornere : 5—5.

F.C. OLIMPIA s Feher 8 — Mureșan
- Sa bou 5 (min. 82 Popa), Kaiser 5, 
Bathori II 5 (min. 65 Pataki 5).

UNIVERSITATEA : Lung 7 - Negrită

6. 
N.

Smarandache 7, Matei 7, Bocșa 
Marcu 5 — Helvei 6, Hațeganu
Tilihoi 6. Geolgâu 7, Purimc 6

7
8.

___  . ______ 6. - ______ __________
Berneanu 6, Țicleanu 7. Ungureanu 8 — Crișan 5 (min. 39 Cirțu 6). Că maioru 
6, D. Marcu 6 (min. 83 Irimescu).

A arbitrat : R. Stincan 7 ; la linie : C. Mateescu ți I. Lăzăroiu (toț din 
București).

Cartonașe galbene : MATEI. PUHOI.
Trofeul Petschovschi : 9. la juniori : 1—1 (0-1).

BĂCAU, 18 (prin telefon).
Derbyui fotbalistic al Moldovei 

s-a jucat cu fantoma retrogradă
rii plutind deasupra celor două 
careuri si a unul stadion arhi
plin. O repriză, prima, gazdele 
t-au aflat la capătul toboganu
lui spre B. o repriză ieșenii au crezut ' - - - - ■-
visatul 
minute 
cAuani 
resping 
cursă excelentă.
eabil și BANU înscrie sec. de la 
7 m, «plicind o loviturii care In 
box duce la k-O. Echipa lui Ni- 
cușor și Vătafu va acuza lovi
tura psihică primită și se va re
găsi ttrziu. chiar dacă Vamanu. 
Chitaru șl Panaite pot egala, iar 
Naște va scoate un gol ea si 
făcut, tn min. 44. Studenții juca
seră matur, dar se limitaseră la 
minimul avantaj : să menționăm, 
totuși, că rapidul Costea a avut, 
tn min. 35. o mare ocazie de a 
înscrie. Gazdele marchează prin

că au găsit. In sflrșit. 
balon de oxigen. La 5 
după start, centralii bă- 

manifestâ nesiguranță. 
Ia Micloș. acesta face o 

centrează impe-

Panaite (min. 42). dar. pe bună 
dreptate, arbitrul nu validează 
golul pentru ofsaid.

După pauză, rolurile se schim
bă. S.C. Bacău simte tot mal 
mult pericolul zonei fierbinți si 
accelerează atacul prin CHITARU, 
care reușește și un gol excelent 
(min. 49) printr-un șut de la 
20 m. Egalarea prezintă altă for
mație gazdă, mal îndirjită si mai 
viguroasă. Insă Naște se opune 
salvator In mln. 55. 57. 61 si 65. 
Golul mult visat vine spre final, 
tn mln. 73. cind. dună o fază 
lungă, CATARGIU va reuși o 
foarfecă spectaculoasă și eficace 
de la 10 m, înscriind sub privi
rile lui Mureșan. care n-a mal 
putut face nimic pe linia porții. 
Suspansul nu dispare insă pen
tru că. ieșițl la atac, ieșenii au 
două
(min. 
lipsă

mari ocazii prin Costea 
86 și 87). nefinalizate din 
de curaj.

Mircea M. 1ONESCU

SATU MARE, 18 (prin telefon)
F.c. Olimpia a atacat energic 

din startul partidei, avind In 
față o formație tiri cinci dln-

ÎN FINAL, EMOȚII PENTRU GAZDE
F. C. BIHOR - U.TA 2-1 (2-0)

Stadion F.G Bihor ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — apro
ximativ 15 000. Au marcat: KISS (min. 5). GHERGHEU (mln. 45), respectiv 
BUTAȘ (min. 76). Șuturi la poartă s 20-14 (pe poarta j 10-8). Comere : 
11 —0.

F.G BIHOR : Albu 7 - Z. Ncghl 5, Blgan 5. Lueoci 6, Popovid 7 — Naom 
6 (min. 85 Pată), Ghergheli 7, Kun II i - Lupâu 5 (min. 46 Dumitrescu 5), 
Florescu 7, Kiss 8.

U.T.A. ; Jlvan 6 — Gațpar 5, Gali 6, Kukla 7, Bitoa — leoc 7, Voczi 5, 
Schepp 7 — Nedelcu II 6, Domide 6 (min. 66 Butaș 7), Coraș 7.

A arbitrat : G Ghîță 8 ; la linie : Gh. ton«scu ti R. Petrescu (toți din 
Brașov).

Cartonașe galbene : GHERGHEU, BÎTEA, VACZI, JIVAN.
Cartonașe roșii : BITEA.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 2-0 (1—Q).

ORADEA, 18 (prin telefon).
Deși a avut un debut favora

bil, reușind să deschidă scorul 
deștul de repede (min. 5), prin 
ttaărul KISS, care, eu mult 
calm, a Înscris plasat, la o cen
trare a lui Naom, gazdele n-au 
Izbutit In continuare să realizeze 
desprinderea liniștitoare. Aceas
ta s-a datorat in principal fap
tului că, pe fondul unul joc 
mal mult pozițional, orădenli 
au construit acțiuni firave, fără 
un prea mare grad de periculo
zitate. In plus, la nereușitele din 
atac s-eu adăugat șl unele gate 
ale apărătorilor In transmiterea 
mingii, care au generat contra
atacuri tăioase ale arădenilor 
(șutul lui Schepp din min. 20, 
„capul” lui Nedelcu n și cel al 
lui Kukla din min. S3). Dintre 

reținut

gazde, deoarece
de

arădenii erau 
inițiativa in joc a trecut 
partea lor, iar orădenli 
oaspeți, prestind un joc de 
rare, cu rare incursiuni ta 
După marea ratare a lui 
dedeu n in mta. 52 (șut pe lin
gă poarta goală, oaspeții reu
șesc să Înscrie (min. 76) prin 
BUTAȘ, la o gravă greșeală a 
lui Blgan. spre final, gazdele au 
făcut eforturi spre a menține 
rezultatul.

Ne-

Adrian VASILESCU

acțiunile orădenilor am ___
doar pe cele încheiate cu' șut 
de către Popovfci (min. 12 și 31 
— ultima dată mingea 
bara la vinclu). In finalul repri
zei, gazdele au două sclipiri : o 
£ursă a lui Kun n, urmată de 
șutul acestuia, rezolvat in ex
tremis de Gali, și o centrare a 
Iul Naom, care a fost reluată, cu 
capul, ta plasă de către GHER- 
(riHTfcit .T,

După cum s-a desfășurat re
priza secundă, aveam impresia 
că rolurile s-au inversat : parcă

lovind

-0 LOVITURA LIBERĂ
iș. și-a „că- 
și a lui O- 

itul de a fi 
lin. 67 : a- 
faultat pe 
oartă, și O- 
i impecabil 
riind la pă-

tot singur cu portarul, a trimis 
pe lingă Solyom și pe lingă 
poarta goală. Apoi Kallo (min. 
19), Marinescu (min. 78), 
Greaca (min. 87), ultimii doi 
7—8 m de poartă, au ratat și 
ocazii excelente.

pi 
la 
ei

impresionat 
clică. prin 
fcjt terenul 
nllui Fur- 
prin pasele 
de dorit 
ÎL. 

tă : 15—5 (p«

Constantin ALEXE

STEAUA N-A PIERDUT
în

— Va rodi 5 
7.

k t-te 7, P1-
- Grigore 6,
toți din lași).

După cum începuseră ostili
tățile — cu două goluri înscri
se de gazde în startul partidei 
(AGIU — min. 3 ; IORDANES
CU — min. 9, din lovitură li
beră) — se părea că pe stadio
nul din „Ghencea” se va înre
gistra nu numai o victorie le
jeră a Stelei, ci și scorul eta
pei. Suporterii fostului lider își 
și vedeau din nou ec!«pa pe 
primul loc in ierarhia divizio
narelor A, fiind atenți mal 
mult la... tranzistoarele ce le 
aduceau vești de la Ploiești șl 
Constanța. Chiar și atunci cînd 
— la prima acțiune mai înche
gată a hunedorenilor — ad
versarul reducea, în min. 21, 
din handicap (GĂLAN — cap 
plasat de la 6 m, la o centrare 
„stil Lucescu" — optimismul 
„tribunelor” rămăsese intact.

tre jucătorii ei de bază (Ștefă
nescu, Baiacl, Beldeanu, Deno
te. Boldici). Și sătmărenii au 
reușit să deschidă scorul re
lativ repede, In min. 11, din 11 
metri : N. Marcu, mijlocașul 
gazdelor, a șutat puternic din 
marginea careului, mingea a 
lovit brațul lui Purima — de
părtat de corp — » ricoșat ta 
pămint și arbitrul a acordat, 
prompt, penalty, transformat im
pecabil de SMARANDACHE. O 
perioadă de timp. Universitatea 
a acuzat șocul, gazdele au for
țat al doilea gol, dar Hațeganu 
(min. 20), Matei șl din nou 
Hațeganu (In același minut — 
25) au ratat, șutind de la 6—7 m 
In portarul Lung 1 Treptat, Uni
versitatea a avansat In 
advers și repriza s-a 
eu o excelentă ocazie ;
Cîrțu (min. 41), care 
cu capul, din careul 
brațele lui Feher !

în repriza secundă.
„foc de pale1' ’ __  _____
ocazie Hațeganu — min. 53), 
Universitatea a pus stăpinlre pe 
mijlocul terenului prin 
Ungureanu (inepuizabil) 
deanu — Berneanu. De 
ceasta rampă de plecare 
nit cîteva acțiuni extrem 
riculoase, trei dintre ele 
du-se Încheie eu goluri : 
reanu (min. 70) și D. _____
(mln. 73 șl 78) s-au aflat față 
In față numai cu Feher, dar au 
șutat In afara spațiului porții.

JIUL - SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (1-0)

Stadion Jiul : teren bun ; timp noros ; spectatori — oproxîmativ 8 000. A 
marcat ; SALAJAN (min. 41, din penalty). Șuturi la poartă : 8-8 (pe poartă: 
3-3), Comoro : 5—4.

jiul . 7 - ~ r__z. :
Grigore 6 — Stoichiță 5 (min. 46 Mulțescu 7), Rusu 
rescu 6, Dumitrache. Sălăjan 6.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 6 (min. 46 Lazăr 
gore 7, Cazon 7. Cățoi 7 — Radulescu 6. Munteanu 6, 
6, lorgulescu 6, Chihoia 3 (mln. 71 Șerbonicâ 6).

A arbitrat : N. Roinoa 4 ; la linie : D. Munteanu
G Săndulescu (Vaslui).

Cartonașe galbene : BADIN, SALAJAN.
Cartonașe roșii : DUMITRACHE. TĂNĂSESCU.
Trofeul Fetschovschi : 8. La juniori : 0-3 (0-2).

Caval 7 — P. Nicolae 6 (min. 20 Toma 6), Bădin 6, Ciupitu 8, P- 
“ 6. Stoica 6 — Bucu-

7) — Tănăsescu. Grt- 
O. lonescu 6 — Stroo
(ambii din Birlod) ti

i

terenul 
încheiat 

irosită de 
a reluat, 
mic, tn

un
sătmărean (bună

după

trlo-ul 
- Ti- la a- 
au por- 
de pe- 
putln- 
Ungu-
Marcu

Laurerrțki DUMITRESCU

PETROȘANI, 18 (prin telefon).
Formația locală a resimțit din 

plin, In primele 45 de minute, 
lipsa lui Mulțescu și, din aces
te motive, Întreg angrenajul tac
tic al Jiului s-a dereglat. Vă- 
zlnd că nu le merge jocul, gaz
dele au manifestat o excesivă 
stare de nervozitate, duritățile 
mu Înmulțit, Bădin și Sălăjan 
au fost avertizați, iar in min. 35 
Dumitrache și Tănăsescu au fost 
eliminați de pe teren. In ton cu 
jocul a fost și arbitrul N. Hai
nea, care a „prins” o zi slabă, 
dind clteva decizii eronate. Fină 
in min. 41, nici o fază clară la 
ambele porți. Dar, cu patru mi
nute înainte de pauză, Sălăjan 
a pătruns cu balonul in careu, 
Cazan l-a deposedat corect (la 
balon) și, spre surprinderea 
noastră, conducătorul Jocului a

UN PLUS DE DECIZIE AL PLOIESTENILOR
PETROLUL - POUTEHNICA TIMIȘOARA 1-0 (1-0)

Stadion Petrolul : teren bun ; timp excelent ; ipectatori — aproximativ 
25 000. A marcat : DOBRESCU (mln. 37). Șuturi la poartă : 13-10 (pe 
poartă : 7—4). Comoro : 3—4.

PETROLUL : Constantin 8 — Gh. Dumitrescu 4 (pentru faulturi), Stan
ei u 7, Negoiță 8, Butufei 7 — Horton 6 (min. 63 Sotir 7), Angelescu 7 (mln. 
76 State), Dobrescu I — Ptsău t, Simaciu 8, FI. Dumitrescu 8.

POUTEHNICA : Bathori I 8 - Vlșaa 7, Păltinișon 7, Mehedinții 7, Borna 7 
— Dembrovschi 7, Șerbânoiu 6 (mln. 60 Giuchici 7), Lața 6 - Anghel 8, 
Nucă 5 (min. 70 Volaru 6), Petrescu 8.

A arbitrat : Fr. Coloși 9 ; la fini© : Q Jurja și V. ivonovici (toți din Bucu
rești).

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

PLOIEȘTI, 18 (prin telefon).
Intr-un meci care s-a desfășu

rat sub semnul echilibrului, nu
mitor comun fiind acuta 
de puncte a ambelor 
(ce-i drept, din motive 
Petrolul pentru evitarea 
gradării, Politehnica ta 
pentru titiu), au clștigat 
datorită unui plus de 
Plus eare s-a materializat prin- 
tr-o apărare mal aspră (atacan- 
pi adverși au acuzat duritatea 
intrărilor, mai ales Petrescu, 
oprit prin faulturi repetate de 
Gh. Dumitrescu), printr-un joc 
mal direct orientat spre butu-

nevoie 
echipe 
opuse, 
retro- 
cursa 

gazdele 
decizie.

me adverse de linia mediană și 
prtr.tr-o frecvență mai bună a 
șuturilor pe spațiul porții. De
altfel șl perioadele de domina
re au alternat, elevii lui Valen
tin Stănescu avind un debut mai 
bun, pentru ca spre sfirșitul 
primei reprize să treacă la eîr- 
ma jocului elevii lui Angelo Nl- 
culescu, care au păstrat iniția
tiva șl In prima jumătate a re
prizei secunde, finalul aparți- 
nînd echipei petroliste.

Și dacă la ratări a „condus” 
Politehnica (datorită celor două 
mari ocazii ale vfc-fului de atac 
Nucă, care a luftat in min. 43

■I
doar cu portarul advers in față, 
iar in mln. 64 a trimis balonul 
tn bară de la mai puțin de 6 m, 
tn timp ce la poarta lui Bathori 
doar State a irosit o bună oca
zie In mln. 87), pe tabela de 
nuffcaj a condus pină la final 
Petrolul. Golul victoriei l-a În
scris DOBRESCU U1 min. 37 t 
Simaciu a executat o spectacu
loasă foarfecă pe spate, la eare 
apărătorii adverși au rămas ta— 
admirație, Dobrescu țișntad ne
stingherit și Înscriind pe lingă 
Bathori L

Fostul lider a evoluat la Plo
iești onorindu-și cartea de vi
zită, nealeglnd (cum adesea se 
Intimplă) apărarea desperată, 
politehnica a combinat frumos, 
cele două aripi, Angliei șl Pe
trescu, au fost angajate In 
adinclme, dar centrările lor 
n-au găsit realizatorul așteptat. 
Petrolul a șutat mai periculos 
pe spațiul porții lui Bathori, dar 
acesta a respins spectaculos șl 
eficace In mln. 13 și 84 șutu
rile tal Fl. Dumitrescu expedia
te chiar sub bara transversală.

Paul SLAVESCU

DOAR UN PUNCT...
„Trio“-ul bucurestenilor. Stoica 
— Iordănescu — Dumitru, ciș- 
tiga. In continuare, duelul cu 
compartimentul 
prepara atacuri 
două dintre ele 
Zahiu min. 37) 
mingi expediate 
sală” după ce apărarea oaspeți
lor fusese șah-mat In pofida 
măsurilor luate de formația 
oaspete pentru repriza secundă 
(apărare și mai ermetică, cu 
înaintașul Georgescu devenit a- 
părător), ofensiva Stelei a găsit 
suficiente breșe și tn partea a 
doua a meciului : Răducanu a 
trimis insă o dată (min. 56) ba
lonul in bară, iar Dumitru (mln. 
60) și Iordănescu (min. 68) au 
reluat, alături, cu capul, din a- 
propierea careului mic. De par
tea cealaltă, se înregistrase o

similar advers, 
după atacuri, 
(Troi min. 35, 
Încheiate cu 
In „transver-

STEAUA - F. C CORVINUL 2-2 (2-1)

Sta di on Steaua ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 10 000. 
Au marcat : AGIU (min. 3), IORDANESCU (min. 9), respectiv GALAN (min. 
21) ți VĂETUȘ (min. 84). Șuturi la poarta : 29-8 (pe poarta: 13-4). Corners: 
9-4.

STEAUA : Moraru 5 — Anghelinl 5, Agîu 6. 
Iordănescu 6, Dumitru 6 — Trol 5, Răducanu 
nescu).

F.G CORVINUL : Bologan 7 - Niculescu 5. 
7 — Angelescu 5, Georgescu 7, Dumitriu IV 5, 
— Lucescu 6 (min. 78 Văetuș 8), R. Nunweiller 5.

A arbitrat : O. Ștreng 8 : la linie : O. Ujheti 
Cartonașe galbene : ST ' ‘ ......
Trofeul Petschovschi

Vîgu 5. Zohru 6 — Stoica 6,
5, Zamfir 5 (min. 76 A lo-
Merlă 6, Gâlan 7, Miculescu
Economu 5 (min. 63 Nicșa 6)

T. Voss (toți din Oradea). 
ITOiCA, ZAHIU. NICULESCU.
8. La juniori : 3-0 (1-0).

singură ocazie de gol, ratată de 
Lucescu (min. 50) la un con
traatac. Și cind gazdele — cu 
resursele fizice diminuate înain
te de termen — păreau mul
țumite cu o victorie la limită, 
oaspeții au mai încercat încă 
o dată. în final, egalarea. Și au 
reusit-o cu șase minute înainte 
de finiș, prin VĂETUȘ (de cu- 
rînd introdus în teren), cel ca-

re. servit în careu de Nicșa, a 
șutat impara6il de la aproxi
mativ 14 m lateral stingă, sub 
transversală, in plasă, răpindu-i 
orice speranță lui Moraru. Lui 
Moraru, dar și coechipierilor...

Steaua n-a pierdut doar un 
punct, ci a pierdut posibilitatea 
de a fi mai aproape de lider !

Gheorghe N1COLAESCU

acordat penalty, pe care- l-a 
transformat același SALAJAN.

La reluare, spiritele s-au mal 
liniștit, jocul a avut mal multă 
cursivitate șl datorită introduce
rii lui Mulțescu. Studenții au a- 
vut 15—20 minute în care au în
cercat să restabilească egalitatea 
(min. 58— șut puternic expediat 
de O. lonescu, respins cu difi
cultate de Ca vai), pentru ca 
după aceea Inițiativa să treacă 
de partea Jiului. Șl iată că ta 
min. 63 asistăm la_ o nouă gre
șeală de aplicare a regulamen
tului: Sălăjan este faultat clar 
de Grigore, tn suprafața de pe
deapsă, dar arbitrul (probabil In 
compensație) nu sancționează 
neregularitatea. In ultimul mi
nut, Bucurescu scapă singur de 
la centrul terenului, fundașii 
bucureștenl se opresc, crezlnd 
că a fost ofsaid, și petroșenea- 
nul se duce singur spre poartă, 
dar Lazăr U blochează ta ulti
mă instanță. — :

Gheorghe NERTEA j

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PARTIDE ATRACTIVE ÎN CON
CURSUL PRONOSPORT DIN ZI 

MAI 1978
La București, !n partida cu Di

namo, F.C. Argeș revelația ulti
melor etape, va Încerca să-șl a- 
pere șansele de a cuceri titlul de 
campioană, intenție cu care și 
steaua va aborda meciul cu U.T. 
Arad.

Cele 5 tntilniri din divizia B, 
Incluse in acest concurs, prezin
tă un deosebit Interes, avind ca 
protagoniste echipele eare luptă 
pentru promovarea în divizia A.

Vasile Bogoi, din Galați, mare
le cîștigător al concursului Pro
nosport din 30 aprilie a.c. ne-a 
dat următoarele pronosticuri :

L Dinamo — F.C. Argeș 1X2 
n. Corvlnul — F.C.M. Reșița 1 —------- X2

1
l 2

1
1-

Steaua :
— S.C. Bacău

1
ni. U.T.A. —
IV. Polit. Tim.
V. F.C. Bihor — Jiul
VI. „U« Craiova — A.S.A.
Vn. Poli. Iași — F.C. C-ța
Vm. C.S. T-viște — Olimpia IX 
IX. F.C. Brăila — Gloria Bz. *1
X. Chimia Tr. M. — Progresul 2 — - - _. .. x 
xn. Dacia Or. — c.F.R. cj.-N. 2 
Xin. Vict. Căi. — F.C. Baia M. U
XI. Rapid Din. Slatina

Panoul eu rezultatele tragerii 
Loto de astăzi, care ya avea loc 
In str. M. Eminescu 89, va li te
levizat la orele 19.
CÎȘTIGURILE TRAGEM LOTO 

DIN 12 MAI 1978
Categoria 1 : 4,75 variante au

toturisme ,,Dacia 1300“; Categoria 
2 : 15 variante 25% a 6.173 lei ; 
Categoria 3 : 20,50 a 4.517 lei ; Ca
tegoria 4 : 44,75 a 2.069 lei ; Cate
goria 5 : 252 a 367 lei ; Categoria 
6 : 342,25 a 271 lei ; Categoria X: 
2.175.75 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 167.737 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
fost obținute de : BOTA AGLA- 
IA, din Deva — Hunedoara ; DO- 
MAHIDI EVA din Acațarl — Mu
reș și SIMION DUMITRU, din 
Ploiești — Prahova.



„Cursa Păcii"

MIRCEA ROMAȘCANU - LOCUL 3
LOS ANGELES Șl SARAJEVO, 

GAZDELE J. 0. DIN 1984
C. M. de box de Ia Belgrad

IN CLASAMENTUL GENERAL
PRAGA, 18 (Agerpres). — 

Etapa a 7-a a „Cursei Păcii",
disputată pc traseul Praga — 
Liberec, a prilejuit o nouă afir
mare a ciclistului român Mircea 
Romașcanu situat acum pe lo
cul trei în clasamentul general 
individual, după ce ieri s-a 
menținut tot timpul în primul 
pluton pornit în urmărirea 
Alexandr Averin scăpat de 
nul singur la kilometrul 65 
apoi învingător la Liberec 
purtător al tricoului galben. 
Romașcanu s-a clasat, de ase
menea, pe locuri fruntașe la 
sprinturile cu premii și la cele 
de cățărare, ducînd o trenă 
susținută pentru a-i distanța pe 
foștii lideri ai cursei sosiți cu o 
intîrziere de circa 6 minute. 
Bine s-a comportat în etapa de 
ieri și Teodor Vasile, clasat pe 
locul 7 in etapă și clștigător al 
sprintului celui de-al doilea 
pluton.

Dar iată clasamentul etapei a 
7-a : 1. Averin (U.R.S.S.) a 
parcurs 150 km în 3h 35:28 ; 2.

lui 
u- 
și
Și

Și.
Zaharov 

(Cehoslova- 
(România), 

Pe locul 7, 
timpul de 

același timp. 
(Belgia) și

Hartnick (R.D.G.) 3h 38:43 
in același timp, 
(U.R.S.S.). Skoda 
cia); Romașcanu 
Goossens (Belgia). 1 
Teodor Vasile cu 
3h 40:30, urmat, în 
de Vleeschauwer 
Szlipvsevics (Ungaria). Pe locul 
10 s-a clasat francezul Mas — 
3h 41:09.

Clasamentul 
dual după 7 etape : 
sandr 
29 h 22:50 
la 1:48 ; 
nia) la 
(R.D.G.) 
(Cehoslovacia) 
Pikkus (U.R.S.S.) La

general indivi-
1. Alek-

Averin (U.R.S.S.) 
; 2. Zaharov (U.R.S.S.) 
3. Romașcanu (Româ- 

2:12 ; 4. — -
la 2:36 ;

la

Comitetul Internațional Olim
pic, întrunit la Atena în cea 
de-a 80-a sesiune a sa, a atri
buit orașului american Los An
geles organizarea Jocurilor O- 
limpice de vară din anul 1984. 
In comunicatul CIO se preci
zează însă că orașului Los An
geles i se acordă organizarea 
J.O. de vară în mod provizoriu, 
sub rezerva de a se conforma 
pînă la 31 iulie a.c. cu 
puncte din regulamentul 
pic.

Ca gazdă a Olimpiadei 
din 1984 a fost desemnat 
iugoslav Sarajevo, în vecinăta
tea căruia se află stațiunile de 
sporturi de iarnă Jahorina și 
Bielasnica. în cel de-al doilea 
tur de scrutin Sarajevo a obți
nut 39 de voturi față de cele 
36 de voturi acordate orașului 
japonez Sapporo.

unele 
olim-

albe 
orașul

SEMIFINALELE, FARA SPORTIVI ROMA NI!

Hartnick 
5. Skoda 
3:07 ; 6.
4:14; 7.

Schmeisser (R.D.G.) la 4:19 ; 8. 
Gusiatnikov (U.R.S.S.) la 5:21 ;
9. Petermann (R.D.G) la 9:13_;
10. Sujka (Polonia) 
Vasile se află pe 
11:36.

Astăzi se dispută
Liberec — Hradec Kralove (161 
km).

TURNEUL DE TENIS
DE LA HAMBURG

la 9:20. T. 
locul 15 la

etapa a 8-a

HOCHEIUL LA J.O
DUPĂ 0 NOUA FORMULA
în timpul desfășurării cam

pionatului mondial, la Praga a 
avut loc și Congresul Ligii in
ternaționale de hochei pe ghea
tă. sub președinția Iul Giinlher 
Sabeski (R.F. Germania), pre
ședintele forului internațional. 
Prezent
Congres, ca delegat al F.R. Ho
chei, ing. Alexandru TEODO- 
RESCU ne-a relatat, la Înapo
ierea sa în țară, următoarele:

• între cele 16 puncte în
scrise pe ordinea de zi a lucră
rilor s-a aflat și desfășurarea 
competiției de hochei la J.O. de 
la Lake Placid. S-a stabilit o 
formulă cu totul nouă pentru 
J.O. Este vorba de două serii 
preliminare, de cite 6 echipe, 
alcătuite pe baza clasamente
lor de la „mondialele" din 1979, 
de la Moscova și Galați. în se
ria I vor juca echipele 
la Moscova, pe locurile 
și 8 și cele clasate, la 
pe locurile 1 și 4 ; în seria a 
II-a, echipele 2, 3, 6, 7 de la 
Moscova, și 2 și - 3 de la Ga
lați. în continuare, primele două 
clasate din fiecare grupă vor 
participa la un turneu final 
(locurile 1—4) cu meciuri tur- 
retur, iar cele de pe locul 3 vor 
Juca un meci pentru stabilirea 
ocupantelor locurilor 5 și 6 în 
clasamentul general. Restul de 
echipe vor pleca acasă I De pe 
acum, echipele Suediei ' 
Germane au anunțat că 
participa la J.O. !

• Se preconizează și 
carea sistemului de desfășurare 
■ C.M. grupa A O decizie în 
acest sens va fi luată in luna 
iulie, la Congresul general al 
L.I.H.G.. la Sirmione (Italia). 
Cu același prilej, vor fi adop
tate unele hotăriri importante 
șl în privința regulilor de joc, 
Intre care și cea vizind majo
rarea penalităților !

la lucrările acestui

clasate,
1, 4, 5 
Galați,

și RD. 
nu vor

modi fi-

• Delegații la Congres au 
ales gazdele viitoarelor dispu
te, de anul viitor, ale C.M. Da
că la grupa A (14—27 aprilie) 
alegerea Moscovei s-a făcut 
mai simplu, in schimb la B 
lucrurile au fost mai complica
te. Inițial au prezentat candi
daturi Austria, Japonia, Olanda 
și România, dar încă înainte de 
a se fi trecut la alegerea (prin 
vot secret) Olanda s-a retras 
din „competiție", amînîndu-și 
cererea pentru anul 1980. Deoa
rece după primul tur nici una 
dintre candidate nu obținuse 
majoritatea simplă (31 din cele 
60 de voturi exprimate) s-a 
purces la al doilea tur de scru
tin, dar fără Japonia, care pri
mise doar 14 voturi (Austria 16 
și România 28, 2 abțineri). De 
data aceasta, și ca o recunoaș
tere a capacității sale organi
zatorice, România a primit în
vestitura de a organiza întrece
rile eșalonului secund al C.M. 
’79, la Galați (16—25 martie).

• Din 1979, la campionatul 
mondial de juniori (grupele A, 
B și C) vor participa jucători 
de 19 și 20 de ani, iar la com
petițiile continentale, deci și la 
„europene", jucători 
ani.

• Programul de 
a meciurilor de la 
și listele arbitrilor 
probate in octombrie, la Viena.

• La Praga au fost trase la 
sorți meciurile din Cupa cam
pionilor europeni, ediția 1978/79. 
Campioana țării noastre, Steaua, 
va juca în primul tur (pî
nă la 13 septembrie) o dublă 
partidă cu Levski Spartak So
fia. în caz de victorie, ea va 
intilni (între 2 și 9 octombrie) 
pe învingătoarea din meciul 
EHC Biel (Elveția) — Jesenice 
(Iugoslavia).

pînă la 18

desfășurare 
„mondiale" 
vor fi a-

ir.ternațional deTurneul 
tenis de La Hamburg a progra
mat noi i 
înregistrate : 
cher 7—5, 6—2 ; Franulovici — 
Pfister 6—3, 5—7, 6—3 ; Dibbs
— Munoz 6—4. 6—1 ; Ocleppo
— Barazzutti 6—4,6—4; Prajoux
— Solomon 6—4, 6—2.

în turul II al probei de du
blu femei, perechea Virginia 
Ruzici (România), Mima Jau- 
sovec (Iugoslavia) a eliminat 
cu 6—2. 6—3 cuplul Tomanova, 
Strachonova (Cehoslovacia), iar 
perechea Florența Mihai (Româ
nia), Nagelsen (S.U.A.) a În
vins cu 5—7, 7—5, 6—1 pe Des- 
for (S.U.A.) si Wirag (Dane
marca).

întilniri. Rezultatele 
: Orantes — Tea-

BELGRAD, 18 (prin telefon). 
Vineri este zi de odihnă pentru 
finaliștii C.M. de box. care-și 
vor disputa titlurile supreme 
sîmbătă noaptea, tîrziu. Ea va 
fi utilă pentru meditație și 
delegației boxerilor români, care 
aici, în sala „Pionir", au pier
dut o campanie grea pentru 
care nu au fost suficient pregă
tiți sau pentru care, în unele 
cazuri, nu au fost apți.

Pînă la analiza completă pe 
care o vom face după sosirea 
delegației la București, de pe 
acum se poate face constatarea 
deloc îmbucurătoare că din 1964. 
la J.O. de la Tokio, niciodată 
pină azi o echipă pugilistică 
românească nu s-a mai întors 
fără medalii de la vreo compe
tiție mondială, olimpică sau eu
ropeană ! A fost o surpriză pe 
care presa locală o subliniază, 
încercînd să ne consoleze cu 
faptul că nici marii învingători 
ai Olimpiadei de la Montreal, 
boxerii americani, nu au putut 
promova decît doi oameni în 
semifinale ! Absența pugiliștilor 
români dintre semifinaliști a 
fost regretată. Organizatorii au 
emis chiar opinia că probabil 
federația noastră nu a triihis la 
Belgrad cea mai bună echipă 
Adevărul este că a fost o for
mație încropită și nu sistematic 
și corespunzător pregătită. Mem
brii acestei echipe s-au ținut 
bine pe picioare (numai Chi- 
racu a fost învins înainte de 
limită), dar chiar și atunci cind 
au fost egali adversarilor Iot 
(cazul lui Constantin, Ibraim, 
Dinu. Cuțov sau Vladimir) le-a 
lipsit plusul de energie și de

ambiție care aduce victoria, 
le-au lipsit calitățile vitale ee 
se cer in boxul de azi.

In ultima reuniune a sfertu
rilor de finale, disputată miercuri 
seara, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : SEMIMUS- 
CA : Guevarra (Ven.) b.p. Bays- 
galan (Mong.), Muchoki (Ken.) 
b.p. Buzoli (Iug.) ; COCOȘ : Cia 
Chung (Coreea de Sud) b.ț>. 
Napunyi (Ken.), Saciroviei 
(lug.) b.p. Lockridge (S.U.A.) ; 
SEMIUȘOARĂ : Davidson (Nig.) 
b.p. Londas (Franța), Weller 
(R.F.G.) b.p. Melvin (S.U.A.) ; 
SEMIMIJLOCIE : Perunovici
(Iug.) b.p. Iliadis (Grecia), Mul
ler (R.F.G.) b.ab.2 Kicka (Pol.); 
MIJLOCIE : Gomez (Cuba) b.p. 
Mc Lwaine (Australia), S. Ka- 
cear (Iug.) b.p. Sapoșnikov 
(U.R.S.S.) ; GREA : Fanghanel 
(R.D.G.) b.ab.2 Nato. (Franța), 
Vujkovici (Iug.) b.p. Suvendjev 
(Bulg.).

Iată și rezultatele primei 
semifinale, în ordinea categori
ilor : Hernandez (Cuba) b.p. 
Sandoval (S.U.A.), Sredniski 
(Pol.) b.p. Mihailov (U.R.S.S.), 
Horta (Cuba) b.p.
(R.D.G.), ” 
Gotfryd 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.), 
Kruger 
(U.R.S.S.) 
(S.U.A.), 
b.k.o. 1 Ribicki (Pol.), Uusivirta 
(Fin.) b.p. Anghelov (Bulg.), T. 

Kacear (lug.) b.p. Bauch 
(R.D.G.), Stevenson (Cuba) 
b.ab. 1 Rivera (Venez.).

(Cuba) b.p. Forster
Herrera (Cuba) b.p. 

(Pol.).
b. neprez.

Bogujevici 
(R.D.G.), 

b.ab. 
Savcenko

Sorokin
Kasebier 

(Iug.) b.p. 
Rașkov 

2 Green 
(U.R.S.S.)

Victor BANCIULESCU

inaintea campionatului mondial

REPREZENTATIVA POLONIEI 
PE JUCĂTORII CU MARE

în ultimii 6 ani, echipa repre
zentativă a Poloniei s-a afirmat 
in fotbalul internațional, Îndeo
sebi prin cucerirea titlului de 
campioană olimpică (1972), fina
listă la J.O. (1976) și ocuparea 
locului 3 Ia ultima ediție a cam
pionatului mondial (1974). Meritul 
constă in faptul că antrenorul 
Jacek Gmoch a făcut o selecție 
riguroasă din marea masă a fot
baliștilor legitimați (in evidența 
federației poloneze figurează a- 
proape 400 000 de jucători în 12 300 
de echipe), jucătorii valoroși fiind 
menținuți cu perseverență în lo
tul reprezentativ. Așa se explică 
faptul că în actualul lot de „23* 
figurează nu mal puțin de 14 ju
cători care au fost prezenți la 
„Weltmeisterschaft* ! Printre a- 
ceștla se află nume cunoscute ca 
portarul Tomaszevskl (L.K.S. 
Lodz), fundașii Wawrowski (Po
gon Szczecin), Szymanowski (Wls- 
la Cracovia), Zmuda (Slask Wro
claw), Gorgon (Gornik Zabrze), 
mijlocașii Deyna (Legla Varșo
via), Kasperczak (Stal Mielec) și 
înaintașii Lato, Szarmach (ambii 
de la Stal Mielec), la care se ală
tură acum și reputatul Lubanskl 
(S.C. Lokeren — Belgia), care în

1974 fiind accidentat nu a putut 
participa la meciuri. Printre ju
cătorii tineri Incluși In lot — ce-1 
drept mal puțini la număr — se 
află portarul de rezervă Kostre- 
w» (zagleble Sosnowiec), fundașii 
Justele și Szewcziyk (ambii de la 
Lech Poznan), Wojclckl (Odra 
Opole) și înaintașul Kusto (Le- 
gia Varșovia). Iată că Jacek 
Gmoch se bazează încă pe jucă
torii vechi, cu multă experiență.

In preliminariile C.M. Polonia 
a ciștlgat o grupă grea, din care 
au mai făcut parte Portugalia, 
Danemarca șl Cipru. O carte 
de vizită demnă de Invidiat I In 
turneul final. Polonia are toate 
șansele să se califice în grupa 
semifinală, avlnd Inițial ca ad
versare selecționatele R.F. Ger
mania, Tunisiei și Mexicului.

In anii de după război, Polonia 
a întrecut de două ori Mexicul 
în deplasare (1—9 șl 2—1), în 1973, 
a susținut un singur meci cu Tu
nisia (6—1) la J.O. de la Roma 
în I960, iar cu R.F. Germania, din 
s partide a terminat două la ega
litate (1—1 șl 0—0, în 1959 șl, res
pectiv, 1971, ambele la Hamburg), 
plerzîndu-le pe celelalte trei (0—2 
în 1961, 1—3 în 1971, ambele la

Pe „Maracana“: BRAZILIA — CEHOSLOVACIA 2-0
50 000 de spectatori au urmărit 

pe stadionul „Maracana*. din Klo 
de Janeiro, meciul internațional 
de fotbal dintre echipa Braziliei 
și selecționata Cehoslovaciei. Fot
baliștii brazilieni au obținut vic-

toria cu scorul de 2—0 (1—0) prin 
punctele marcate de Reinaldo 
(mln. 34) șl Zlco (mln. 84).

• Aseară la Roma. Italia 
Iugoslavia 0—0.

I
» „FARA PRECEDENT !“ — exclamă 
suporterii boxului nostru, după cele în- 
tîmplate la Belgrad. Exclamația este jus
tificată, ca ton. dar nu are acoperire sta
tistică. O contraperformanță similară s-a 
„realizat" la Tokio, în 1964, la J.O. Să 
sperăm că boxul nostru iși va reveni la 
o stare normală, așa cum s-a intimplat, 
dealtfel, și în 1965 (după Tokio), cind 
boxerii români au reușit să cîștige trei 
medalii de bronz la „Europenele" de la 
Berlin, pentru ca, după alți doi ani, Ni- 
colae Gîju să cucerească titlul continen
tal la Roma • MANUEL SANTANA nu 
mai contează în tenisul competițional, dar 
amintirea lui e un puternic stimulent 
pentru tenismenii spanioli. Higueras și 
Orantes au cîștigat „Cupa națiunilor", în- 
vingînd pe rînd S.U.A. și Australia. Este 
timpul ca tinerii noștri jucători să-și adu
că aminte că Ilie Năstase a fost un cam
pion de talia lui Santana • DE LA 
SEATTLE, oraș american situat la para
lela 50 nord, in apropierea graniței cu 
Canada, ni se transmite că atletul kenyan 
Henry Rono a realizat* un record mondial 
fabulos (8:05,4 pe 3 000 m obstacole). Atle- 
ții kenyeni par hotăriți să stabilească o 
nouă graniță în atletismul mondial : gra
nița celor 8 minute • IIOCHEIȘTII SO
VIETICI au cîștigat „la fotografie" titlul 
mondial. Această victorie amintește de

finișul baschetbaliștilor la J.O. de la 
Munchen, cind frații Belov au obținut 
victoria cu 3 secunde înainte de ultimul 
fluier • ION ȚIRIAC a intrat în al 
40-lea an al vieții On ziua de 9 mai). 
„Bătrinul
Hamburg • CARA VELELE 
LUI pentru Buenos Aires sînt gata de 
drum. Ele vor transporta spre Argentina

urs" continuă să combată, la
FOTBALU-

și ultimele surprize : Polonia — Sochaux 
0—1 și, oarecum, Franța — Iran 2—1. Pen
tru a nu rămîne mai prejos, selecționata 
statului brazilian Pernambuco a ținut în 
șah „naționala" lui Coutinho : 0—0 • EN
GLEZII SUSȚIN, cu umorul „insular" de 
totdeauna, că Liga lor de fotbal va fi 
cea de-a 17-a participantă la turneul final 
din Argentina. Ei se referă la faptul că 
11 dintre jucătorii care activează în clu
burile primei Ligi engleze 
echipa Scoției. Fotbaliștii 
zîmbesc, de asemenea, la 
campionatul Marii Britanii,

vor figura în
„rozei albe" 

gîndul că, în 
Scoția, „vasul

amiral" pentru Argentina, a terminat la 
egalitate, pe teren propriu, cu Irlanda de 
Nord (1—1), în timp ce Anglia a invins 
Irlanda de Nord cu 1—0 • CRAIOVEA- 
NUL BĂLĂCI figurează pe locul 3 in
tr-un clasament „BRAVO ’78". Acest nou 
trofeu, ne-clasic, fără îndoială, ar trebui 
să le amintească fotbaliștilor că momen
tul actual oferă largi posibilități de afir
mare. Din păcate... • ROMANIA, pe 
locul II la Balcaniada de baschet. Mai 
jos ar fi fost criticabil, mai sus ar fi 
fost — cel puțin deocamdată — imposibil. 
Cu alte cuvinte, o performanță „de linie". 
• NANCY a cîștigat „Cupa Franței" la 
fotbal. Să reamintim cititorilor noștri că 
liderul acestei echipe nu este altul decît 
tinărul Platini (22 ani). De ascensiunea 
acestui fotbalist se leagă nu numai succe
sul echipei sale de club, ci și succesul 
„naționalei" franceze, calificată pentru 
Argentina. Rolul liderului apare ca fiind 
hotărâtor și în fotbal. Brazilia, pînă la 
proba contrarie, este echipa lui Pele. R.F. 
Germania, pînă la proba contrarie, rămi- 
ne echipa Iui Beckenbauer. Echipa noas
tră națională nu are lider, după ce a fost 
animată, un timp, de Lucescu și apoi de 
Dinu. „Tricolorii" își așteaptă liderul».

I. Ch.

SE BAZEAZA
EXPERIENȚA
Varșovia, și 0—1 în 1974 la Frank
furt pe Main).

Pregătirile fotbaliștilor polonezi 
pentru .,E1 Mundial“ au început 
sub cele mai bune auspicii. Din
tre cele 9 jocuri de verificare 
susținute în acest an, Polonia nu 
a pierdut decît unul. învingînd 
printre, altele, Grecia cu 5—2, Ir
landa cu 3—0, Bulgaria cu 1—0. 
dar a pierdut recentul joc 
pregătire cu echipa franceză 
club, Sochaux. Plecarea 
Buenos Aires este prevăzută 
23 mal.

de 
de 
la 
la

.JUCĂTORUL DE REZERVĂ
Nu are decît 20 da ani. Este 

înalt Șl numai fibră. Fino nu de 
mult era denumit pe banca „dia
volilor roșii" din marele oraș por
tuar al Angliei, Liverpool, „Su- 
persub", adică „super-rezerva*. 
Era, cu alte cuvinte, jucătorul de 
manevră, cel pe care antrenorul, 
cunoscindu-i ca nimeni altul cali
tățile și defectele, îl arunca in 
focul luptei în momente decisive, 
convins că poate aduce în teren 
un suflu proaspăt, al tinereții ți 
talentului, că poate schimba ra
portul de forțe în favoarea echi
pierilor săi. Fiind, totuși, un ju
cător de rezervă, nu cumva insa
tisfacția i-a tocit dorința de auto- 
perfecționare, de afirmare, 
cumva 1-a sădit in minte o 
zare timpurie, a obișnuință 
puținul ? Se pare că nu, din 
ment ce, odată cu plecarea 
Toshack și a Iul Keegan, „oame
nii de gol" ai echipei campioane 
a Europei, condiția lui s-a schim
bat și nimic din calitățile care 
l-au consacrat ca om necesar e- 
chipei nu sa pierdut. Ba mai 
mult, tinărul jucător a dovedit că 
in acest interval de timp, cind 
era „super-rezerva" '
timpul rodării sale in prima ligă), 
și-a perfecționat tehnica în miș
care și jocul de cap, șî-a ascu
țit sîmțuT golului. Și firesc, „Su- 
persub" a devenit jucătorul titu
lar Fairclough, 
censiune. care 
finala C.C.E., 
pe Wembley.

Bob Paisley,

nu 
bla-

cu 
mo

lul

(de fapt.

Un nume In as
ci evoluat șl In 
recent disputată

___  _____ , .managerul anu
lui 1977" în fotbalul englez și 
organizatorul victoriei finale a lui 
F.C. Liverpool în C.C.E., la Roma, 
în onui trecut și la Londra, în 
acest an, a spus câ ,,Keegan re
prezintă trecutul, iar Dalglish ți 
Fairclough prezentul*1.

Destinul unei ,,rezerve" este 
determinat, în primul rînd, nu de 
conjunctură, ci de propria valoa
re ; de efortul său continuu 
îndîrjft pentru 
pentru afirmare, 
folos echipei.

autoperfecționore. 
pentru a fi de
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