
Vizita tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU,
împreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU,
in R. P. D. Coreeană

Locuitorii Phenianului au fă
cut o primire deosebit de căl
duroasă și entuziastă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, întreprinde, înce- 
pînd de simbătă, 17 aprilie, o 
vizită oficială de prietenie in 
Republica Populară, Democrată 
Coreeană, la invitația tovarășu
lui Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Această a treia vizită pe care 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o întreprinde in țara prietenă 
reprezintă o confirmare a bu
nelor relații româno-coreene, 
o ilustrare a evoluției lor as
cendente, a dorinței comune 

.„ de a extinde și întări aceste 
raporturi ce și-au demonstrat 
rodnicia în timp și, în mod 
deosebit, in ultimii ani.

In intimpinarea inalților 
oaspeți români au venit tova
rășul Kim Ir Sen, secretar ge
neral al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președinte
le Republicii Populare Demo
crate Coreene, împreună cu 
soția, tovarășa Kim Săng E.

La ora 12,30 (ora locală), ae
ronava prezidențială a aterizat.

La scara avionului, tovarășul 
Kim Ir Sen și soția, tovarășa 
Kim Săng E, adresează tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu un 
călduros bun sosit pe pămin- 
tul R.P.D. Coreene.

Cei doi conducători de partid 
și de stat își string miinile cu 
prietenie, se îmbrățișează. La 
rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Kim 
Săng E se salută cordial.

Miile de oameni aflați Ia ae
roport ovaționează îndelung, 
scandind cu putere cuvinte 
de bun venit, aclamă pentru 
prietenia româno-coreeană.

In această ambianță priete
nească, a cărei dominantă este 
afecțiunea față de inalții oas
peți din România, coloana o-

ficială de mașini, însoțită de 
motocicliștl, părăsește aeropor
tul Sun An, indreptîndu-se 
spre Phenian.

De-a lungul întregului traseu 
străbătut, primirea inalților 
soli ai României socialiste s-a 
desfășurat într-o atmosferă dc 
neasemuită bucurie, transfor- 
mindu-se intr-o adevărată săr
bătoare populară.

★
După sosirea la Phenian, la 

reședința ce le-a fost rezerva
tă pe timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au continuat 
dialogul cordial cu tovarășul 
Kim Ir Sen și tovarășa Kim 
Săng E.

★
In cadrul unei solemnități 

care a avut loc la Palatul Kim- 
susan, in ziua de 18 aprilie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inmînat tovarășului Kim Ii 
Sen, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, ordinul „Steaua Repu
blicii Socialiste România" cla
sa I, cu eșarfă, conferit prin 
decret prezidențial, pentru con
tribuția deosebită adusă Ia dez
voltarea colaborării dintre Par
tidul Comunist Român și Par
tidul Muncii din Corcea, dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, la întărirea priete
niei dintre poporul român și 
poporul coreean, la promovarea 
cauzei generale a socialismului, 
păcii și colaborării internațio
nale, cu prilejul împlinirii vîrs- 
tei de 70 de ani.

La solemnitate a participat 
tovarășa Elena Ceaușescu.

După inminarea înaltei dis
tincții, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen și-au 
strîns miinile îndelung, s-au 
îmbrățișat cn căldură.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen au rostit cuvîn- 
tări.

(Continuare In pag a 8-a)
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APELUL DE PACE
adresat sportivilor din întreaga lume de către 
sportivii români participant la „Ștafeta Păcii**

Noi, sportivii din Republica Socialistă Româ
nia, participant la „Ștafeta Păcii", care a stră
bătut toate județele țării, exprimînd sentimen
tele și voința unanimă ale tineretului sportiv 
din patria noastră, adresăm un fierbinte apel 
sportivilor din întreaga lume de a acționa 
pentru apărarea bunului cel mai de preț al 
omenirii - PACEA !

Asemenea tuturor popoarelor lumii, sportivii 
români sint profund îngrijorați de proporțiile 
pe care le-au luat în ultimul timp cheltuieli
le pentru înarmare, de deteriorarea situației 
internaționale, de creșterea fără precedent a 
arsenalelor militare, cu arme de distrugere în 
masă capabile să nimicească întreaga ome
nire.

lată de ce, in fața gravului pericol de dis
trugere totală care amenință omenirea, noi, 
sportivii și toți cei care activează în mișcarea 
sportivă românească, acționînd în spiritul po
liticii de pace a României socialiste, elaborată 
de președintele Nicolae Ceaușescu, eminentă 
personalitate a lumii contemporane, luptător 
neobosit pentru pace și înțelegere între po
poare, adresăm sportivilor din întreaga lume 
îndemnul de a acționa cu vigoare acum, cît 
nu este prea tîrziu, cît nu au început încă 
să cadă bombele nimicitoare, pentru a împie
dica un nou război mondial și a asigura pa
cea in Europa și în întreaga lume.

Sportivii României socialiste consideră că 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea la măsuri 
eficiente și energice de dezarmare și, cu 
precădere, de dezarmare nucleară reprezintă 
singura alternativă de a împiedica un război 
nuclear nimicitor.

Noi, cei ce iubim sportul, această nobilă 
activitate dătătoare de vigoare, sănătate, fru
musețe fizică și morală, iubim deopotrivă pa
cea, condiție fundamentală pentru o viață fă
ră coșmaruri și amenințări, pentru un viitor 
fericit al întregii omeniri.

Sportivi din lumea întreagă,

Noi, reprezentanții sportivilor din Republica 
Socialistă România, vă adresăm chemarea de 
a milita cu toată energia, în deplină unitate:

— pentru încetarea cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri concrete și efective de de
zarmare I

— pentru oprirea amplasării și desfășurării 
în Europa a rachetelor cu rază medie de ac
țiune I

— pentru interzicerea și scoaterea în afara 
legii a armelor nucleare, a tuturor armelor 
de exterminare în masă I

■ <— pentru a spune un NU hotărît bombeî 
cu neutroni !

— pentru reducerea cheltuielilor militare șî 
utilizarea sumelor economisite în scopul dez
voltării economico-sociale, pentru asigurarea 
drepturilor tinerilor la muncă, educație, for
mare profesională, culturală și sportivă I

— pentru utilizarea cuceririlor științei și teh
nologiei moderne numai în scopuri pașnice, 
pentru prosperitatea și bunăstarea oamenilor!

Noi, sportivii români, sîntem convinși că - 
în pofida situației internaționale comple
xe, a pericolelor grave care amenință 
viața și munca pașnică a popoare
lor - acțiunile unite ale sportivilor de pretu
tindeni, în deplină solidaritate, pot contribui 
eficient la salvarea păcii, la asigurarea drep
tului fundamental al oamenilor la viață și e- 
xîstență liberă și demnă.

Viitorul fiind al nostru, să luptăm în strînsă 
unitate pentru oprirea încordării, pentru des
tindere, pentru o viață fericită, pentru pace I

Să spunem deci un NU răspicat pregătiri
lor de război I Să spunem un DA hotărît pă
cii, nobilelor idei ale înțelegerii, respectului 
reciproc și colaborării pașnice dintre națiuni, 
spiritului de solidaritate și de conlucrare din
tre tinerii de pretutindeni, contribuind astfel 
activ, alături de toți tinerii lumii, de toate po
poarele, Ia cauza generală a destinderii, se
curității și păcii în întreaga lume, la apărarea 
vieții pe pămînt I

FESTIVITATEA SOSIRII „ȘTAFETEI PĂCII LA BUCUREȘTI
-------------  TELEGRAMĂ -------------

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Noi, participanții la „Ștafeta Păcii", tineri sportivi veni ți 

din diferite colțuri ale țării, exprimăm în numele între
gului tineret sportiv, al tuturor celor ce activează în miș
carea noastră sportivă, deplina noastră adeziune față de 
valoroasele dumneavoastră acțiuni și inițiative luate în 
slujba păcii, destinderii și înțelegerii între popoarele lumii.

Activitatea neobosită pe care o desfășurați pentru apă
rarea celor mai scumpe idealuri ale omenirii constituie pen
tru noi toți îndemnul suprem de a ne uni toate forțele 
alături de întregul tineret, de întregul popor al României 
Socialiste în lupta pentru pace, securitate și cooperare.

In conștiința noastră și-au găsit o profundă rezonanță 
prețioasele dumneavoastră indicații și chemări formulate re
cent în Mesajul adresat Conferinței pe țară a mișcării 
sportive și în cuvîntarea la adunarea solemnă consacra
tă aniversărji a 60 de ani de la crearea U.T.C. și a 25 de 
ani de la înființarea U.A.S.C.R.

Am simțit încă o dată mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, dragostea părintească pe care dumnea
voastră o manifestați consecvent față de tînăra generație 
din România, față de sportivii țării și față de realizările 
lor.

Ați transmis orin Mesajul dumneavoastră tuturor spor
tivilor patriei îndemnul de a-și face un titlu de cinste 
din a milita permanent pentru pace, securitate, cooperare 
și înțelegere deplină în întreaga lume.

Facem parte din generația care nu a cunoscut ororile 
războaielor. Ne-am născut, trăim, muncim, acționăm in 
mișcarea sportivă. în climatul nou pe care partidul și 
statul ni l-au creat, pe tărîmul unei patrii socialiste care

(Continuare in pag. a 3-a)

Adunarea de pe Stadionul Tineretului — vibrantă manifestare a deplinei

adeziuni ia inițiativele “ românești pentru dezarmare, destindere

și colaborare în lumea întreagă
șurare, „Ștafeta 
Păcii", la care au 
participai zeci de 
mii de tineri Iu
bitori ai sportului 
din toate județele 
țării, s-a consti
tuit într-o vi
brantă expresie a 
adeziunii tineretu
lui patriei, a în
tregului popor față 
de strălucitele ini
țiative de pace ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secre
tar general al 
Partidului Comu
nist Român, pre
ședintele Repu
blicii Socialiste 
România, ale Ro
mâniei socialiste, 
vizînd reducerea 
cheltuielilor mili
tare, a trupelor și 
armamentelor, tre

cerea la măsuri efective de de
zarmare și, în primul rînd. de 
dezarmare nucleară, pentru a- 
părarea libertății și indepen
denței popoarelor, pentru fău
rirea unei lumi fără arme și 
fără războaie, o lume a păcii 
și colaborării între toate na
țiunile.

Străbătînd întreaga țară, 
„Ștafeta Păcii", purtătoare a 
mesajului sportivilor români 
către toți sportivii planetei, 
a prilejuit, în fiecare locali
tate prin care ■ trecut, pe

La București a avut loc du
minică, 18 aprilie, festivitatea 
sosirii „Ștafetei Păcii", acțiune 
înscrisă în amplul program de 
manifestări de masă organiza
te în țara noastră în cadrul 
cărora oamenii muncii din pa
tria noastră dau glas îngrijo
rării lor față de deteriorarea 
situației internaționale, față de 
escaladarea fără precedent a 
cursei înarmărilor, dorinței lor 
de a trăi in pace, înțelegere și 
prietenie cu toate popoarele 
lumii. Prin întreaga sa desfă-

cinci trasee, mari manifestări 
in cadrul cărora a fost expri
mată vibranta chemare a tine
rilor din țara noastră — ro
mâni. maghiari, germani și de 
alte naționalități — adresată ti
neretului lumii pentru a ac
ționa. unit, cu fermitate, pînă 
nu este prea tîrziu pentru 
apărarea dreptului fundamen
tal al popoarelor — dreptul 
la pace, la viață, bunul ce! 
mai de preț al omenirii.

In toate orașele reședință de 
județ au fost organizate festi
vități ce au avut ca punct cen
tral prezentarea mesajelor prin 
care sportivii tinerii din In
dustrie sau agricultură. din 
alte domenii ale vieții eco
nomico-sociale și-au reafirmat 
adeziunea deplină tată de po
litica de pace și colaborare 
promovată de Partidul Comu
nist Român de România socia
listă, expresie a celor mai no
bile aspirații ale poporului ro
mân. precum și angajamentul 
ferm de a înfăptui in mod 
exemplar prețioasele indicații 
cuprinse în Mesajul adresat da 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Conferinței pe tară a mișcării 
sportive.

Sosirea „Ștafetei Păcii" a a- 
vut loc pe Stadionul tinere
tului din Capitală, unde au 
fost prezenți mii de tineri 
bucureștenl Pe mari pancarte 
aflate In incinta stadionului

(Continuare in pag. a 3-a)



SPORTURI TEHNICO-APLICATIVE • CARTE
Un om al șantierelor și pasiunea sa i

SĂ DAI ARIPI COPIILOR.
DEMONSTRAȚII 
DE MODELISM

Despre Gabriel Nic* se poa
te spune că este un om al 
gantierelor: a „făcut" Bieazul, a 
„făcut'’ Argeșul, a lucrat pe Voi- 
neaaa, iar acum dezleagă tainele 
măruntaielor pămîntului sub 
București, da, sub oraș, ca to- 
pometrist subteran la Metrou. 
Este ambiția «a de i fi In 
primele rînduri ale făuritorilor 
de mari obiective. Dar Ga
briel Nica mai are o pasiune, 
t anume aceea de constructor 

modele : aero, navo, ra- 
eheto-modele. Constructor, an
trenor, arbitru. „Pe unde am 
umblat, am înființat și condus 
eîte un cerc de modelism, la 
Casele pionierilor ți șoimilor 
patriei. Ce frumoasă este mun
ca aceasta eu copiii ! Să-i în
veți să construiască mașini 
zburătoare, dar mai cu seamă 
să le dai încredere în miinile 
*1 mintea lor, în puterea lor 
de muncă...

Gabriel Nica vorbește despre 
toate acestea eu aceeași se
riozitate cu care descrie viața 
pe șantier. Cînd l-am cunos
cut. la Clubul sporturilor teh- 
nico-aplicative din Capitală, 
lucra alături, la aceeași masă, 
cu un tînăr care-i semăna leit 
la chip. Iar cînd am aflat că

el se numește tot... Gabriel 
Nica am înțeles că mezinul ii 
este... ucenic și fiu. „De cînd 
era mic s-a tot învirtit pe lin
gă mine cînd construiam mo
dele. Și a învățat". 11 Întrebăm 
pe Nica, tatăl, dacă Gabi în
vață bine la școală. „Un copil 
eare-$i antrenează mintea cu 
.Jucăriile" acestea, cum le 
spun unii, care creează, nu se 
poate să nu fie strălucit la in- 

• vățătură. Da, nu exagerez, 
strălucit. Gabi a terminat cu 
laude liceul, a terminat Poli
tehnica. Ce facultate 7 Con- 
strucții^aeronautice, se înțe
lege. Acum este inginer la în
treprinderea de avioane dc la 
Băneasa".

Gabi pare puțin stingherit de 
laudele tatălui Dar nouă ni 
se par binemeritate. Se poate 
spune că datorează cariera care 
ți-a format-o, in bună măsură, 
acestei activități, de aeromode- 
list, deprinsă de la tatăl său. 
Privindu-i, ne întrebam : ciți 
alți copii care au ucenicit la 
cercurile de modelism ale lui 
Nica vor fi ajuns specialiști, 
ca Nica-junior ? Fără îndoială 
că mulți, spre cinstea omului 
șantierelor, Gabriel Nica.

Viorel TONCEANU

A doua pasiune a inginerului Gabriel Nica — după cea de con
structor de avioane — este, după cum se vede, modelismul

PE STADIOANE
ModeJiștâi ne promit că vor 

continua să prezinte pu
blicului larg, cu prilejui In- 
Hlnirilor fotbalistice și al al
tor acțiuni care atrag în număr 
mare spectatori, demonstrații 
de înaltă măiestrie, care să 
tacă tot mai cunoscute aceste 
discipline tehnico-aplicative cu 
apreciabile implicații în for
marea tinerei generații pentru 
muncă și viață. Vestea este, 
fără îndoială, plăcută ți reali
zarea promisiunilor garantată 
de măsurile luate de federația 
de specialitate în acest sens : 
a fost organizat, în'ultima vre
me, un antrenament comun al 
celor mai talentați constructori 
ți piloți din întreaga țară, 
care, întorși acasă, vor condu
ce programele demonstrative. 
Astfel, aeromodeliștii, racheto- 
modeliștii și automodeliștii 
s-au antrenat la Deva, iar 
navomodeliștii la Petroșani, 
două centre cunoscute în spor
turile tehnico-aplicative, grație 
sprijinului acordat de orga
nele locale cu atribuții și de 
unii entuziaști ca Ladislau 
Ballo, ficații Kiikosi și, respec
tiv, Leontin Ciortan.

Ce ne vor oferi modeliștii In 
programul lor pregătit pentru 
... stadioane 7 Ne spune fon 
Bobocel, maestru emerit al 
sportului, veteran al construc
țiilor de amatori în țară noas
tră : „Vom face demonstrații 
de zbor captiv, de zbor de 
virtuozitate cu pilotaj prin ra
dio, acrobații aeriene și teres
tre, vom prezenta copii ale 
onor celebre avioane româ
nești — Vlaicu, Vuia, Coandă 
—, în cîteva cuvinte spus vom 
demonstra că modelismul for
mează tineretului „mîini de 
aur" și inteligență de inventa
tor, printre cele mai prețioase 
bunuri dintotdeauna, dar mai 
ales de azi".

Așteptăm să vă aplaudăm. 
(V.T.).

2

SPERĂM
Anul trecut, iubitorii orien

tării turistice din țara noastră 
au așteptat zadarnic invitația 
de a participa la tradiționala 
„Cupă Gențiana", organizată, 
in fiecare an, de timișoreni. 
Neînțelegerile pe plan local, 
ale comisiei de orientare cu 
CJ.E.F.S. Timiș, au dus ta o 
Întrerupere — am zice, la crea
rea unei „pe'te negre" — în 
șirul celor peste 30 de ediții 
ale „Cupei Gențiana", una 
dintre cele mai vechi compe
tiții de orientare din România. 
(Există promisiuni ferme că în 
acest an firul tradiției va fl 
reînnodat...).

Și iată că. acum, o altă cupă 
de tradiție, la care, de regulă,

CA NU-I DECIT 0 AMINARE..
iau parte cei mai buni orien- 
tariști din țara noastră, este în 
pericol de a-și Întrerupe șirul, 
tocmai cînd ajunge la al doi
lea deceniu de existență : 
„Cupa Busola de aur", organi
zată de clujeni.

Conform planului aprobat 
de federație — la propunerea 
Comisiei de turism de pe lin
gă C.J.E.F.S. Cluj — concursul 
urmează să aibă loc in zilele 
de 1 și 2 mal. Dar clujenii 
n-au trimis nici pînă acum re
gulamentul de desfășurare, 
care trebuie înaintat spre a- 
probare eu minimum 6 săptă- 
mlni înainte de competiție. Am 
luat legătura cu îng. Dumitru

Ciobanu, care răspunde de a- 
cest concurs.

„Am cerut federației să a- 
minăm pină in luna iulie sau 
august competiția, ne-a spus 
Îng. Ciobanu, deoarece în zi
lele de 1 și 2 mai sint 
planificate finalele județene de 
orientare și. deci, n-am fl a- 
vut, la start, eei mal buni 
sportivi din țară".

Nu se știa, oare, <Kn timp, 
că se suprapun cele două ac
țiuni 7

Să sperăm, totuși, că această 
amînare nu va duce ta o re
petare a tristei experiențe de 
anul trecut, a timișorenilor.

Sever NORAN

5

£

i
I. T. II n. București organizează

EXCURSII DE 1 MAI\
CU AUTOCARUL (perioada 30 aprilie 

- 2 mai)
• București — Ploiești — Sinaia — Buș

teni — Predeal (vile) «a lei
• București — Ploiești — Sinaia — Buș

teni (vile) 366 iei
• București — Pitești — Hm. Vflcea —

C5 ciula ta (botei) «93 lei
• București — Ploiești — Slănlc Prahova

(vile) «10 lei
• București — Predeal — Vllcele (vie)

«32 Iei
• București — Predeal — Balvanyoa (vile)

442 lei
• București — Slănlc Prahova — Cheia

(vile) «24 lei
• București— Brașov — Sf. Gheorghe

(hotel) 571 lei

EXCURSII DE O ZI CU AUTOCARUL
LA 1 Șl 2 MAI

• București — Ploiești — Sinaia — Buș

Un succes dc sezon la Indemlna tuturor I I

teni — Predeal 133 lei
• București — Pitești — Rm Vîlcea —

Căclulata 155 lei
• București — Ploiești — Slănlc Prahova

— Cheia 155 lei
• București — Pitești — Curtea de Argeș

155 lei
• București — Ploiești — Brașov — Poiana

Brașov 155 lei

LOZUL PRIMĂVERII
I emisiune mrciaki limitata • *

ORICINE JOACA POATE CIȘTIGA :
® autoturisme „Dacia 1300“ ți „Trabant 601“ 
• 50.000, 10.000, 5.000 lei etc.

$

CU TRENUL SPRE CABANELE 
BABELE, CARAIMAN, PIATRA MARE, 

MALAlEȘTI, piscul CIINELUI
Informații șl Înscrieri la filialele I.T.H.R. 

București din : str. Mendeleev nr. 14 (te
lefon 59.37.60) ; Str. Tonitza nr. 13 (telefon 
16.45.45) ; Bd. 1848 nr 4 (telefon 13.75.33), 
Bd. N. Bălcescu nr. 35 (telefon 15.74.11), 
Bd. Republicii nr. 68 (telefon 14.08.00), Cal. 
Moșilor bloc 55 bis (telefon 11.08.48), Casa 
de cultură din Buftea.

AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT
Șl V1NZATORII VOLANȚI DUȘI ÎNTREAGA ȚARA 

VA STAU ZILNIC LA DISPOZIȚIE

încercați să vă numărați și dv. printre marii 
ciștigători la

LOZUL PRIMĂVERII

Nu de mult, în Editura Sport-Turism a apărut o nouă 
carte din domeniul medicinii sportive, ilustrînd cum nu se 
poate mai bine rolul preventiv al exercițiului fizic, ca și 
cel curativ și recuperator, prin introducerea sa în terapia 
complexă. Nu am fi abordat această recenzie' dacă recent 
cu ocazia Conferinței pe țară a mișcării sportive, nu s-ar fi 
atras din nou atenția asupra minusurilor existente încă în 
sportul de masă, în asimilarea mișcării în viața omului 
contemporan, pentru sănătatea și vigoarea fizică și mentală, 
pentru randament sporit în muncă ți recreare 
muncă. Or, lucrarea „Cultura fizică medicală", 
rută sub coordonarea conf. dr. Ioan Drăgan, reputat 
cialist in domeniul medicinii sportive, în colaborare 
serie de alți specialiști din domeniul recuperării, pe 
faptul că umple un gol în literatura de specialitate, sub 
aspect didactic (pentru studenții în medicină și în educa
ție fizică) și informativ-operațional (pentru medicii de ori
ce specialitate, profesorii și instructorii de cultură fizică 
medicală), aduce argumente obiective în favoarea educa
ției fizice și a sportului, ca elemente benefice pentru să
nătatea omului ți a colectivității, pentru formarea corectă 
și armonioasă a tineretului, pentru creșterea capacității de 
muncă, pentru prevenirea îmbolnăvirilor, pentru corectarea 
și tratarea unor abateri de la normal pe plan somatic sau 
funcțional, pentru vindecarea unor boli și traumatisme, 
sau sechele ale acestora, pentru refawrea după efortul 
profesional sau sportiv.

Iată de ce recomandăm această lucrare tuturor activiști
lor din domeniul sportului și personalului medico-sanitar, 
apreciind că răspunde din plin cerințelor incluse In Me
sajul adresat Conferinței mișcării sportive de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Rezoluția Conferinței recomandă să se 
transpună în practică tocmai cele incluse în această va
loroasă lucrare cu caracter monografic.
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dr. C. ȘERPE
specialist la Centrul de medicină sportivă

cititorilor• Semnalăm 
o mare reușită 
lucrări românești : 
lumul ,,Nadia“ 
de colegul nostru 
Chirilă și apărut în 
tura Sport-Turism 
1977, a fost tradus 
limba chineză și publicat 
la Beijing într-o primă 
ediție de 40.000 de e- 
xemplare (o nouă ediție 
fiind în curs de tipă
rire). Vedem în acest e- 
veniment un dublu oma
giu față de marea noas
tră gimnastă și față de 
valoarea literaturii spor
tive românești.
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Chirilă și apărut în Edi-
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Sport-Turism
tradus
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limba chineză și publicat
la Beijing într-o primă
ediție de 40.000 de e-
xemplare (o nouă ediție
fiind în curs de tipă-
rire). Vedem în acest e-
veniment un dublu oma
giu fața de marea noas
tră gimnastă și față de
valoarea literaturii spor
tive românești.

• Literatura șahistă in limba română se îmbogățește pe
riodic cu volume mereu diversificate și prin aceasta cu tot 
mai mare rază de penetrație. Iată, în primul trimestru al 
acestui an, apărînd în Editura Sport-Turism o carte adre
sată copiilor eu precădere (dar și maturilor neinițiați !), 
„Primii pași in șah", datorată unor maeștri recUnoscuți — 
Elisabeta Polihroniade și Tiberiu Rădulescu, care dezvă
luie, intr-un limbaj colorat, accesibil la orice vîrstă, tainele 
jocului pe tabla cu 64 pătrățele. Al doilea volum, cu carac
ter antologic, este opera lui Constantin Ștefaniu, care a 
avut răbdarea să colinde prin secole, prin arhive și docu
mente, pentru a ne oferi într-un splendid buchet (intitulat 
„Șah — cartea de aur",, apărută în aceeași editură) cele 
mai frumoase 1000 de partide din istoria de veacuri a 
jocului.

• FILM
• Studioul „Al. Sahia" a lansat filmul „Daciada dc vară", 

operă a regizorului Eugen Popiță, avînd drept consultanți 
pe Gheorghe Dumitrescu ți Florin Gămutea.

Același regizor — Eugen Popiță, care și-a dedicat o mare 
parte a carierei filmelor sportive — a încheiat din toamna 
trecută, aproape în timp record, filmul consacrat marelui 
eveniment al anului 1981 : Universiada de la București. Cu 
toate acestea, din motive neînțelese, filmul „Universiada 
’81“ (Casa de filme nr. 3) încă nu a ajuns la public !

• Sportul își ia partea leului din seria de Oscar-uri pe 
1981. La 30 martie, drept cel mai bun film al anului a fost 
declarată producția „Chariots of Fire" (Carele de foc), în 
regia lui Hugh Hudson, consacrată poveștii a doi atleți bri
tanici In concurență pentru Jocurile Olimpice din 1924 de 
ta Paris.
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fosta aripă dreaptă, de acum 
15—20 de ani, a echipei din șo
seaua Ștefan cel Mare.

CORNEL LUNGU, SATUL VRA- 
ȚA. Pînă acum, nici o echipă 
din Dorohoi n-a fost prezentă în 
campionatul Diviziei A. O aseme
nea performanță încă n-a fost 
la îndemîna fotbaliștilor din Do
rohoi. Dar — în fotbal, mai ales 
— nu se știe ce ne rezervă vi
itorul. Reveniți, deci, cîndva cu 
această întrebare. Ceea ce ne 
surprinde, totuși, este că proble
ma îl preocupă pe un iubitor al 
fotbalului de prin părțile Mehe- 
dințului !

AUREL BONCIU, BRAILA. La 
natație, unde recordurile au via
ță foarte scurtă, era imposibil 
ca vreunul din recordurile pe 
care Mark Spitz le-a realizat cu 
10 ani în urmă să mai stea în 
picioare ! Un record continuă 
însă să-i aparțină: acela al ce
lor 7 medalii de aur cucerite la 
J.O. de la Miinchen din 1A72.

MELANIA DORNESCU, BUCU
REȘTI. Vasile Angliei, vicepre
ședintele clubului Dinamo este

CONSTANTIN DORU, BUZĂU. 
Petrolul a retrogradat din Divi
zia A — mă refer la ultimul... 
accident de acest fel al echipei 
ploieștene — la • sfîrșitul ediției 
1977—1978, în urma unui penalty 
repetat și... r-tat. La prima exe
cuție — neregulamentară, după 
opinia arbitrului — Petrolul trans
formase penalty-ul și scăpase de 
retrogradare. Repetarea loviturii 
i-a fost fatală. Să așteptăm acum 
să vedem cum se va termina 
duelul cu Rapid, o altă echipă 
simpatizată, care lipsește și ea 
de mult din Divizia A. Păcat că 
nu pot intra amîndouă deodată, 
pentru a-i mulțumi pe suporterii 
celor două echipe !

S.N., HAȚEG. Nu orice rimează 
este poezie sau măcar epigramă. 
Reveniți la proză, unde sînteți în 
largul dv.

/



DUPĂ CE A STRĂBĂTUT TOATE JUDEȚELE TĂRII,
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„ȘTAFETA PĂCII77 A SOSIT LA BUCUREȘTI
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ENTUZIASTA ADUNARE A SPORTIVILOR
LA STADIONUL TINERETULUI

(Urmare din pag 1)

erau înscrise chemările adre
sate de sportivii români. de 
întregul tineret din tara noas
tră, tinerilor din întreaga lu
me : „Să apărăm cel mai de 
preț drept al omului, dreptul 
la viată" ; „Sportivi ! Luptați 
cu toată energia împotriva 
războiului, pentru dezarmare 
și pace în lume" ; „Să înceteze 
cursa înarmărilor" : „Jos răz
boiul".

în aplauzele și uralele ce
lor prezenti. pe stadion intră 
ultimul schimb al „Ștafetei 
Păcii", purtată de campionii 
olimpici Nadia Comăneci si 
Corneliu Ion, format din 30 
de atleți bucureșteni, alături de 
care se află 40 de tineri re
prezentanți ai mișcării sportive 
din județe. însoțiți de 100 de 
cicliști și motocicliști.

Festivitatea a fost deschisă 
de general-locotenent Marin 
Dragnea, președintele Consi

liului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, care a 
rostit un cuvînt de salut.

A urmat momentul solemn 
în care Apelul de pace adresat 
de sportivii români participant) 
la „Ștafeta Păcii" sportivilor 
din lumea întreagă, pentru 
pace, securitate și colaborare 
pe planeta noastră a fost citit 
de Nadia Comăneci, Erou al 
Muncii Socialiste, multiplă 
campioană olimpică.

într-o atmosferă de vibrant 
patriotism, de deplină anga
jare și entuziasm tineresc, cei 
prezenți au adoptat textul unei 
telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

întregul stadion răsună de 
uralele miilor de tineri 'parti
cipant! la această amplă mani
festare. Se scandează cu însu
flețire, minute în șir : 
„CEAUȘESCU — P.C.R.",
„CEAUȘESCU — ROMANIA", 

„CEAUȘESCU — PACE", cei 
prezenți la festivitate dînd 
glas sentimentelor de profundă 
stimă și prețuire față de secre
tarul general al partidului, 
președintele țării, cel mai iubit 
fiu al națiunii române, a cărui 
activitate exemplară consa
crată propășirii României so
cialiste, sporirii continue a 
bunăstării poporului nostru, 
înfăptuirii idealurilor sale da 
pace, securitate și colaborare, 
și-a cîștigat o remarcabilă și 
îndreptățită apreciere pe plan 
mondial.

Ampla manifestare a tinere
tului sportiv din țara noastră 
în favoarea păcii și dezarmării 
s-a încheiat cu atractive de
monstrații de volei, rugby, 
handbal, baschet, fotbal, box, 
lupte, gimnastică și atletism, 
cu participarea unor sportivi 
fruntași ai cluburilor bucu- 
reștene, care au imprimat aces
tei acțiuni caracteristicile unei 
veritabile sărbători a sportu
lui și tinereții.

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Urmare din pag I)

an de an a obținut noi succese în edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre co
munism.

Tineretul sportiv al României își exprimă dorința de a 
trăi și munci în pace și înțelegere, de a-și uni forțele 
cu tineretul sportiv din lumea întreagă, pentru a da glas 
voinței unanime de a lupta împotriva înarmării și în pri
mul rînd a celei nucleare, per.tru trecerea Ia măsuri e- 
ficiente de dezarmare, pentru securitate și pace pe pla
neta noastră.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că nu vom precupeți nici un efort pentru 
a ne angaja cu maturitate și patriotism înflăcărat, ală
turi de toate forțele progresiste. In lupta neobosită pen
tru apărarea cuceririlor omenirii, pentru apărarea In
dependenței și libertății, pentru pacea și fericirea po
poarelor,

ADUNAREA SPORTIVILOR DIN BUCUREȘTI 
CU PRILEJUL PRIMIRII „ȘTAFETEI PACII“

FLACĂRA VIE A PĂCII

PE ULTIMELE SECVENȚE ALE CELOR 
CINCI TRASEE, SPRE INIMA ȚĂRII

In drumul său spre capitala 
țării, „Ștafeta Păcii" a parcurs 
simbătă și duminică ultimele 
secvențe ale celor 5 trasee, re
prezentanții tineretului sportiv 
al patriei noastre purtind spri 
inima țării mesajul de pace, 
prietenie și colaborare al tu
turor județelor țării. Ca î» 
toată perioada in care a stră
bătut meleagurile patriei, Șta
feta a fost pretutindeni intim- 
pinată cu entuziasm, expri- 
mindu-se și cu acest prilej 
dragostea nețărmurită a spor
tivilor, a poporului nostru față 
de tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, ale cărui strălucite 
inițiative de pace sînt cunos
cute și apreciate în întreaga lume.

Iată scurte relatări ale cores
pondenților noștri.

TRASEUL NR. 1. Peste 1000 
de tineri din ■ Alexandria au 
fost prezenți pe Stadionul U- 
nirea și la Sala sporturilor din 
localitate, unde a avut loc fes
tivitatea de primire a Ștafetei 
din județul Olt. Cu acest pri
lej, au fost organizate specta
culoase întreceri sportive la 
fotbal, baschet, precum și șta
fete aplicative. Din delegația 
sportivă a județului Teleorman 
desemnată să poarte spre Ca
pitală mesajul Ștafetei au făcut 
parte sportivi ai secției de fot
bal Unirea Alexandria, voleiba
liști de la C.S.Ș.. reprezentanți 
ai unor secții fruntașe la lupte, 
tir si judo. Oamenii muncii din 
satele județului au făcut du
minică dimineața o entuziastă 

primire purtătorilor Ștafetei. 
(Mihaj BIZON, coresp.).

TRASEUL NR. 2. Sosirea, 
simbătă. a „Ștafetei Păcii" la 
Tirgoviște, puternică cetate de 
oțel a tării, a prilejuit momente 
le adevărată sărbătoare. Pe 
.„adionul Municipal ai orașu

lui, un mare număr de tineri
i-au  întâmpinat pe reprezen
tanții județului Argeș, cu care 
prilej — într-o însuflețitoare «i 
entuziastă manifestare —
participant!! și-au exprimat to
tala adeziune la politica de
pace promovată cu consecventă 
de partidul și statul nostru. 
De asemenea, cu această oca
zie. în localitate au avut loc 
numeroase competiții sportive 
dotate cu „Cupa Păcii", la a- 
tletism, racheto-modelism, kar
ting. (Mișu AVANU, coresp.).

TRASEUL NR. 3. După cea 
străbătut frumoasa Vale a Pra
hovei. fiind urmărită și aplau
dată de un mare număr deți
neri șl de oameni ai muncii 
aflati în vacanță în stațiunile 
montane, purtătorii „Ștafetei 
Păcii" au ajuns simbătă Ia 
Ploiești. Reprezentanții județu
lui Brașov au fost întîmpinați 
de cicliști, motocicliști și da 
sportivi ai tuturor asociațiilor 
din orașul „aurului negru". Pe 
platoul din fața Sălii sparturi
lor „Victoria" a avut loc o 
entuziastă manifestare de pace, 
la care au fost prezenți peste 
1 500 de tineri. Atletul Sorin 
Dumitrescu a preluat Ștafeta 
de la scrimerul brașovean 
Daniel Costin, Iar apoi pe ba
zele sportive ale orașului, s-au 

desfășurat întreceri de fotbal, 
handbal, cros. (Octavian BAL- 
TEANU, coresp.),

TRASEUL NR. 4. în Piața 
„Daciei" din Buzău, mii de ti
neri au făcut, sîmbătă, o pri
mire călduroasă soliei de pace 
a tineretului sportiv vrîncean. 
DupăV ce voleibalista Roxana 
Avram a dat citire mesajului 
de pace al tineretului sportiv 
din județul Vrancea, maestrul 
sportului Dorel Mititelu, din 
lotul național de maraton, s-a 
angajat să-I ducă cu cinste mai 
departe, spre Capitală. Sosirea 
Ștafetei în orașul nostru a pri
lejuit organizarea a numeroase 
intrecert sportive sub egida 
marii competiții naționale „Da- 
ciada". Spre Capitală, Ștafeta 
a fost purtată de un grup de 
sportivi fruntași din județ. 
(T. CRISTIAN, coresp.).

TRASEUL NR. 5. Sute de 
tineri și tinere din orașul 
Giurgiu au întâmpinat, în piața 
Republicii, cu entuziasm și căl
dură pe reprezentanții județu
lui Călărași, purtători ai „Șta
fetei Păcii". Pe bazele sportive 
Cetatea. Voința și cele ale li
ceelor din localitate, au avut 
loc întreceri la handbal, volei 
și atletism, iar în Parcul pio
nierilor s-a desfășurat „Crosul 
Păcii". Atît în orașul nostru, 
cît și pe traseul de la Călărași 
la Giurgiu, numeroși tineri și 
oameni ai muncii au salutat cu 
căldură șl deplină aprobare pe 
purtătorii mesajului de colabo
rare. prietenie și pace. (Ale
xandru PAN A, coresp.).

Stadionul Tineretului de la 
Șosea, era parcă mai proaspăt 
ca oriclnd. Plouase in cursul 
nopții, parcă pentru a înmulți 
nuanțele de verde din coroa
nele copacilor. (Stadionul Ti
neretului e un stadion al co
pacilor ; terenurile de rugby 
dinspre Cașin se văd nedeslu
șit prin ogivele mugurilor în- 
tirziați de această primăvară 
boreală). Gazonul de pe Cen
tral era, ca întotdeauna, de un 
verde aprins... centralul fiind 
asemenea Wimbledonului, un 
gazon pe care — in mod cu
rent — nu se joacă, ci doar se 
așteaptă sărbătorile sportului...

Așteptăm sosirea Ștafetei cu 
o anume emoție, pentru că e 
întotdeauna o emoție in sufle
tul cronicarilor cînd știu că va 
veni Nadia Comăneci, acest 
simbol al unor victorii spor
tive pe care tinerețea reporte
rului nici nu și le-ar fi putut 
închipui.

Și a apărut Nadia. La fel de 
subțire. La fel de distinsă, in 
imaculatul ei costum alb cu 
celebrul lampas tricolor pe 
care il cunoaște acum întreg 
globul. Nadia părea chiar mai 
micuță decit in- memorabilele 
minute de la Montreal. Era. 
desigur, o iluzie optică, provo
cată de statura atletică a cam
pionului olimpic Corneliu Ion, 
cu care forma un cuplu plin 
de grație...

Nadia și Corneliu au urcat 
pe un podium, in aplauzele tri
bunei pline. Apoi s-a făcut 
liniște. Fetița de la Montreal 
a început să rostească, limpe
de, Apelul de pace al sporti
vilor români către toti spor
tivii lumii.

Nu credem că Sr-ar fi putut 
alege un mesager mai potrivit 
pentru această rostire. Vorbea 
Nadia Comăneci, despre care 
ziarul atenian „Kathimerini" loan CHIRILA

scria in zilele Montrealului c4 
„a fost flacăra vie a Olimpia
dei, cea care a transformat 
Jocurile intr-un zîmbet de co
pil... Nadia Comăneci, cea mal 
iubită sportivă olimpică a ce
lei de-a XXI-a ediții, o adevă
rată justificare a Olimpiadelor 
de pină acum și a tuturor ce
lor care vor veni".

Nadia Comăneci era di» 
nou în mijlocul nostru. Nadia 
Comăneci, ultima purtătoare a 
mesajului sportivilor români 
pentru triumful păcii pe în
treaga planetă...

După terminarea festivității. 
Stadionul Tineretului a redeve
nit, parcă, stadionul tuturor co
piilor și adolescenților Capita
lei plin de numeroase întreceri 
sportive. Ivirea neașteptată a 
soarelui, a făcut ca stadionul si 
fie un tablou viu, urmărit cu.- 
înverșunare profesională de 
numeroșii fotoreporteri înar
mați cu „tunuri" și filme co
lor. în centrul atenției se afla 
insă cascada binecunoscută a 
săritorilor acrobatici ai I.E.F.Ss- 
ului, un fel de călușari ai fes
tivităților sportive. Ne-am o-
propiat de grupul săritorilor,
atrași de elasticitatea unui stu
dent de culoare, care stirnea 
aplauzele tribunei prin exube
ranța săriturilor sale. L-am În
trebat direct: „De unde ești 
dumneata tinere T“ A rdspuns, 
etalindu-și dinții frumoși — 

' clape albe incrustate In ovalul 
de abanos: „Din Coasta de 
Fildeș".

Mesajul de pace al sportivi
lor români pornea spre toata 
zările, iar zîmbetul frumos al 
colegului Nadiei Comăneci U 
saluta cu căldură și recunoș
tință, cu o clipi înainte ea te
lexurile si bați știrea pentru 
lumea întreagă...



Divizia „A"t 
etapa a 26-a

PASIONANTĂ CURSĂ PENTRU TITLU
• Dinamo - un pas important spre titlu • 
gian câștigă duelul cu Lucescu (antrenor-jucător) 
derby-ul bănățean * Chimia reface din terenul 
Progresul-Vulcan are acum probleme cu 
pete de afiș* : F.C. Olt - Universitatea Craiova

REZULTATE TEHNICE

ETAPA VIITOARE (24 aprilie)

Dinamo - Steaua 2-1 (1-1)
U. T. Arad — „Poli* Timișoara 0-0
C.S. Tîrgoviște - Chimia Rm. Vilcea 0-0
S. C. Bacău - F.C.M. Brașov 2-0 <t-o>
F.C. Constanța - Jiul Petroșani 3-1 (2-0)
Uni». Craiova - F.C. Argeș 1-0 (1-0)
F. C. Olt - Corvinul 2-0 (1-0)
„U* Cluj-Napoca - A.S.A. Tg. Mureș 1-1 (0-1)
Progresul Vulcan - Sportul studențesc 1-2 (0-0)

•

16 GOLURI : lordonescu - 1 din 11 m ; 14 GO- 
LURi : Ccmotaru ; 9 GOLURI : D. Georgescu, Co- 
ras — 1 din 11 m, Cîmpeanu II - 1 din 11 m, O. 
tonescv, Bălăci — 3 din 11 m.

Corvinul Hunedoara - F.C.M. Brașov (0-2)
Sportul studențesc - S.C. Bacău (1-1)
F. C. Olt — Univ. Craiova (1-4)
Jiul Petroșoni - U.T. Arad (0-1)
A.S.A. Tg. Mureș — Prog. Vulcan (0-2)
Steoua — „Poli* Timișoara (0-2)
„U* Cluj-Napoca — F. C. Constanța (0-2)
Chimia Rm. Vilcea — Dinamo (0-1)
F.C. Argeș — C.S. Tîrgoviște (0-1)

CLASAMENTUL

Universitatea Craiova continuă lupta • Hala- 
• „Poli* Timișoara a luat un punct mare in 
pierdut # Și totuși A.S.A. Tg. Mureș speră • 
realizarea „baremului* • Sîmbătă, două „câ
ți Chimia - Dinamo

1. DINAMO 26 16 4 6 50-26 36
2. Univ. Craiova 26 16 3 7 53-18 35
3. Corvinul 26 13 6 7 54-31 32
4. F. C. Olt 26 14 4 8 37-23 32
5. Steaua 26 11 7 8 31-24 29
6. Sportul studențesc 26 9 10 7 27-29 28
7. S. C. Bacău 26 9 8 9 32-37 26
8. F. C. Constanța 26 8 9 9 30-36 25
9. C. S. Tîrgoviște 26 10 5 11 24-33 25

10. „U* Cluj-Napoca 26 9 6 11 26-34 24
11. F.C.M. Brașov 26 9 6 11 20-29 24
12. Chimia Rm. Vilcea 26 9 6 11 25-40 24
13. F. C. Argeș 26 8 7 11 23-26 23
14. U. T. Arad 26 8 7 11 25-30 23
15. „Poli" Timișoara 26 8 7 11 26-32 23
10. Jiul 26 7 8 11 27-35 22
17. A.S.A. Tg. Mureș 26 9 3 14 33-40 21
18. Progresul Vulcan 26 5 6 15 24-44 16

GOLGETERII

FOTBAL PREA PUȚIN,
O etapă de la care așteptam multe — și In 

primul rind fotbal 1 — ne-a oferit prea puțin. 
Trei meciuri egale — la Tlrgoviște. Arad și CJuj- 
Napoca, dintre care două terminate la „scoruri 
albe" —, o victorie foarte chinuită (cu 1—0) a 
campionilor, la el acasă... După toate probabi
litățile, adevăratul meci nr. 1 s-a jucat la Scor- 
nlcești. Confruntarea dintre două mari ambiții, 
Halagian șl Lucescu, a dat cîștig de cauză pri
mului, deși echipa pe care o conduce era (și 
este) handicapată valoric in fața unui „11" soco
tit de toată lumea mal omogen, mal echilibrat, 
mal puternic. Totuși Halagian s-a dovedit capa
bil — in meciurile jucate acasă, dar și in cele 
din deplasare — să ridice condiția propriei e- 
chlpe (peste cota unor adversari mai valoroși) 
prin harul său incontestabil, prin înflăcărarea 
pe care o transmite echipei din focul său. Să 
dăm deci Oltului șl antrenorului său ceea ce li 
se cuvine. Fără vedete, cu numeroși jucători 
care la Craiova, Dinamo sau Steaua ar fi pro
babil rezerve. Oltul se bate pentTU un loc cit 
mal în față și bate pe muiți i

...Pomul dinainte lăudat, „derbyul pe hirtie" 
Dinamo — Steaua a fost arareori un derby va
loric (așa cum au fost multe partide din isto
ria faimoasă a întîlnlrilor echipelor celor două 
mari cluburi bucureștene), pasionanta și încrîn- 
cenata dispută pentru puncte punind în um
bră, din păcate, în multe faze fotbalul. A fost 
prea multă luptă (și adeseori, dură, nesportivă) 
șl prea puțină calitate, din vina celor două e- 
chipe, dar mai ales din vina conducătorului de 
meci, rare a făcut de toate în afara îndeplinirii 
obligației sale primordiale : aceea de a... con
duce eum se cuvine și autoritar partida. Șl 
dacă este adevărat că reținem în me
morie multe partide (superbe) de pe vre
mea lui Călinoiu, Vasile Anghel, Nicușor, 
Ene I și apoi Pircălab șl Nunweiller III în con-

NERVI FOARTE MULȚI
frunUrile cu Voinescu — Toroa, Apolzan, Z*vo- 
da, Constantin, Alexandrescu, Tătaru etc., apoi 
partida de sîmbătă a fost departe de virtuțile 
unei tradiții valoroase. Ca urmare, este adevă
rat, și evoluției unui arbitru dezorientat, in- 
fluențind jocul prin prestația sa uneori penibilă. 
Exemplul care spune multe ni l-a oferit acest 
arbitru în momente în care jocul era oprit, 
cînd s-au produs repetate busculade și alterca
ții» iar Igna stătea cu spatele (!T!) la fazele ex- 
trasportive. De ce ? Simplu. Ca să au vadă ! 
Ca să nu se implice, să nu fie nevbit să ia ho
tărârile necesare pentru corectarea cursului jo
cului. în asemenea condiții, un derby care a în
ceput foarte promițător (Dinamo jucînd predi
lect pozițional, cu faze mai atent construite. 
Steaua încercînd repetate spargeri de front) a 
degenerat progresiv, a ajuns pe alocuri o luptă 
surdă, cu faulturi grosolane, nesancționate ade
seori de un conducător de joc fantomă... După 
opinia noastră, arbitrul Ion Igna merită din plin 
o „eliberare de sarcini44 fotbalistice o perioadă 
de timp, dacă avem în vedere că și la recen
tul meci Sportul — Craiova nu a văzut un 
dublu ofsaid flagrant pe care l-ar fi văzut și 
ultimul arbitru de oraș. Spunînd adevărul pină 
la capăt, trebuie să subliniem și „aportul* de
cisiv al lui lordache, excelentul goal-keeper 
stelist primind sîmbătă două clasice „goluri da 
portar44. în rest, Majaru, Balint și Sameș, 
Mulțescu (prea dur însă), Augustin, Custov și 
Dudu (lovește o dată mingea la un sfert de 
oră, dar atunci e gol !) au încercat și reușit, 
din cînd în cînd, să scoată derbyul la lumi
nă. Prea puțin insă pentru pretențiile legitime 
ale iubitorilor de fotbal.

Marius POPESCU
P.S. O inițiativă bună a F.R. Fotbal : sâm

bătă, pe stadionul „S3 August*, 5 000 de copii 
au avut acces gratuit.

OASPEȚII AU TRECUT PE LINGĂ DOUĂ PUNCTE MARI
A.S.A. Tg. Mureș ar Ți pu

tut pleca din orașul de pe So
meș cu ambele puncte, recoltă- 
■urpriză pe care ar fi meritat-c 
după aspectul general al întil- 
nirii, ea infirmind. in ansam
blu, poziția retrogradantă pe 
care se află, în timp ce stu
denții au confirmat perioada 
de criză pe care o traversează 
după victoria asupra campioa
nei. Din start, ambele echipe 
au mers pe cartea atacului, va
riantă firească și pentru mu
reșeni. singura dealtfel în ten
tativa lor de salvare. La pri
mul corner al meciului, în min. 
8, Suciu a șutat puternic de la 
14 m, dar Biro II a respins in 
extremis, iar în min. 10 min
gea „înțepată" de Boca a tre
cut razant cu bara. în minutul 
următor. Bliioni a executat o 
lovitură liberă de la 35 m, Moș 
a vrut să degajeze, dar... s-a 
răzgîndit si FA7.EKAȘ a înscris 
plasat pe lingă Lăzăreanu. Stu
denții au acuzat șocul, jocul

SCORUL PUTEA FI MAI CATEGORIC
Dușurile reci din ultimele e- 

tape i-au trezit pe constănțeni, 
ei evohiînd sîmbătă la nivelul 
așteptat de entuziaștii lor su
porteri. Chiar din start gazdele 
s-au instalat la cîrma jocului, 
combinind frumos la mijlocul 
terenului și, printr-o perma
nentă mișcare, au hărțuit apă
rarea adversă, creând astfel nu
meroase situații de a înscrie. 
Frecventele schimljyri de locuri, 
desele urcări în atac ale fun
dașilor laterali. Turcu și Borali 
au descumpănit sistemul defen
siv al Jiului, care nu a găsit în 
primele 45 de minute argumen
tele necesare contracarării ofen
sivei furtunoase a constănțeni- 
lor. În asemenea condiții de 
joc, scorul a fost deschis repe

lor combinativ din preajma ca
reului advers neavînd eficiența 
scontată. Oaspeții nu se închid 
în apărare, fiind în continuare 
insistenți în ofensivă. Trei mi
nute — șoc, care ar fi putut 
cintări hotăritor în balanța 
partidei : in min. 27, după un 
frumos „un-doi“ cu Fanici, C. 
Hie a șutat puternic de la 14 
m, insă Lăzăreanu a scos (cu 
mare greutate) în corner ; în 
min. 28, Szabo a reluat peste 
bară de la 4 m, pentru ca in 
min. 29 Fanici să-1 imite.

La un minut de Ia reluare, 
,,U“ a izbutit egalarea prin 
CÎMPEANU II, care a țâșnit, a 
interceptat mingea la un schimb 
Biro II — BoRni și a înscris 
nestingherit. Studenții nu au 
însă forța necesară să profite 
de acest moment favorabil, o- 
fensiva lor fiind la fel de in
consistentă (demonstrată de sin
gura ocazie a lui Bucur din 
min. 79). Oaspeții se grupează 
bine, au cîteva contraatacuri 

de : în min. 5, Gache a șutat 
năpraznic de la circa 25 m, Ca- 
vai a plonjat, dar, neputind re
ține balonul, l-a respins la 8 
m și PETCU, pe fază, l-a intro
dus în poartă. După două mi
nute. din nou panică in careul 
oaspeților. Buduru a expediat 
balonul în bară ! Minute în șii> 
jocul s-a desfășurat în preaj
ma careului Jiului, elevii antre
norului JIașoti au obținut o 
suită de cornere, Petcu (min. 
22) a ratat din poziție ideală, 
iar avantajul și l-au mărit in 
minutul 33 s Borali, urcat in 
atac, a pasat in careu lui Pet
ru, acesta a centrat in fața 
porții și PEN IU a semnat al 
doilea gol.

După pauză, Jiul și-a schim

„U“ CLUJ-NAPOCA 1 (0)
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (1)

Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp frumos ; ipectatori — circa 
9 000. Șuturi : 12-10 (pe poartă :
3-5). Comere : 7-4. Au marcat : 
CÎMPEANU II (min. 46), respectiv 
FAZEKAS (min. 11).

„U* : Lâzâreonu — L. Mihaî, Cio
can, Moș, BAGIU — Boca, PORAȚ- 
CHt, Suciu — Dobrotâ (min. 78 FI. 
Pop), Cîmpeanu II, Țiglariu (min. 46 
Bucur).

A.S.A. : Biro II — SZABO, Ispir, 
BOLONI, Goll - C. ILIE. Dulâu, Hoj- 
nal (min. 53 Biro I) — Both II (min. 
77 Botbo), Fanici, Fozekos.

A arbitrat bine S. Drâgulici (Dro
be ta Tr. Severin) ; io linie : M. A- 
xente (Arad) și I. Velea (Craiova).

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 4-0 (3-0).

tăioase, fiind la un pas de vic
torie, prin Fanici (min. 60) — 
„cap", de la 4 m, dar mingea 
se duce exact în brațele lui 
Lăzăreanu.

Adrian VASILESCU

bat repertoriul, renunțînd la 
defensivă și astfel jocul, pentru 
o bună perioadă de timp, s-a 
echilibrat. Dar tot constănțenii 
au fost cei care au punctat. 
După ce Buduru (min. 56) a i- 
rosit o bună ocazie (la execu
tarea unei lovituri libere, de la 
18 m, de către Turcu), în mi
nutul următor I. Moldovan a 
executat impecabil o lovitură 
de colț in fața porții lui Ca- 
vai, iar PETCU a plonjat și a 
trimis balonul cu capul, în pla
să : 3—0. Și cînd toată lumea 
sc aștepta ca arbitrul să fluiere 
sfârșitul partidei, la una din 
rarele incursiuni ale oaspeților 
la poarta lui Lascu, SĂLĂJAN 
a redus diu handic'”

P. VINTILA

DOAR PE
Un meci așteptat cu mult 

interes, dovadă numărul de 
spectatori record pentru Bucu
rești în ultimul timp, cu o 
desfășurare pasionantă de-a 
lungul celor 90 de minute, în 
care balanța victoriei a Încli
nat de fiecare parte. Pină în 
cele din urmă a cîștigat Dina
mo datorită structurii mai so
lide a echipei, robusteței și 
oportunismului echipierilor ei 
în fața unor adversari cu joc 
spectaculos, pregnant ofensiv 
însă lipsit de forță la finali
zări și, in plus, cu un portar, 
Iordache, vinovat la ambele 
goluri primite.

Această partidă pasionantă a 
produs, din păcate, și multe 
ieșiri Si scene nervoase de 
partea ambelor echipe, care 
puteau fi evitate dacă arbitrul 
ar fi scos din timp cartona
șele, dar Ion Igna a intîraiat 
s-o facă la fiecare repriză și 
astfel unele scene nedorite, 
bruscările reciproce s-au în
mulțit înspre finalul meciului. 
De asemenea, el a fost ezitant 
și compensatoriu in decizii.

Meciul a fost atractiv totuși 
datorită fazelor palpitante con
sumate și chiar prim ardoa
rea cu care s-a jucat.

Lipsită de aportul lui Ior- 
dănescu, încă nerefăcut după 
scoaterea ghipsului de la pi
cior, Steaua a acționat cu o 
formulă 4—4—2, Ral ea și Ser
tov fiind înaintașii de la care 
se așteptau golurile, în timp 
ce Dinamo a jucat In formula 
4—3—3, in care linia de mij
loc — Mulțescu, Augustin, Cus
tov — a avut o contribuție hotărî- 
toare la echilibrul și construcțiile 
echipei, la obținerea succesu
lui, o opțiune importantă în 
lupta pentru titlu.

După un sfert de oră de ta
tonări, după ce un șut al lui 
Văetuș (min. 12) obligă pe Ior- 
dache să scoată mingea in 
corner, cele două „sfîrleze" ale 
Stelei, Sertov și Ralea, ajung 
în careul dinamovist. în min. 
15, Ralea pătrunde înspre 
poartă, dar Bumbescu il faul
tează clasic și penaltyul este 
dictat prompt și fără contes
tații. MAJARU transformă ca 
la carte : 1—0 pentru Steaua. 
Dinamo continuă să se organi
zeze fără să intre în panică. 
Augustin în min. 25 (șut-bom- 
bă respins de Iordache) și 
Orac, în min. 28, au bune o- 
cazii de a înscrie. în min. 30 
o cursă a lui Orac este oprită 
de Iovan la 18 m printr-un 
fault de joc pe care arbitrul 
îl sancționează. Execută MUL- 
ȚESCU, care și înscrie pe lîn-

VILCENII CONFIRMA
Chimia a venit la Tîrgoviște 

cu gîndul de a nu pierde : în
că din primul minut s-a așezat 
temeinic în apărare (in ajuto
rul acesteia veneau cu rîndul 
Alexandru, Iordan și chiar a- 
tacantul central Stanca, iai 
Cheran juca rolul de neobosit 
„închizător'' în fața fundașilor), 
dar a acționat și cu contra
atacuri periculoase purtate cu 
predilecție pe dreapta. Cu toa
te că Cincă (min. 3) expediază 
puternic o lovitură liberă de la 
25 m și îl „îndoaie" pe Voinea, 
iar Teleșpan (min. 5) își de
monstrează calitățile printr-0 
centrare foarte periculoasă, as
pectul general al jocului a fost 
acela al unui iureș continuu, 
dar neorganizat, spre poarta 
lui Pavel. Prima ocazie de gol, 
gazdele o au in min. 4 cind, 
la o acțiune de atac prelungită, 
Ene este pe punctul de a mar
ca, dar mingea se încurcă în 
pădurea de picioare din fața 
porții vîlcene, se izbește și de 
portar și în cele din urmă este 
respinsă. Minutele se scurg în 
favoarea oaspeților, care nu

F. C. CONSTANȚA 3 (2)
JIUL PETROȘANI 1 (0)

Stadion „1 Moi" ; teren alunecos ; 
timp noros, frig ; spectatori — circa 
6 000. Șuturi : 25—4 (pe poarta : 
9-2). Comere : 21-3. Au marcat : 
PETCU (min. 5 și 57), PENIU (min. 
33), respectiv SALAJAN (min. 90).

F.C. CONSTANȚA : Lascu - BORA
LI, Antonescu, Caramalău, TURCU — 
PETCU, DROGEANU, Gache - BU
DURU (min. 77 Zahiu), PENIU, I. 
Moldovan (min. 70 I. Constantinescu).

JIUL : Caval - P. Grigore, RUSU, 
Neagu (min. 76 Vizitiu), Vînâtoru 
(min. 76 V. Popa) — Muia, ȘUMU- 
LANSCHI, Varga, Dina - SALAJAN, 
Lasconi.

A arbitrat bine P. Seceleanu ; Io 
linie : I. Vasile (ambii din Bucu
rești) și T. Chelu (Giurgiu).

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 6—1 (2—0).

UN DERBY IV
JUMATATE...

DINAMO 2 (1)
STEAUA 1 (1)

Stadion „23 August* ; teren moale; 
timp noros, rece ; spectatori — circa 
55 000. Șuturi : 14—12 (pe poartă :
4—3). Cornere : 7-5. Au marcat : MA
JARU (min. 15 din penalty), MUL- 
ȚESCU (min. 30) și DUDU GEOR
GESCU (min. 77).

DINAMO : MORARU - Ion Marin, 
Dinu, Bumbescu, Stredie — MULȚES
CU AUGUSTIN. CUSTOV—Oroc (min. 
72 Dorel Zamfir), VOetuș (mîn. 44 
DUDU GEORGESCU), Țălnor.

STEAUA : Iordache — Iovan, SA
MEȘ, FI. Marin, Anghelini - BALINT 
(min. 81 Barbu), Mureșan, STOICA, 

MAJARU — RALEA, Sertov.
A arbitrat slab I. Igna (Timișoara); 

la linie : D. Petrescu șl J. Grama 
(ambii din București).

Cartonașe galbene : BUMBESCU, 
MULȚESCU, SAMEȘ. DOREL ZAMFIR.

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 1—0 (0-0).

gă zid și pe lingă Iordache a- 
flat pe traiectoria mingii : 1—1.

După pauză intră Dudu 
Georgescu, însă el nu pare să 
fie prea periculos. Steaua ra
tează, în șchimb, două ocazii 
prin Balint (min. 64 și 65), a- 
poi lui Iovan îi sare mingea 
din picior în mină, dar fără 
să existe elementul intențional 
cerat de regulament ; Ralea 
face o incursiune și este faul
tat, Anghelini îl jenează pe 
Țălnar (min. 71) în careu, dar 
nimeni nu reclamă penalty. în 
min. 74 Sertov, servit exce
lent de Mureșan, intră singur 
în careu și totuși nu înscrie, 
portarul Moraru reușind să-1 
deruteze. O ocazie enormă ra
tată de Steaua. Cu numai 
trei minute mai tîrziu, același 
Sertov aflat în atac pierde 
mingea la Dinu, care o trece 
Iui Custov. Acesta il vede pe 
Dudu Georgescu lingă careul 
stelist și îi servește mingea cu 
boltă. în acest moment, porta
rul Iordache iese inoportun la 
marginea careului, dar DUDU 
GEORGESCU este mai specu
lativ și trimite mingea cu ca
pul, tot cu boltă, in poarta 
goală : 2—1 pentru Dinamo in 
min. 77. Steaua continuă să se 
bată pentru egalare. La un a- 
tac al acesteia, în min. 83, 
Dinu cade în careu cu mîinile 
întinse. mingea se vede pe 
mîinile lui, dar elementul in
tențional nu poate fi constatat 
din tribună. Arbitrul nu acor
dă nimic. Jucătorii, nervoși, se 
reped unii la alții. Arbi
trai arată cartonașul galben lui 
Sameș și Dorel Zamfir, ceea ce 
liniștește ultimele minute 
de joc.

Aurel NEAGU
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c. s. tîrgoviște o
CHIMIA RM. VlLCEA 0

Stadion Municipal ; tor.n moale ;
timp innorot, rece ; ipectalori —
circa 9 000. Șuturi : 16—3 (pe poartă: 
4-2). Cornere : 9—1.

C.S. TÎRGOVIȘTE : Voinea - NICU- 
LESCU, DUMITRESCU. Ene, Agiu - 
CONSTANTIN, I. MARIN, Economu 
(min. 55 Gheorghe) — Aolenei, Sava, 
Mcrgelotu (m:n. 59 O. POPESCU).

CHIMIA : Pavel — Bosno (min. 69 
Boțoneo), CATARGIU. PREDA. Cincă 
— Alexandru, CHERAN, IORDAN — 
Teleșpan, STANCA, Glngu.

A arbitrat satisfăcător M. Stoenes- 
cu ; ta linie : P. Balaș șl D. Radu
lescu (toți din București).

Cartonașe galbene : CINCA.
Trofeul Petschovschi : 10. La spe

ranțe : 3-0 (1—0).

pierd nici un prilej de „a trage 
de timp", arbitrul uitind, pro
babil, să prelungească jocul. Și 
din această cauză spiritele se 
încing, fără ecou la conducăto
rul jocului, care tîrziu și-a a- 
mintit că are la indemînă car
tonașele. Pe fondul acestui fot
bal cenușiu, în care notăm, to
tuși, jocul mai organizat al 
oaspeților, o ocazie a acestora 
în min. 44 (Glngu, plecat pe 
contraatac, Sutează puternic și 
Voinea reține cu dificultate).

După pauză, dominarea forma
ției gazdă se accentuează, ba
loanele „plouă" în careul vîl- 
cean, dar sînt respinse unul 
după altul. Pe scurt, o domina
re nepericuloasă, datorată și a- 
mintitei lipse de clarviziune. I. 
Marin face , cîteva curse fru
moase, proaspătul intrat, O. 
Popescu, mai clar in intenții și 
realizări, șutează din voleu, de 
la circa 18 m (min. 75). Sava 
(min. 76) trimite și el un „cap", 
dar pe lingă poartă, în momen
tul în care Pavel nu mai putea 
interveni. în schimb, Agiu ex
pediază cîteva șuturi care s-ar 
fi putut puncta doar la... rugby. 
Și partida se încheie așa cum 
a început, cu un contraatac al 
Chimiei, purtat de data asta 
prin Stanca.

Mircea TUDORAN
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ROGRESUL VULCAN 1 (0)
«PORTUL STUDENJESC 2 (0)

Stadion „23 August" ; teren bun ; 
mp favorabil ; spectatori — circa 
0 000. Șuturi : 16-7 (pe poartă : 
2—3). Cernere : 13-2. Au marcat : 
4. SANDU (min. 47 și 79). TICA 
min. 60. din 11 m).

PROGRESUL VULCAN : GIRJOABA 
■ Nuțu, TICA. ION ALEXANDRU, Gh. 
tefon — Isaia. Neculce (min. 37 
ob), Simionov — Marica (min. 50 
1. Stoice), Țevi, Apostol.
SPORTUL STUD. : Speriata - M. 

1ihai, Cazan, IORGULESCU, Mun- 
tonu II — Chihaia. O. lonescu (min. 
5 BOZEȘAN), PANA - FI. Grlgore, 
4. SANDU. Terheș.
A arbitrat satisfăcător Al. Musta

ța (Pitești) ; la linie : M. Niculescu 
I (cu semnalizări greșite Io ofsold) 
I. Voinea (ambii din București).
Cartonașe galbene : M. MIHAI, I. 

\LEXANDRU.
Trofeul Petschovschi : 10. La spo- 

onțe : 0-0.

să egaleze în min. 52, lansat pe 
contraatac, dar, in loc să se 
uite spre poarta adversă, a tras 
:u ochiul spre arbitru, neștiind 
iacă e în ofsaid... în min. 63, 
Isaia este faultat de Munteanu 
II in suprafața de pedeapsă 
(arbitrul a ezitat in a-1 acorda) 
ți TICA transformă penalty-ul : 
1—1. în min. 77, același Isaia 
scapă pe contraatac, mingea șu
tată poposește in poartă, dar 
atacantul de la Progresul Vul
can fusese greșit semnalizat in 
ofsaid de tușierul Voinea. Două 
minute mai tirziu, M. SANDU, 
simbătă în vervă, înscrie spec
taculos, din săritură (2—1), a- 
dncind victoria Sportului stu
dențesc. O victorie meritată.

Paul SLAVESCU

!PIT EMOȚIILE 
TITUDINEA
F. C. OLT 2 (1)
CORVINUL HUNEDOARA 0 (0)

Stadion Viitorul : teren foarte bun; 
limp bun ; spectatori — circa 10 000. 
Șuturi : 19—5 (pe poartă : 7—0). Cor- 
nere : 6—1. Au marcat : PREPELIȚA 
(min. 45 — din 11 m) și ROTARU 
(min. 80).

F.C. OLT : Nedeo - ONUȚAN, Nl- 
eolae, lonașcu, Matei — CAȚOI, RO- 
1ARU, Șoarece - Prepeliță (min. 83 
rigmirean), PIȚURCA (min. 43 P. Pe
re), STATE.

CORVINUL : loniță - Rodnic, AN- 
JONE, Gălan, Bogdan - NICȘA, 
tleln, PETCU (min. 79 Lucescu) — 
Sobor. Dumitrache, Oncu.

A orbitrat bine M. Salomîr (Cluj- 
Mapoco) ; Io linie ; M. Abramiuc 
(Suceava) șl Fl. Popescu (Ploiești).

Cartonașe galbene : NICȘA, NICO-

..ofeul Petschovschi : 9. la spe
ranțe : 3-1 (1-1).

SĂ MAI
Dacă era de prevăzut, ținînd 

seama de vechea rivalitate exis
tentă intre cele două echipe, de 
palmaresul de pînă acum al con
fruntărilor lor directe, că me
ciul de simbătă de La Craiova 
va fi dirz disputat și echilibrat, 
nu ne puteam totuși închipui 
că el ne va lăsa în final un 
gust atît de amar. Vina pentru 
aceasta purtînd-o deopotrivă am
bele echipe, dar mai ales arbi
trul de centru V. Ciocan, care 
a părut depășit de impor
tanța și dificultatea unei aseme
nea partide cu implicații în zo
nele fierbinți ale clasamentului 
primei divizii.

Spre deosebire de ceea ce avea 
să urmeze, jocul începuse promi
țător. Craiovenii se lansaseră în- 
tr-o ofensivă susținută, dar pi- 
teștenil se apărau bine și con
traatacau cu vigoare. Din minu
tul 24 însă, partida a luat — din 
păcate —• un alt curs, nedorit. 
In acel minut, Cămătaru a fost 
faultat în careul oaspeților și 
arbitrul a acordat — justificat
— lovitură de la 11 metri. A e- 
xecutat Bălăci, dar portarul 
Cristian a apărat admirabil. Pi- 
teștemi Iși manifestau Încă bucu
ria de a fi depășit acest mo
ment greu, cînd arbitrul Ciocan
— după o mică, dar vizibilă e- 
zitare — a decis repetarea lovi
turii. Jucătorii oaspeți — în 
frunte cu prea nervosul Cristian
— s-au repezit spre arbitru, l-au 
bruscat, dar urmarea acestor 
scene penibile a fost doar un 
cartonaș galben arătat portaru
lui argeșan. In fine, a doua 
oară, penaltyul a fost transfor
mat de IRIMESCU. în ceea ce 
ne privește, ne-am închipuit că 
arbitrul a dictat repetarea lovi
turii pentru o presupusă mișcare 
de pe linia porții a lui Cris
tian, dar in pauză, la cabină, 
V. Ciocan ne-a precizat că mo
tivul l-a constituit pătrunderea 
In careu, In momentul execută
rii penaltyului, a fundașului 
Bărbulescu. Culpă pe care, măr
turisim, nu am sesizat-o.

Cert este că, după această dis
cutabilă deschidere de scor, spi
ritele au continuat să se încin
gă. N-au trecut decît cîteva mi
nute și după o intrare ceva mai 
tare a lud Cîrstea asupra lui 
Cămătaru, vîrful de atac craio- 
vean a ripostat lovindu-1 cu 
capul și produdndu-i o mică 
rană la frunte. Drept urmare, 
arbitrul l-a arătat cartonașul 
galben lui Cîrstea, iar pe Că
mătaru — în mod just — l-a e- 
limi-nat de pe teren.

în superioritate numerică, pi- 
teștenil încep să domine terito
rial, dar steril, pînă la sfîrșitul 
reprizei (prelungită de arbitru

VEDEM
UNIVERSITATEA CRAIOVA 1 (1) 
F.C. ARGEȘ 0 (0)

Stadion Central ; teren moale ; 
timp prielnic de joc ; spectatori — 
circa 10 000. A marcat : IRIMESCU 
(min. 25, din penalty). Șuturi : 8—2 
(pe poarta : 4—2). Comere : 7—2.

UNIVERSITATEA : Lung - Negrilâ, 
Tilihoi, ȘTEFÂNESCU, Ungureanu — 
PCLEANU, DONOSE, Bolcci - Cîrțu. 
Cămătaru, Irimescu.

F.C. ARGEȘ : Cristian — Bărbules
cu (min. 46 Băluță), Cîrstea, STAN- 
CU, Eduard — Badea, Chivescu, Kallo 
— TURCU» Radu II, Jurcâ (min. 62 
Moiceanu).

A arbitrat slab V. Ciocan (Bistri
ța) ; la linie : I. Dima (Sighișoara) 
și A. Gheorghe (P. Neamț).

Cartonașe galbene : CRISTIAN,
BĂRBULESCU, CÎRSTEA, TILIHOI, NE- 
GRILA, BĂLĂCI.

Cartonașe roșii : CĂMĂTARU, BA
DEA. BĂLĂCI.

Trofeul Petschovschi : 8. La spe
ranțe : 3-0 (2-0).

cu 5 minute) nereu$ind nici mă
car să tragă vreun șut spre 
poartă.

După pauză, Ln min. 54, oas
peții își vor crea unica lor mare 
ocazie de gol din acest meci, 
însă frumoasa acțiune individua
lă a lui Turcu (singurul atacant 
piteștean care a constituit un 
pericol pentru apărarea gazdelor) 
a fost curajos stopată de porta
rul Lung, care i-a ieșit în In
tim pin are.

Pe măsura scurgerii timpului, 
nervii jucătorilor cedează tot 
mai mult, jocul devine din ce 
în ce mai urit. Se comit — și 
de către o parte, și de alta — 
faulturi în serie, dar arbitrul 
nu pare a avea discernă min tul 
necesar, sancționînd — chiar eu 
cartonașe — unele mai ușoare 
și trecîndu-le cu vederea pe al
tele mai grave. Atmosfera se 
încinge la maximum (atît în te
ren, cît și în tribune) în min. 
82, cînd Badea plătește o poli
ță lui Bălăci (pentru o duritate 
comisă puțin înainte asupra lui), 
lovindu-1 fără balon. Craioveanul 
n-a putut riposta de această 
dată, dar arbitrul de centru, după 
îndelungi parlamentărl, îi elimi
nă pe amindoi.

Rămași In 9 oameni, craiovenii 
fac mari eforturi să mențină 
rezultatul, dar găsesc și puterea 
de a mai pune în pericol poar
ta adversă, în min. 84 Cîrțu ra- 
tînd o mare ocazie de a majora 
scorul și de a acredita astfel 
ca meritată victoria echipei sale..

Constantin FIRANESCU

SERIA I
GLORIA BISTRIȚA^ — 

C.S.M. SUCEAVA 2—0 (1—0). 
Autorii golurilor : Georgescu 
(min. 43 din llm) si Cațaros 
(min. 51).

GLORIA BUZĂU — POLI
TEHNICA IAȘI 3—1 (1—1). Au 
marcat : Balaur (min. 25 și 53), 
Negoescu (min. 75). respectiv 
lonescu (min. 32).

VIITORUL GHEORGHENI - 
UNIREA DINAMO FOCȘANI 
4—2 (1—0). Au înscris : Balazs 
(min. 30, 55), Bartha (min. 53, 
63), respectiv Sima (min. 57), 
Pastia (min. 85).

F.C.M. SIDERURGISTUL 
GALAȚI — DELTA TULCEA 
4—1 (2—1). Au marcat : An- 
ghelini (min. 9). Rusu (min. 
12, 65), Ancufa (min. 77), res
pectiv Steov (min. 38).

CEAHLĂUL p. neamț — 
C.S.U. GALAȚI 3—2 (1—0). Au
torii golurilor : Ivanov (min. 
15), Vasiliu (min. 59), Roșea 
(min. 65), respectiv Tararaclic 
(min. 73), Lala (min. 85).

C.S.M. SF. GHEORGHE - 
RELONUL SAVINEȘTI 6—0 
(2—0). Au înscris : Adorjan 
(min. 38), Kerekeș (min. 42), 
Siklodi (min. 46, 55, 74 și 86).

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA 
— VIITORUL MECANICA VA
SLUI 3—1 (2—0). Au marcat : 
Drăgoi (min. 2), luga (min. 38), 
Bulancea (min. 60). respectiv 
Dănilă (min. 54).

VICTORIA TECUCI — I.M.U.

Stănilescu (min. 48).
LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI 

— ȘOIMII IPA SIBIU 1—3 
(0—2). Meciul s-a disputat sîm- 
bătă după-amiază. Au înscris : 
Hagi (min. 68). respectiv Ga- 
vrilă (min. 6. autogol). S. 
Marcu (min. 35 și 90).

Relatări de la I. Tănăsescu, 
O. Guțu, Gh. Ilinca. M. Bizon, 
C. Gruia, D. Daniel, M. Tacăl, 
G. Octavian și A. Soare.
1. PETROLUL PI. 24 1S 7 2 43-13 37
2. Rapid Buc. 25 15 6 4 56-20 36
3. Unirea Alex. 25 13 4 8 26-20 30
4. Șoimii IPA Sb. 24 10 7 7 31-23 27
5. Metalul Buc. 24 9 7 8 26-17 25
6. Gaz metan 23 11 3 9 25-28 25
7. Dunărea CI. 75 11 2 12 29-31 24
8. Automatica B. 9 6 9 39-44 24
5. Mecanica fină 25 8 8 9 27-32 24

10. Energia SI. 24 10 4 10 26-32 24
11. Flacăra M. 25 9 5 11 1^-22 23
12. Carpați Mirșa 24 7 8 9 25—26 22
13. Tractorul Bv. 25 8 5 12 20-30 21
14. Autobuzul B. 24 9 2 13 26-34 20
15. Chimica Tîm. 23 7 6 10 20-31 20
16. Pandurii Tg. J. 24 9 2 13 32-43 20
17. Met Plopeni 24 8 3 13 22-32 19
18. I.C.I.M. Bv. 24 5 5 14 19-33 15

ETAPA VIITOARE (dumi-

MEDGIDIA 1—0 (0—0). Unicul
gd a foet realizat de Ichim 
(min. 58).

CONSTRUCTORUL LAȘI — 
BOTOȘANI 2—0 (0—0). 

golurilor: Dumitriu
și Bandac (min. 88). 
de la I. Toma, D. 
Malnași, G. Arsenie,

c.s.
Autorii 
(min. 53) 

Relatări 
Soare, C.
C. Rusu, Gh. Briotă Tr. Enache, 
V. Doruș și V. Diaconescu.
1. POU. IAȘI 24 17 4 ...................
2. Gloria Bistrița 24 13 6
3. GS.M. Suceava 24

Gloria 
F.C.M. 
Unirea 
GS.M. 
I.M.U.
C.S. Botoșani 
F.C.M. Pr. Br. 
Viitorul M. Vs. 
Ceahlăul P. N. 
Viit. Ghecrg. 
Const. z lași 
C.S.U. Galați 
Delta Tulcea 
Victoria Tecuci 
Relonui Sov.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
W.

Buzău 24 
Sid. G. 24
D. Focș. 24 
" 24

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

St. &h.
Med.

3 51-20 38
5 48-14 32
7 52-24 32
8 34-16 28
7 36-25 27
9 31-24 27
9 40-31 25

10 26-36 25
10 47-35 24
9 28-28 23

11 26—31 23
10 30-29 22
11 22-33 20
13 29-42 20
13 31-45 20
12 21-44 20

15 2 
12 4 
10 7
12 3
10 5
11 3
10 4
8 7

10 3
8 6
7 6
9 2
9 2
8 4
7 1 16 16—47 15
2 7 15 17-63 11

nică 25 aprilie) : Autobuzul 
București — Gaz metan Mediaș 
(1—2), Metalul Plopeni — 
Mecanică fină București (0—0). 
Dunărea Călărași — Energia 
Slatina (0—2). Tractorul Brașov
— Rapid București țA-3). Me
talul București — Șoimii IPA 
Sibiu (1—2). Chimica Tirnăveni
— Unirea Alexandria (0—2), 
Luceafărul București — Carpați 
Mirșa (0—2). Petrolul Ploiești
— Automatica București (1—1), 
Pandurii Tg. Jiu — Flacăra 
Moreni (1—2). I.C.I.M. Brașov
— stă. 1

SERIA A lll-o

aauză, și-ar fi putut asigura 
un avantaj de 2—3 goluri. Dar 
au ratat, din situații exce
lente, Prepeliță, fn min. 6, 
Piturcă în min. 10 si, din nou, 
Prepeliță in min. 16. Cînd mai 
rămăsese însă mai puțin de 
un minut din prima repriză, 
Șoarece, pătruns impetuos in 
tareul hunedorean, a fost
Faultat de Gălan și lovitura 
le pedeapsă, just acordată,
a fost transformată, eu pre- 

de PIȚURCA. Ante-
. deschiderii scorului, in 

tnin. 22, s-a petrecut o altă 
fază fierbinte în careul oas
peților, la o acțiune indizidu- 
ală a lui Rotaru. Arbitrul M. 
Salomir, aproape de fază și 
apreciind corect situația, nu 
a acordat penalty-ul reclamat 
de gazde.

Mihai IONESCU

A FOST ZIUA
„Un derby de tradiție, un 

derby al marilor ambiții, o par
tidă de mare luptă**, anunța în 
startul partidei de la Arad 
crainicul stației de amplificare. 
Ideea era continuată în cuprin
sul programului : „Iată, timișo
renii au mai pierdut ineă un 
punct, acasă, in etapa trecută, 
în schimb U.T.A. ars de par
tea sa certitudinea revirimen
tului, după victoria în fața clu
jenilor". Textul era însoțit de 
o fotografie, dintr-un meci a- 
mical eu ,.alb-violeții", disputat 
vara trecută. Era Rolul victoriei 
arădene și explicația suna cam 
așa : „Cum va fi astăzi 7“

Pînă la urmă a tost 0—0 1 
„Poli" a recîștigat punctul pier
dut in toamnă, la Timișoara l 
(2—2). Luptă a fost in teren, 
fotbal însă ceva mai puțin, 
miza punctelor — ca in atîtea 
alte partide — spunîndu-și cu- 
vîntul. N-am putea afirma că 
U.T.A. n-a făcut risipă de efort 
(atîta cit a tinut-o curelele). 
Ea n-a fost insă convingătoare

LUI „POLI“...
U. T. ARAD 0
„POLI* TIMIȘOARA 0

Stadion U.T.A. ; teren denivelat, 
puțin moale ; timp închis ; specta
tori — circa 10 000. Șuturi : 10-8 (pe 
poartă : 5-1). Comere : 9-4.

U.T.A. : DUCADAM — BITEA, Bodi. 
Kukla, GIURGIU - Mușot (min. T9 
Iova), HIRMLER, Tiso - Cura, Urs 
(min. 71 Roșu), Cora;.

POLITEHNICA : Moise - MURAR, 
C1RCIUMARU, PALTINIȘAN, Șundo - 
Vlâtcnescu (min. 58 Paloa), MANEA, 
Dumitru — Anghel, Nedelcu II, Leh
mann.

A orbitrat bine R. Petrescu ; la li
nie : L. Maieran și I. Orazoță (toți 
din Brașov).

Cartonașe galbene : CORAȘ,
ȘUNDA.

Trofeul Petschovschi : 8.
le speranțe : 3-0 (1-0).

ETAPA VIITOARE (dumi
nică 25 aprilie) : C.S.U. Galați
— Gloria Buzău (0—5), Relo- 
nul Săvinești — F.C.M. Pro
gresul Brăila (1—1), Politehnica 
Las* — C.S.M. Sf. Gheorghe 
(2—2), Delta Tulcea — Con
structorul Iași (0—1), Unirea 
Dinamo Focșani — Ceahlăul P. 
Neamț (0—0), C.S.M. Suceava
— T.M.U. Medgidia (2—3). Glo
ria Bistrița — F.C.M. Siderur- 
gistui Galați (0-3), C.S. Bo
toșani — Viitorul Gheorgheni 
(1—1), Viitorul Mecanica Vaslui
— Victoria Tecuci (1—2).

SERIA A ll-a

SOMEȘUL SATU MARE — 
F.C. BIHOR ORADEA 1—3 
(0—1). Au marcat : Pinter (min. 
67), respectiv Georgescu (min. 
25. 57), Pușcaș (min. 89).

F.C.M. REȘIȚA — OLIMPIA 
SATU MARE 4—0 (1—6). Au
torii golurilor : Oancea (min. 
13. 54. 58) și Porție (min. 75).

DACIA ORĂȘTIE — C.F.K. 
TIMIȘOARA 2—0 (0—0). Au 
înscris : M. Marian (min. 60) 
și S. Popa (min. 90).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 
STRUNGUL ARAD 2—0 (9—0). 
Au marcat : Popovic; (min. 78) 
și Schwartzman (min. 84).

RAPID ARAD — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 3—2 (2—1). 
Autorii golurilor : Gal (min. 
19), Borugă (min. 35 și 57, am
bele din 11 m), respectiv Radu 
(min. 41) și Pop (min. 61 din 
11 m).

MINERUL LUPENI — MI
NERUL CAVNIC 1—0 (0—0). 
Unicul gol a fost realizat da 
Colceag (min. 65).

U.M. TIMIȘOARA — AURUL 
BRAD 2—1 (I—0). Au înscris 5 
Nucă (min. 7 din 11 m și min. 
59), respectiv Dosan (min. 89 
din 11 m).

F.C. BAIA MARE — C.I.L. 
SIGHET 3—1 (3—0). Au mar
cat : Roznai (min. 23), Buzgău 
(min. 45), Koller (min. 47), 
respectiv Moldovan (min. 90).

MINERUL ILBA SEINI — 
C.S.M. DROBETA TR. SEVE

ID, ALTUL DE
l-a validat in conformitate cu 
realitatea. Pînă la pauză, for
mația locală a mai beneficiat 
ie alte două ocazii favorabile 
»rin Movilă, în min. 29 (cind 
a șutat de la distanță și Balaș 
1 reținut cu dificultate), și in 
min. 39 (cind tot el a reluat 
cu capul de la numai 6 m pe 
Ungă poartă).

Mult mai deciși aveau să fie 
lupă pauză jucătorii băcăuani. 
Jhiar în min. 47 Varnanu se 
itlă singur în suprafața de pe- 
leapsă, dar preia mingea ca 
in începător și aceasta ajunge 
n brațele lu; Balaș. In min. 
>2 notăm primul șut al brașo- 
’enilor spre poartă, cînd Pa- 
aschivescu a reluat cu capul, 
ault prea slab pentru a-1 în- 
inge pe Mangeac. Și în conti
nuare băcăuanii atacă viguros, 
atînd majorarea scorului prin 
lovită (min. 54). Varnanu 
min. 59). C. Solomon (min. 
3), Antohi (min. 71) și Șoșu 
min. 74 — „bombă" in „trans- 
ersală"). în sfîrșit, tabela a- 
ată 2—0 în min. 87, cînd min-

KINOGRAMÂ
S. C. BACÂU 2 (1)
F.C.M. BRAȘOV 0 (0)

Stadion „23 August" ; teren bun ; 
timp noros și rece ; ipectatori — 
citea 8 000. Șuturi : 14—4 (pe poartă : 
6-1). Comere : 12-0. Au marcat :
ȘOIMAN (min. 1*7) ți ȘOȘU (min. 
87).

S.C. BACĂU : Mangeac — I. So
lomon, C. ȘOLOMON, Cărpuci, ELI- 
SEI - MOVILA (min. 63 Botez), 
ȘOȘU, Varnanu — Șoiman (min. 74 
Verigeonu), Antohi, Penoff.

F.C.M. BRAȘOV : Balaș - PAPUC, 
Panache, Luca, Manciu — C. Popescu 
(min. ’ 64 Ciobanu), ȘULEA, Batacliu 

— Lăcătuș (min. 60 Daraban), Po- 
raschivescu, Boriceanu.

A orbitrat bine O- Ștreng ; la li
nie : I. Caraman și C. Pădurărîței 
(toți din Oradea).

Cartonase galbene : PARASCHI- 
VESCU, I. SOLOMON.

Trofeu! Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 3-1 (1—0).

gea centrată pe jos înapoi de 
Penoff a fost reluată fulgeră
tor de ȘOȘU în colțul lung al 
porții lui Balaș.

Gheorghe NERTEA

Si limpede în joc (cite mingi 
„plouate" în careu și acroșate 
de Cîrciumaru, Făltinișan și 
Moise !) și nici n-a avut 
„pumn", cum se zice in box. 
Coraș s-a încurcat în propriile 
■ale driblinguri, risipind situații 
favorabile (min. 2 și 20) ; Urs. 
Tisa și Cura s-au jucat cu oca
ziile (min. 11, 47, 55, 57), dar și 
cu nervii spectatorilor. „Poli”, 
realistă in felul ei. a evoluat 
pentru rezultat (Murar s-a ți
nut scai de Coraș, ca și Șunda 
de Cura). Simțind pulsul preci
pitatei U.T.A., echipa lui Cice
rone Manolache și-a strins rân
durile (pînă și pe Nedelcu II 
l-am văzut, uneori, fundaș cen
tral !> și — cind s-a ivit mo
mentul — a „mușcat” pe con
traatac, înghețînd inimile ară
denilor. Cele mai ilustrative ac
țiuni : în min. 65 si 66 (Nedel
cu și Anghel, de puțin nu l-au 
învins pe Ducadam) și mai, 
ales în min. 87. cînd debutantul 
Lehmann și-a „făcut” prea mult 
mingea înainte, oferind posibi
litatea lui Ducadam să degaje
ze, în extremis, cu piciorul. 
Deci, putea fi și mai rău : 0—1. 
Oricum, însă, a fost ziua lui 
„Poli", deoarece întotdeauna 
ultimele impresii contează. 
Acum, ambele formații au mi
nus 3 pe... balansoarul retrogra
dării '

Sie'ian TRANDAFIRESCU j

METALUL PLOPENI — PE
TROLUL PLOIEȘTI 0—1 (0—0). 
Unicul gol a fost realizat de 
Preda (min. 85, autogol).

RAPID BUCUREȘTI — DU
NĂREA CĂLĂRAȘI 2—0 (2—0). 
Au marcat : Șt. Popa (min. 17 
din 11 m) și Iancu (min. 39).

FLACĂRA MOREN I — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 1—0 
<1—0). A înscris : Stăncescu 
(min. 38).

UNIREA ALEXANDRIA — 
ENERGIA SLATINA 3—0 
(1—0). Golurile au fost reali
zate de Voicilă (min. 39, 52 și 
min. 90 din 11 m.).

I.C.LM. BRAȘOV — META
LUL BUCUREȘTI 0—I (0—0). 
Autorul golului : Vișinoiu
(min. 82).

AUTOMATICA BUCUREȘTI 
— CHIMICA T1RNĂVENI 2—2 
(2—2). Au înscris : Marinescu 
(min. 8 din 11 m). Pestrița 
(min. 32) pentru Automatica, 
Oprișor (min. 31), Marion (min. 
38) pentru Chimica.

GAZ METAN MEDIAȘ — 
PANDURII TG. JIU 2—1 (1—0). 
Au marcat : Cula (min. 45), 
Boaru (min. 88), respectiv 
Pisarac (min. 80).

MECANICĂ FINĂ BUCU
REȘTI — TRACTORUL BRA
ȘOV 2—0 (1—0). Autorii golu
rilor : Pislaru (min. 15) și

RIN 0—0. Meciul s-a disputat 
la Jibou, terenul Minerului fiind 
suspendat.

Relatări de la Z. Kovacs, 
G. Badea, S. Minie, L Gbișa, 
N. Sirăjan, I. Cot eseu, Șt.
Marton, A. Crișan și A. Szucs.
1. F.C, BIHOR
2. F.C. Baia M.
3. Aurul Brad
4. Olimpia S.M.
5. Rapid Arad
4. C.I.L Sighet
7. Someșul S.M.
8. C.F.R. Timiș.
9. C.S.M. Dr. T.S.

10. Strungul Arad
11. F.C.M. Reșița
12. Înfrățirea Or.
13. Minerul Lupeni
14. Minerul Cav.
15. U.M. Timiș. 
t6. Dacia Orâștie 
17. Min. Ilba Seini 
W. C.F.R. Cj.-Nap.

24 19 3 2 (S9-22 41
24 13 5 4 47-19 31
24 13 2 9 33-24 28
24 VI 4 9 31-24 26
24 11 3 W 30-32 25
24 11 2 M 29-36 24
24 10 4 10 26-37 24
24 9 5 10 35-29 23
24 W 3 11 31-31 23
24 10 3 1*1 35-44 23
24 8 6 10 44-32 22
24 M 0 13 43-40 22
24 9 4 11 34-36 22
24 9 3 12 37-33 21
24 9 3 12 23-36 21
24 9 3 12 29-53 21
24 4 6 12 19-45 17
24 6 5 13 27-47 17

ETAPA VIITOARE (dumi
nică 25 aprilie) : C.F.R. Timi
șoara — Rapid Arad (0—1), 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
U.M. Timișoara (0—1). Olimpia 
Satu Mare — Minerul Lupeni 
(0—2), C.F.R. Cluj-Napoea — 
Dacia Orăștie (0—3). Minerul 
Cavnic — F.C. Baia Mare 
(0—5). F.C.M. Reșița — Minerul 
Ilba Seini (0—1), F.C. Bihor O- 
radea — Aurul Brad (0—2), 
Strungul Arad — Someșul Satu 
Mare (0—3). C.I.L. Sighet - 
înfrățirea Oradea (0—3).

AZI, TRAGEREA EA SORTI PENTRU „CUPA ROPIÂNIEI**
Echipa Minerul CerteJ va participa In sferturile de finală

Azi, la sediul F.R. Fotbal va 
avea loc tragerea la sorți a sfer
turilor de finală ale „Cupei Ro
mân iei

Analizînd apelul Clubului spor
tiv Universitatea Craiova împo
triva deciziei Comisiei de compe
tiții și disciplină a F.R.F., prin 
care jocul din optimile de finală 
ale „Cupei României44 dintre e- 
ehipa acestui club și echipa aso
ciației sportive Minerul Certej a 
fost omologat cu rezultatul de

3—0 în favoarea echipei Minerul, 
pentru încălcarea prevederilor 
art. 169 din Regulamentul de or
ganizare a activității fotbalistice 
— folosirea în joc a unui jucător 
suspendat pentru acumularea a 
două cartonașe galbene (avertis
mente) — Biroul Federației Ro
mâne de Fotbal și Biroul Comi
tetului Executiv al C.N.E.F.S. au 
hotărît menținerea deciziei dată 
de Comisia de competiții și dis
ciplină a F.R.F.



LUCIA ROMANOV Șl ANDREI DIRZU CIȘTIGA 
„CRITERIUL DE PRIMĂVARĂ" EA TENIS

Disputată timp de o săptămî- 
nă la București, fără favoru
rile vremii (ploioasă adesea), 
competiția de tenis „Criteriul 
de primăvară" a dat doi câș
tigători aproape firești : Lucia 
Romanov (in formă bună, chiar 
cu noua ei rachetă cu supra
fața cordajului mărită) și An
drei Dirzu (care nu a cedat în 
cele trei partide ale grupei 
finale decît 8 ghemuri).

Politehniciana a învins ușor 
pe sora sa Maria Romanov 
(6—4, 6—3), detașat pe Floren
ța Mihai (6—0, 6—1) și pe Ma- 
rilena Totoran, merituoasă fi
nalistă (6—1, 6—3). Maria Ro
manov și-a reinnnoit victoria 
recentă de la TimișoarS asupra 
Florenței Mihai (6—4, 7—5). 
Astfel, clasamentul final al 
competiției s-a stabilit după 
cum urmează : 1. Lucia Roma
nov, 2. Maria Romanov, 3. Flo
rența Mihai, 4. Marilena Toto
ran, 5. Daniela Moise, 6. Nadia 
Becherescu (încă nu la înălți
mea valorii așteptate), 7. Mo
nica Radu, 8. Luminița Să- 
lăian.

în competiția masculină, An
drei Dirzu și-a valorificat cu 
acurateță calitățile, tehnica și 
experiența superioară, practic 
insă fără a avea o opoziție se
rioasă. Bătălia adevărată s-a 
dat mai curind pentru locurile 
următoare. Pe un surprinzător 
loc 2 — tînărul Florin loan, 
plin de calități, dar dezavanta
jat fizicește. încă departe de 
promisiunile adolescenței se 
află Cristinel Ștefănescu, cu 
un loc care nu-1 onorează, în

Derapaj în turnantă. Secvență din cele 20 de manșe ale reuniu
nii de dirt-track Foto : Văii STANCIU

Tinerii motocicliști in întreceri

MARIUS SOAITĂ (I.P.A. SIBIU) - LIDER 
ÎN CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK

uucurcslcamil sarchis lhil«iol<ni învingător In etapa a 3-a
Prima competiție a sezonului 

de- dirt-track, campionatul re
publican rezervat tinerilor pînă 
la 21 de ani, stîrnește un in
teres crescînd de la o săptămî- 
nă la alta, etapa a 3-a, desfă
șurată ieri pe stadionul Metalul 
din Capitală, aducînd un nou 
lider. Avînd nu mai puțin de 7 
adversari de forțe sensibil e- 
gale, sibianul Marius Șoaită a 
preluat conducerea în clasa
mentul general. Deși nu s-a 
desprins în învingător de eta
pă. el a reușit, pe o pistă grea 
și înmuiată de ploaia căzută în 
zilele anterioare, să ia un a- 
vans de 2 puncte, grație unui 
plus de gîndire tactică în man
șele dificile. în care a cucerit 
puncte prețioase.

De data aceasta, victoria de 
etapă a revenit, la capătuLunor 
dispute apreciate de public, 
bucureșteanului Sarchis Hala- 
gian, la egalitate de puncte cu 
colegul său de club Marian 
Ghcorghc, ambii în plină cursă 
de urmărire a liderului. Și-au 
mai îmbunătățit situația brăi- 
leanul Gheorghe Șofran (din ce 
în ce mai combativ) și sibianul 
Daniel Stoica, spre deosebire 
de coechipierii lor Nicolae Pu- 
raveț și Stelian Postolache, 
care pilotînd duminică mașini 
puternice, cu patru supape, 
parcă s-au temut de „caii pu
tere" ai motoarelor, alergînd 
cu prudență excesivă în unele 
curse decisive.

Cum s-au comportat debu- 
tanții în campionat ? Dieter 
Reinhard, Sorin Ghibu, Dan 
Gașpar și Eduard Radulescu, 
ca să dăm numai cîteva exem
ple de tineri care și-au pus în 
gînd să devină motocicliști de

raport cu pretențiile unui can
didat la lotul național. Clasa
mentul final : 1. Andrei Dirzu,
2. Florin loan, 3. Ovidiu Pavel,
4. Cristinel Ștcfănescu, 5. Mi
hai Șovar, 6. Florin Chiru, 7. 
Ionel Russen, 3. Dorel Pop.

Mult mai dirz disputate au 
fost întrecerile juniorilor (in
tr-un adevărat maraton, bine 
dirijat pe terenurile de la 
T.C.B.). La categoria 17—18 
ani, la fete o veritabilă finală: 
Vasilica Ivan — Cristina Ște- 
fănescu 6—4, 4—6. 6—3 ; ur
mează în clasament : 3. Came
lia Bratu, 4. Daniela Nemeș. 
La băieți, un învingător necon
testat, Cristian Moroșan, urmat 
de : 2. Bogdan Badiu, 3. Flo
rin Blaga, 4. Filaret Rotaru. 
La cat. 15—16 ani, la fete : 1. 
Mihaela Răduca, 2. Otilia Pop,
3. Valentina Cocan, 4. Gabrie
la Medveș, iar la băieți : 1. 
Mihai Vanță, 2. Cătălin Țigă
nuș, 3. Silviu Gorgan.

Pentru tenismani „Criteriul 
de primăvară" a fost un prim 
și util test valoric și tehnic, 
dar ar trebui sa adăugăm că 
a fost concomitent și o primă 
probă morală a sezonului. Nu 
e, de pildă, plăcut să afli că la 
o asemenea competiție, care 
comportă destul efort mate
rial, sînt jucători care pă
răsesc prematur întrecerile 
(Luminița Sălăjan, Filaret Ro
taru), altul care desfide com
petiția prin neprezentare (Mih- 
nea Năstase) sau un concurent 
care abandonează nejustificat 
(Cristinel Ștefănescu).

nădejde, au acumulat nesperat 
de multe puncte in clasamentul 
general.

CLASAMENTE : etapă — 1.
S. Halagian (Metalul Buc.) 13 
p, 2. M. Gheorghe (Met. Buc.) 
13 p, 3. M. Șoaită (I.P.A. Si
biu) 12 p. 4. D. Stoica (I.P.A.) 
11 p, 5. Gh. Șofran (C.S. Brăi
la) 11 p, 6. N. Puraveț (I.P.A.) 
10 p, 7. S. Postolache (C.S. 
Brăila) 10 p, 8. A. Hack (I.P.A.) 
9 p; general — 1. M. Șoaită 36 
p, 2. S. Halagian 35 p, 3. N. 
Puraveț 34 p, 4. S. Postolache 
32 p, 5. M. Gheorghe 31 p, 6. 
Gh. Șofran 29 p, 7. A. Hack 29 
p, 8. D. Stoica 29 p, 9. D. Rein
hard (Voința Sibiu) 20 p, 10. S. 
Ghibu (I.P.A.) 18 p, 11. D. Gaș
par (Met. Buc.) 14 p, 12. Ed. 
Rădulescu (I.P.A.) 10 p.

Etapa următoare va avea loc 
duminica viitoare pe pista sta
dionului Voința din Sibiu.

Troian IOANIȚESCU

Campionatele de iond
La Timișoara, după trei zile 

de frumoase întreceri, au luat 
sfîrșit campionatele republica
ne de canotaj fond rezervate 
juniorilor. Concursul a reunit 
la start peste 70 de echipaje, 
tineri rameri și vîslași din mai 
toate secțiile nautice din țară. 
La fete, evoluții promițătoare 
au avut junioarele aparținând 
clubului sportiv Olimpia Bucu
rești, locul I la 2 vîsle (antre
nori : prof. Ileana Pavel, Geor- 
geta Ciomîrtan și Gheorghe 
Ispas), C.S.Ș. 2 Constanța, cu 
victorie în proba de 4+1 vîsle 
(prof. Virgil Ștcfănescu și 
Smaranda Rusu), Politehnica 
Timișoara, prin- Maria Muste- 
ta. învingătoare la simplu (prof. 
Doru Ciosici) și Metalul Bucu
rești, cu junioare campioane la

întreceri internaționale ale tinerilor baschetbaliștl

JUNIORII SI CADETII 
ROMÂNI, VICTORIOȘI IERI 

7 1

Cadctclc, întrecute dc junioarele Ungariei
Reuniunea inaugurală a tur

neului internațional de baschet 
juniori, găzduit de sala Flo- 
reasca din Capitală, ne-a pri
lejuit, — ieri — satisfacția 
victoriilor cucerite de selec
ționatele de juniori și cădeți ale 
țării noastre, care se întrec a- 
lături de echipele de juniori 
ale Bulgariei, R.D. Germane și 
Ungariei. în primul meci al 
zilei, cadeții români, conduși 
de antrenorii I. Valerian și H. 
Giurgiu, au avut un început 
mai dificil în fața formației 
Ungariei (min. 6 : 14—13 pen
tru Oaspeți), după care, însă, 
s-au jmpus destul de net dato
rită plusului de tenacitate în 
apărare, determinat în cîștiga- 
rea multor mingi înainte ca 
partenerii de întrecere să 
poată arunca la coș. Scorul fi
nal, 97—83 (52—47), oglindește 
superioritatea reprezentativei 
române în fața unor adversari 
ambițioși, dar cu virtuți teh
nice modeste. Au înscris t 
V. Constantin 26. Stănescu 22, 
Dolhan 16. Tzachis 16. Szabo
13, Panaiiescu 3, Oană 1 pen
tru România, respectiv L. Far
kas 21. Krasovec 15. A. Farkas
14, Farray 10. Kenessey 8, Totb 
4, Husz 2. Krasznal 5. Elek 2, 
Boros 2. Au arbitrat bine K. 
Goldner (R.D. Germană) șl Z. 
Raduly (România).

In partida dintre formațiilo 
de juniori ale României și R.D. 
Germane, oaspeții au încercat 
să se impună prin superiorita
tea. în lupta sub panouri. a 
„giganților" Kubail și Stahl (fie-

Divizia r,A“ de baschet feminin

„U" CLUJ-NAPOCA S-A DETAȘAT IN CLASAMENT;

POLITEHNICA, ÎNVINSA DE OLIMPIA Șl VOINȚA!
CLUJ-NAPOCA, 18 (prin te

lefon). La capătul a cinci zile 
de întreceri (în cadrul turului 
5 al competiției) nu s-a pro
dus nici o modificare în ierar
hia grupei 1—6 a campionatu
lui național de baschet femi
nin, dar Universitatea Cluj-Na- 
poca s-a detașat în clasament, 
care acum se prezintă astfel:
1. „U“ 76 p, 2. Politehnica 
București 73 p, 3. Voința Bucu
rești 67 p, 4. Olimpia Bucu
rești 63 p, 5. Universitatea Ti
mișoara 55 p, 6. Comerțul Tg. 
Mureș 50 p. Rezultate :

OLIMPIA — POLITEHNICA 
60—55 (32—27). Prima mare 
surpriză a turneului clujean a 
fost produsă datorită faptului 
că tinerele baschetbaliste de la 
Olimpia au luptat cu o am
biție exemplară. .Practicînd un 
joc In viteză, avînd în Ecatc- 
rina Bradu, Alexandrina Bîră 
și Mălina Froiter elemente de 
bază, echipa pregătită de an
trenorul C. Paraschivescu a 
condus, din prima pînă în ul
tima secundă, în fața unei e- 
chipe care a avut' o evoluție 
foarte slabă, nici una dintre 
jucătoarele el neridieîndu-se la 
valoarea reală. Au înscris : 
Bîră 16, Bradu 16, Froiter 12, 
Ciubăncan 8, Cristea 6, Pană 
2 pentru învingătoare, respec
tiv Pîrșu 14, Zidaru 12. Ro- 
șianu 8, Bădinici 8, Chvatal 9, 
Netolitzchi 2, Tocală 2. Au ar
bitrat bine A. Guță (Craiova) 
și C. Tătaru (Sibiu).

CANOTORII JUNIORI ÎN EVIDENT PROGRES
4+1 rame, pregătite de prof. 
Doina Barcan și Adriana Drag- 
nea.

în cursele rezervate băieți
lor, o frumoasă impresie au 
lăsat echipajele de la C.S.Ș. 
Steaua, victorioase în probele 
de 2 vîsle și simplu. Tinerii 
lor antrenori, nu demult și ei 
sportivi : George Mereuță, A- 
drian David și Eugen Ungu- 
ritu. Tot două titluri de cam
pioni au cucerit și talentații ju
niori de la C.S.Ș. 1 Buc. (la 
4+1 rame și 2 rame), avîn- 
du-1 ca antrenor pe prof. Dan 
Toma. A fost o ediție frumoa
să, cu rezultate bune în mai 
toate probele.

Rezultate : FETE — 4+1
VÎSLE : 1. C.S.Ș. 2 Constanța 
(Carmen Oprea, Georgeta Is- 

Nelu Lefter și-a 
creat situație fa
vorabilă pentru a 
arunca ta coș ; 
Stahl i se opune, 
dar cu întîrziere 
(Fază din meciul 
de juniori Româ
nia — R. D. Ger

mană)
Foto : B. VASILE 

care măsurind 2,08 m), dar re
plica baschetbaliștilor coordonați 
de antrenorii M. Bolcu șl 
L. Călin a fost promptă, ea 
bazîndu-se pe o apărare agilă 
și organizată, precum și pe ac
țiuni de atac purtate într-un 
ritm alert Ca evoluție a sco
rului, menționăm că în min. 
11 tabela electronică indica 
21—11 pentru R.D. Germană, 
iar în min. 15 25—21 pentru 
România, echipă ai cărei jucă
tori au condus apoi perma
nent. Scor final: 77—71 (40—27). 
Au înscris : Bărbulescu 20, 
Fodor 15, Popovici 12, Șarlă 
10, Lefter 8, Scalețchi 8. Iacob 
4 pentru România, respectiv 
Stahl 16, Leopold 12, Kubail 
16, Lubner 8, Klcin 8, Niemann 
2, Gutow 4, Knoll 3, Schilf 2. 
Au arbitrat bine G. Antonov 
(Bulgaria) și G. Szabo (Unga
ria).

Alte rezultate : Bulgaria — 
R.D. Germană 69—66 (40—37), 
România (j) — România (d 
94—72 (40—31).

Programul de luni : de la or» 
9 : România (c) — R.D. Ger

VOINȚA — POLITEHNICA 
67—66 (32—32). A fost de de
parte cel mai reușit meci’' al 
turneului. Pasionanta evoluție 
a scorului, finalul dramatic, 
combativitatea jucătoarelor și 
fazele spectaculoase au deter
minat o întrecere aplaudată de 
public. întîlnirea a început în 
nota de superioritate a stu
dentelor care, profitînd de cî
teva ratări ale sportivelor de 
la Voința, s-au desprins, ajun- 
gînd să conducă cu 18—5. Dar, 
în min. 14 scorul devenea egal 
(24—24) și de aici, pînă în 
min. 38 (scor 61—61), avantajul 
a alternat, Voința izbutind să 
mențină pasul (chiar să ■ con
ducă de maj multe ori). Dez
nodământul a fost influențat, 
din păcate, de trei faulturi teh
nice (două lui Carmen Tocală, 
unul Marianei Bădinici), dic
tate de arbitrii V. Ilin (Timi
șoara) și A. Guță, despre care 
trebuie să spunem că au con
dus foarte bine. Deci, nestăpî- 
nirea nervilor a influențat ne
gativ potențialul formației Po
litehnica și a facilitat succe
sul echipei Voința, care poate 
ar fi meritat victoria chiar și 
în condiții normale. Au marcat: 
Slăvci 20, Borș 11. Tomescu 11, 
Grecu 8, Hegheduș 7, Popescu 
4, Slrugaru 6 pentru învingă
toare, respectiv Bădinici 26, 
Pîrșu 10, Zidaru 9. Roșianu 8, 
Tocală 5, Netolitzchi 4. Chva
tal 4.

pas, Ana Mocanu, Ioana Ba- 21:08,6; BĂIEȚI 
dea + Inge Cadar) 15:55,1, 2. 
U.T.A. 16:29,5, 3. C.S.Ș. Con
stanța II 17:28,0 ; 2 VÎSLE : 1.

x Olimpia Buc. (Năstaca Iureca, 
Elisabeta Oleniuc) 17:06,2, 2. 
C.S.Ș. Steaua 17:20,1, 3. Poli
tehnica Tim. 17:45,4 ; 2 RAME:
1. C.S.Ș. Timișoara (Marinela 
Preda, Sorina Dalea) 19:25,4,
2. C.S.Ș. 1 Buc. 19:50,0, 3.
C.S.Ș. Arad 19:53,0; 4+1 RAME: 
1. Metalul Buc. (Mariana Mies- 
cu, Viorica Tutunaru, Doinița 
” Camelia Tomescu +
Elena Nedelcu) 18:03,4, 
limpia Buc. 18:16,2, 3. 
19:18,4 ; SIMPLU : 1.
Musteța (Politehnica 
19:37,5, 2. Carolina
(C.S.Ș. 1 Buc.) 20:27,4, ] 
gareta Maftei (Voința

Turuc,
, 2. O-

Voința
Maria
Tim.)
Matei

3. Mar-
Arad)

mană, Bulgaria — Ungar 
de la ora 16 : România (c) 
Bulgaria. România (j) — I 
garia.

★
La Alexandria, în Sala sp 

turilor, echipa de cadete 
țării noastre, ru aproape to 
jucătoarele debutante hi a, 
vitatea internațională, a 1 
întrecută — sîmbătă — de 
lecționata de junioare a Un 
riei cu 83—62 (50—26). D< 
gur. plusul de tehnicitate 
experiență al oaspetelor a 1 
decisiv în victoria forma 
ungare, dar trebuie să notăr 
unele deficiente ale lotului 
mân, cea mai importantă cc 
stituind-o insuficienta pre* 
tire atletică. Au înscris : Ma 
22. Misăilă 18. Covaci 
Ștefan 9, Cîrstoiu z pen 
România, respect
Ratvay 17, Kranyeci. 16. T 
8, Mesko 4. Farkas 4, Szto.il 
vics 6, Halmay 6. Kirr 
Kozma 2. Au arbitrat b
I. Antonescu (România! si 
Pali (Ungaria).

Dumitru STANCULESCL

UNIVERSITATEA CLUJ-N 
POCA — UNIVERSITĂȚI 
TIMIȘOARA 75—59 (35—3
VOINȚA — COMERȚUL 53- 
(24—23), UNIVERSITĂȚI 
CLUJ-NAPOCA — OLIMP 
64—56 (41—28), UNIVERS»*? 
TEA TIMIȘOARA — CO«-E 
ȚUL 51—48 (21—17).

Mircea RADU — coresp

VOLEIBALIȘTII DE LA STEAL 
au învins pe cei de la 

GWARDIA VARȘOVIA
SOFIA (Agerpres). — în c 

pitala Bulgariei au conținu 
meciurile celei de-a 13-a e< 
ții a turneului de volei al a 
matelor prietene. Echi;- « R 
mâniei (reprezentată de 
Steaua) a învins cu 3- 
(15—12, 15—9, 5—15, 8—
15—9) selecționata Polona 
(Gwardia Varșovia). Alte r 
zultate : Bulgaria — Angc 
3—0 ; U.R.S.S. — Ungaria 3—

în ultima zi a competiți 
Steaua a întrecut cu 3—0 fo 
mația Honved Budapesta.

Iată clasamentul final : 
ȚSKA Seiptemvrisko Znan
— 10 p; 2. Steaua Bucureț
— 9 p; 3. Legia Varșovia
8 p ; 4. ȚSKA Moscova — 7 i
5. Honved Budapesta — 6 ;
6. Selecționata armatei d 
Angola — 5 p.

Orșova 26:24,0,
Tim. 27:21,1 

C.S.Ș. Stcac 
Gîscă) 26:27,8.

Buc. 26:32,0, 3. C.SJ 
26:48,8 ; SIMPLU : 

Curteanu (Steaut 
2. AL Dragomiresc 

30:05,0, 3. Adrian Mi

1.

4+1 RAM]
1. C.S.Ș. 1 Buc. (Stan, Bădi 
Pușcău, Lupu+ Șolea) 25:52,
2. Marina
Politehnica 
2 VÎSLE : 
(Ciodar, 
C.S.Ș. 1 
Triumf 
Emilian 
28:10,0. 
(Steaua) 
reșan (Electrica Tim.) 30:13,8 
2 RAME : 1. C.S.Ș. 1 Bu
(Stoica, Șchiopu) 26:15,8. 
C.S.Ș. 2 Constanța 26:47,6, 
Steaua 26:51,0 ; 2+1 : 1. Poli 
tehnica Tim. (Cebuc, Roșea • 
Paraschiv) 28:08,4, 2. Mureș» 
Tg. Mureș 28:18,4, 1 Steau
28:52,4.

Szto.il


(ampioratirl mascirlin de handbal, Divizia „A"

STEAUA Șl DINAMO BUCUREȘTI, 

ÎNVINGĂTOARE

IN DERBYURILE ETAPEI A X-a
Desfășurată ieri, etapa a 

X-a a celui de al 24-lea 
campionat masculin de hand
bal. Divizia „A“, a programat 
două derby uri. In cel_ de la 
București, Steaua a întrecut 
pe H.C. Minaur Baia Mare, 
în timp ce la Timișoara. Po
litehnica a fost nevoită să se 
recunoască învinsă in fața 
impetuozității lui Dinamo 
București.

înaintea încheierii turului, 
în clasament conduce STEAUA 
cu 30 de puncte, urmată de 
Dinamo București — 28 p,
H. C. Minaur Baia Mare — 
25 p, Dinamo Brașov — 24 p, 
Politehnica Timișoara — 20 p 
etc Etapa a Xl-a are loc du
minică 25 aprilie și este do
minată de derbyul Dinamo 
București — Steaua.

Relatări de la partidele dis
putate ieri. /

STEAUA — H. C. MINAUR 
BAIA MARE 31—25 (16—9).
în ciuda mizei și a caracteru
lui bărbătesc pe care l-a pur
tat disputa, meciul — real 
derby al acestei etape — s-a 
disputat în limitele fair-play- 

'ceasta se datorează 
atît sportivilor și antrenori
lor lor. cît și arbitrilor, care 
au manifestat maximă exi
gentă față de tot ceea ce s-a 
abătut de la litera regulamen
tului.

Din păcate, ora nepotrivi
tă la care a fost programat 
acest derby în sala Floreas- 
ca (12,30) n-a atras în tribune 
decît cîteva sute de spec
tatori Propunem federației 
ca atunci cînd întîmpină di
ficultăți în desfășurarea u- 
nui derby, duminica diminea
ță să devanseze etapa, pro- 
gramîndu-1 sîmbătă după-a- 
miază. Este în interesul e- 
chipelor, al handbalului și — 
firește — al federației ca în
tâlnirile să se bucure de un 
mare număr de spectatori.

Partida a fost în prima sa 
parte, vreo 15 minute, echi
librată. băimărenii dînd o dîr- 
ză replică actualilor cam
pioni ai țării. Apoi, după 7—-7

în Divizia „A“ de rugby, etapa a 17-a

FAVORITELE S-AU IMPUS FARA EXCIPȚIE
Campionatul primei divizii 

de rugby s-a reluat prin par
tidele etapei a 17-a :

DINAMO — C.S.M. SIBIU 
29—3 (6—3). Cînd, relativ re
pede (min. 12), STOICA reu
șea un eseu după grămadă, se 
părea că lidera va zburda că-

1 o victorie fără probleme 
Dar, jucind in continuare cu 
mai puțină limpezime, ea s-a 
văzut nevoită să se mulțu
mească pînă la pauză cu cele 
șase puncte (eseul a fost trans
format de I. CONSTANTIN), 
ba chiar cu un anume echi
libru : sibienii s-au „agățat" de 
fiecare balon, au creat cîteva 
faze bune, beneficiind de pa
tru lovituri de pedeapsă, din 
care SÎRBU a transformat 
una. în min. 27. După pauză, 
bucureștenii au desfășurat ac
țiunile cu mai mult aplomb și 
luciditate, ALDEA — min. 44 
și 72, DARABAN — min. 52, 
PODĂRESCU — min. 78 (e-
seuri) și I. CONSTANTIN — 
l.p. în min. 57 și două trans
formări ducînd scorul la pro
porțiile care oglindesc reala 
diferență de valoare. în jude
cata partidei merită reținute 
alte două elemente privitoare 
la dinamoviști : unele indispo
nibilități notabile — Borș, Za- 
fiescu II, Chiricencu, Iordan — 
și pofta de joc a internaționa
lului Caragea, mult peste ceea 
ce (nu) a arătat duminica tre
cută, în Italia... Bun arbitrajul 
lui Theodor Witting.

VULCAN BUCUREȘTI — 
R. C. GRIVIȚA ROȘIE 6—12 
(3—9). Regăsindu-și în această 
primăvară ambițiile. Vulcan 
abordează cu destul curaj orice 
întîlnire, așa cum a făcut-o și 
simbătă. deși era creditată nu
mai cu șansa a doua. Și-a 
creat avantaj în min. 12, prin 
lovitura de pedeapsă execu
tată de I. POPA, ținînd de re
zultat un sfert de oră (TU- 
DOSE — l.p.). Devenea însă 
tot mai vizibil că grămada gri- 

în min. 14, s-a produs rup
tura. în timp ce Steaua s-a 
dezlănțuit, fructificind ocazie 
după ocazie, grație aportului 
egal al ambelor părți ale a- 
tacului. Minaur a ratat enorm 
(a marcat două goluri în 16 
minute !..mai ales din cau
za jocului slab al lui Boroș, 
încîlcit în atac si slab în a- 
părare și al aportului minor 
al lui Măricel Voinea. în a- 
eeastă partidă. In care Mihai 
Mironiue a marcat un puternic 
reviriment si In care s-ar fi 
putut juca pe „mina" lui cu 
folos, maramureșenii au do
vedit carențe tocmai în con
strucția jocului.

Meciul a fost frumos, cu ac
țiuni rapide și faze de mare 
spectacol. Steaua a dovedit 
că și-a revenit la potențialul 
valoric cunoscut, marcind și 
în ceea ce privește puterea 
de luptă o creștere spectacu
loasă. Putîndu-se baza pe am
bii interi — Stingă și Dumi
tru, acesta din urmă. în mare 
vervă —. dar și pe colabora
torii lor, extremele, beneficiind 
de un creator de joc in zi 
fastă, steliștii și-au ineîntat 
suporterii și le-au dat multă 
încredere tinerilor care iau 
cu asalt „7“-le de bază al 
campionilor. Prestația de ieri 
le ridică simțitor cota pentru 
derbyul derbyurilor de dumi
nică.

Au marcat : Stingă 13, Du
mitru 10, Mirică 3, Drăgăniță 
2, Niculae 2 și Berbece 1 —
pentru Steaua. Mironiue >, 
Flangea 5, M. "Voinea 3, Po
rumb 2, Boroș 2, Oros 2, N. 
Voinea 1 si Lupui 1 — pen
tru H.C. Minaur.

Au condus bine : Remus
Antochi și Bans Boschner 
(Brașov).

Hristache NAUM

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— DINAMO BUCUREȘTI 18— 
20 (10—9). Joc frumos, dispu
tat in sala Olimpia, ale cărei 
tribune au fost arhipline. Se 
poate spune că ambele echi
pe n-au făcut economie de e- 

viteană e mai puternică și va 
decide în cele din urmă to- 
vingătoarea. Lucru care s-a 
petrecut In fapt, punctele fiind 
realizate de FALCUȘAN — 
eseu în min. 30, cînd s-a 
descurcat prea lesne între trei 
adversari, transformare, l.p. in 
min. 59. A. DINU a redus han
dicapul (min. 67), intr-o peri
oadă de revenire a metalurgiș- 
tiior. Un meci de uzură, ia 
condiții dificile de teren și 
manevrare a balonului și un 
arbitru — Dragoș Grigorescu 
— mai puțin inspirat în decizii 
și fără fermitate în curmarea 
tendințelor de brutalitate.

Geo RAEÎCHI

STEAUA — ȘTIINȚA PE
TROȘANI 36—6 (15—0). Cam
pioana a ținut mult să anuleze 
ecourile egalului din toamnă 
de la Petroșani, printr-un re
zultat care să-i ateste supe
rioritatea față de XV-le stu
dentelor mineri. Și, firește, a 
reușit întt-o manieră care a 
convins : joc în permanentă 
mișcare, în care verva trei- 
sferturilor a fost completată de 
aplombul pachetului de înain
tași. cu Murariu revenit pro
mițător, cu Rădulescd tntr-o 
partidă de excepție și cu L. 
Constantin care promite să a- 
jungă repede „numărul 8“ al 
echipei naționale. în pofida în- 
frîngerii, Știința a avut mo
mente de joc bun, îndeosebi 
după reducerea handicapului, 
în min. 68 ; apărarea a fost 
însă surprinsă de multe ori pe 
picior greșit, ceea ce și expli
că avalanșa de eseuri (6) al* 
campionilor. Oaspeții au ratat 
cel puțin trei eseuri, rezultatul 
puțind fi. deci, mai strîns. Au 
punctat FUICU 3, CODOI, 
MURARIU. RADULESCU — e- 
seuri, ALEXANDRU 2 l.p., 
CODOI — 3 transf., respectiv 
VICIU — eseu transformat de 
LUCA. Arbitrul ieșean Gheor- 
ghe Căldăraru a condus bine,

In vervă deosebită, Marian Dumitru arunci din săritură de 
uriaș, cu toată opoziția lui Oros și Porumb și • „liniei a doua"', 
in care se află Boroș. Foto : V. BAGEAC
fort. Mai 4ntil a condus „Poli" 
cu 5—2 (min. 10), a fost e- 
galată în min. 13 (6—6), s-a 
detașat din nou <15—13 în 
min. 37), dar în continuare 
a ratat 3 aruncări de la 7 m 
(Matei, Arghir. Diliță) și oas
peții au speculat acest mo
ment psihologic nefavorabil 
gazdelor. Dinamoviștii ega
lează (15—15 în min. 39) și, 
apoi, domină finalul lntîlni- 
rii. Au înscris : Matei 6, F6I- 
ker 3, Feher 3, Diliță 3, Ar
ghir I, Iancovici 1 și Knuff 1
— pentru Poli, Bedivan 6, 
Andreescu 5, Cristian 3, Oprea
2, Matei 1, Grabovtehl I, Cos- 
ma 1 și Dogărescu 1 — pentru 
Dinamo. (C. CKEȚU — co
resp.).

DINAMO BRAȘOV — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 23—20 
(14—11). Deși au jucat bine 
și au cîștigat pe merit, gaz
dele au ratat, totuși, foarte 
multe acțiuni. Au marcat: 
Roșea 8, Nicolaescu 4, Miele
3, Mintiei 2, Cojocaru 2, Bota 
2 și Chicomban 2 — pentru 
Dinamo. Dumitru 13, Agapie 
3, Cornea 2, Gheorghe 1 și 
Frică 1 — pentru Universita
tea Craiova. (V. SECAREANU
— coresp.).

ȘTIINTA BACĂU — CONS
TRUCTORUL ARAD 21—15 
(10—8). In pofida mizei care 
putea să-și pună amprenta pe 
joc, ambele echipe „înotînd" 
tn zona periculoasă a clasa
mentului, am asistat Ia o tn- 
tilnire disputată în limitele 
sportivității. Avlnd In Oprea 
un portar în zi excelentă, stu

Ciftigat de gricifeni ta o aglomerare, balonul este transmis 
treisferturilor de către Anton. (Fază din meciul Vulcan — R.C.

Grivifa Roșie 6—12)
cu excepția fazei de la eseul 
al doilea al Stelei.

Tiberiu STAMA

POLITEHNICA IAȘI — FA
RUL 0—1 (0—0). Un joc foarte 
disputat, frumos. Gazdele au 
jucat multe baloane la mină, 
blocate însă de un adversar 
mai matur, care are un regis
tru tehnico-tactic variat. în 
felul acesta, constănțenil au 
câștigat pe merit in fața unei 
echipe care s-a situat și ea la 
înălțime, revanșîndu-se pentru 
infringerea din tur. A marcat 
C. VASILE — eseu. Arbitrajul 
lui Ștefan Crăeiunescu, mul
țumitor. (D. DIACONESCU, co
resp.).

GLORIA F.T.T. ARAD — 
R.C. SPORTUL STUDENȚESC 
9—0 (3—0). Meci foarte dispu
tat, pe un teren greu și o vic
torie meritată a gazdelor, 
care au punctat prin LECA — 
2 eseuri, V. ION — 2 drop, 
A condus constănțeanul C. 
Stanca. (I. IOANA, coresp.),

RULMENTUL BÎRLAD — 
C.S.M. SUCEAVA 6—0 (3—0). 
Partidă frumoasă, cu contri
buția ambelor formații. Au 

denții s-au desprins și au cîș
tigat pe merit o intilnire dîrz 
disputată. Au înscris: Vasilea 
8, Arsene 5, Berbecaru 3, Hor- 
nea 3, Vasilache 1 și Eftene 1 
pentru Știința, Nedelea 4, 
Vojtilă 3, Burger 2, Jenea 2, 
Istode 1, Roșu 1, Geek 1 și 
Cerniră 1 — pentru Construc
torul. (S. NENITĂ — coresp.)

PETROLUL TELEAJEN — 
RELON SĂVINEȘTI 21—16 
(11—7). Această a doua vic
torie obținută de petroliști în 
campionat poate fi un stimu
lent pentru o temerară încer
care de a-și asigura rămine- 
rea pe prima scenă. Gazdele 
au avut în partida de dumi
nică mai multă omogenitate 
si au dovedit o exemplară dă
ruire. Oaspeții au mizat to
tul pe Samson, dar acesta a 
fost bi,ne „păzit". Golgeteri : 
Stroe 6. Puia 4 — de la Pe
trolul. Samson 4, de la Re- 
lon. (I. TANASESCU — co
resp.).

CONSTRUCTORUL C.S.U. 
ORADEA — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 19—16 (11—8). 
Cei peste 1500 de spectatori 
prezențl ia intilnire au asis
tat la un meci echilibrat nu
mai î)n prima sa treime. Oră- 
denii s-au desprins în min. 23 
(8—5) și, apoi, s-au menți
nut permanent la cîrmă, cu un 
avans de 2—3 goluri. Au în
scris : Croitorii 10, Crîstaehe 4, 
Tudor 2, țopa 2 și Haimagy 1 
— pentru Constructorul, Pe
tra 6. Jurcă 4, Căldare 3, Tă
tara 2 și Moldovan 1 — pentru 
Universitatea Cluj-Napoca.
(Gh. LORINCZ — coresp).

marcat DRANG A și MIHAL- 
CEA — Lp. Arbitru : Floren
tin Tudorache. (E. 1OVU, co
resp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — ȘTIINTA CEMIN BAIA 
MARE 9—19 (6—3). Deși au 
condus la pauză, timișorenii au 
pierdut jocul în urma unor 
greșeli de apărare. Au înscris 
PETER — 2 drop și l.p. pentru 
gazde, respectiv PASCALE — 
2 eseuri, V. ION — 2 drop, 
TRNYANCSEV — l.p. și trans
formare. A arbitrat Ștefan Ră- 
dulescu. (C. CREȚU, coresp.).

Iată clasamentul, înaintea e- 
tapei de miercuri :

punct.

1. DINAMO 17 16 0 1 382- 79 49
2. Farul 17 14 0 3 370-105 44’
3. Steaua 17 13 1 3 421-160 44
4. Grivița Roșie 17 TI 1 5 211- 98 40
5. Șt. Baia M. 17 9 0 8 178-114 35
6. PTT Arad 17 8 0 9 126-307 33
7. Șt. Petroșani 17 7 1 9 120-186 32
8. Rulmentul 17 6 2 9 73-250 31
9. Pol it. lași V7 6 1 10 132-181 30

10. CSM Sibiu 17 6 1 10 101-186 30
in. CSM Sv. 17 5 1 11 90-256 28
12. Univ. Timiș. 17 4 3 10 130-213 28
13. Sp. stud. 17 3 3 1'1 103-220 26
14. Vulcan 17 4 0 13 91-233 25

• Sancționatâ cu pierderea unui

Campionatul de șah lie echipe

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
- NEÎNVINSĂ - 

CONDUCE ÎN CLASAMENT
EFORIE NORD (prin tele

fon). Universitatea București 
domină finala campionatului 
național de șah pe echipe mix
te. în runda a 5-a ea a învins 
la scor, cu 7—3 (5—1, 1—1,
1— 1), pe Politehnica București,
succesul fiind decis în parti
dele pe care le-au cîștigat Șubă 
la Ghițescu, iar Marina Pogo- 
revici la Mariana Neehifor. O 
surpriză în intilnirea I.T.B. — 
Petrolul, încheiată la egalitate 
(5—5), neașteptat fiind mai cu 
seamă faptul că petroliștii au 
obținut avantaj <3*/a 2'/z) la
mesele masculine Derbyul ti
mișorean, disputat intre Medi
cina și A.E.M., a revenit celor 
dintîi cu 6—4 (3—3, l‘/> — %, 
l‘/a — */t). Locomotiva Bucu
rești a înscris prima victorie, 
întrecînd la limită pe Universi
tatea Iași cu 5% — 4’/. (4—2, 
% — l‘/z. 1—1). Calcula
torul București a realizat din 
nou scorul etapei, învingînd pe 
C.S.M. Cluj-Napoca cu 8'/i — 
l‘/j (4‘Ă — 1V1, 2-0, 2—0).

Runda a 6-a a fost dominată 
de derbyul tradițional dintre 
Universitatea București și I.T.B. 
Studenții au realizat cea mai 
categorică victorie din întîîni- 
rile disputate între aceste două 
echipe, cîștigînd cu 7*/i — 2'A 
(4—2, 2—0, l'A — ‘A), care Ie 
deschide, probabil, calea spre 
titlu. în celelalte întîlniri : Po
litehnica — C.S.M. 7—3 (4—2,
2— 0, 1—1), Universitatea Iași — 
Calculatorul 5'A — 4*A (2*/î — 
3*/z, l'/z — ‘A, l'A — *A), Medi
cina — Locomotiva 7—3 (3’A — 
2‘A, 2—0, l'A — l'A), A.E.M. — 
Petrolul 5'A — 4'A (2—4, 2—0, 
l'A - *A).

Cu 3 runde înainte de înche
ierea competiției. în clasament 
conduce Universitatea Bucu
rești cu 6 victorii și 18 puncte 
de meci. Ea este urmată de 
A.E.M. și Politehnica cu 15 p, 
Medicina 12 p, I.T.B. 10 p, U- 
niversitatea Iași, Calculatorul 6 
p. Petrolul 4 p, C.S.M. și Lo
comotiva 3 p.

CAMPIONII CAPITALEI
LA CONTRATIMP

Primul campionat municipal 
la ciclism din suita de patra, 
„contratimp individual", n-a 
desfășurat pe Șoseaua Alexan
driei pe timp neprielnic (vînt. 
frig). în total, au participat 115 
eoncurenți, dintre care 63 (1)
la categoria juniori mici. Re
zultate : seniori (30 km) — 1.
C. Bonciu (STIROM) 45:25, l
D. Mazăre (Voința) 46:28, 3. K.
Oprescu (Olimpia) 46:30 ; ju
niori mari (20 km) — 1. V. Mi- 
traehe (C.S.Ș. 1) 30:26, 2. V. 
Rusu (STIROM) 30:26, 3. I. A- 
lexandru (Voința) 30:35 ; ju
niori miei (15 km) — 1. V. 
Buduroiu (STIROM) 23:34, 2.
C. Popa (C.S.Ș.1) 23:41, 3. N. 
Manolache (STIROM).

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONDSPORT INFORMEAZĂ

Concursul Pronosport din 18 
aprilie

I. AveUino — Torino *
H. Cesena — Cagliari 1

m. Fiorentina — Bologna 1
IV. Genoa — Milan 2
V. Internazionale — Napoli X

VI. Juventus — Ascoli X
VII. Roma — Catanzaro X

vm. Udinese — Como 1
IX. Gloria Bz. — Poli. Iași 1
X. Met. Plopenl — PetroM 1

XI. F.C.M. Reșița — Olimpia 1 
XU. Someșul — F.C. Bihor 1 
xm. Rapid Arad—C.F.R. Cj.-N. 1

Fond total de cîștiguri : 955.318 
lei.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES DIN 18 APBILIB 
Extragerea I : 21 27 26 8 2 9 ; Ex
tragerea a H-a : « 5 14 26 23 38 ; 
Extragerea a IU-a : 36 32 21 11 

43 5 ; Extragerea a IV-a : 8 17 
23 22 24 27 ; Ex ragerea a V-a : 
18 27 31 29 17 ; Extragerea a 
VT-a : 45 34 14 19 32 ; Extragerea 
a vn-a : 17 24 44 15 3 ; Extrage
rea a Vni-a : 6 4 39 30 17. Fond 
total de cîștiguri : 1.564.550 lei.
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NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreună cu tovarășa 

ELENA CEAUȘESCU,
în R. P. D.

(Urmare din pap 1)

La Phenian, la Palatul Kim- 
susan, au început la 18 aprilie 
convorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

Exprimînd deplina satisfacție 
pentru noul dialog Ia nivel 
■ nalt româno-coreean, dialog 
care constituie incă o elocventă 
mărturie a bunelor raporturi 
statornicite între Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, 
cei doi conducători de partid și 
de stat au trecut la o informa
re reciprocă asupra mersului 
construcției socialiste în țările 
lor. a realizărilor și experien
ței dobîndite de cele două po
poare în făurirea noii orînduirl, 
asupra stadiului relațiilor bila-, 
terale și a posibilităților ampli
ficării acestora.

La campionatele europene de tenis de masă

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI 
A OBȚINUT TREI VICTORII

BUDAPESTA, 18 (prin telex). 
Simbătă au început în noua sală 
a sporturilor campionatele eu
ropene de tenis de masă. în
trecerile dintre sportivii șl 
sportivele reprezentînd 26 de 
țări sînt urmărite cu un deor 
sebit interes de un numeros 
public. Echipa feminină a Ro
mâniei a obținut în seria B a 
grupei de elită 3 victorii 
prețioase. Simbătă ea a avut 
ca adversară formația Ceho
slovaciei. cu sportive bine co
tate în clasamentele european 
și mondial și cu pretenții la 
un loc pe podiumul celei de-a 
13-a ediții a „europenelor". Așa 
cum a început jocul, se părea 
că sportivele cehoslovace vor 
avea cîștig de cauză. în prima 
partidă. Olga Nemeș reușește 
să cîștige primul set. dar Dona 
Uhlikova revine puternic și 
cîștigă următoarele două. Așa
dar. Nemeș—Uhlikova 1—2
(15. —19. —19). Nici Eva’ Fe
renczi nu reușește să cîștige în 
fața Măriei Hrachova. care la 
un joc ceva mai bun are și 
șansa unor mingi „norocoase", 
decisive în finalurile de set 
Deci. Ferenczi—Hrachova 0—2 
(—18. —20). în partida de du
blu. care se părea că va fi 
hotărîtoare. fetele noastre au 
cedat la mare luptă un set. 
pentru ca. mobilizîndu-se pu
ternic și profitînd de slăbiciu
nile adversarelor, evidențiate în 
partidele de simplu, să echili
breze situația și să cîștige 1 
Ferenczi, Nemeș — Uhlikova, 
Hrachova 2—1 (—20, 7. 12). A 
urmat întîlnirea dintre Nemeș 
și Hrachova. Micuța noastră 
campioană, jucînd excepțional, 
a cîștigat în trei seturi : 2—1
(—£0. 7. 12). în partida deci
sivă. dintre Ferenczi și Uhli
kova. a cîștigat sportiva noas

ATLETISM e Astăzi va avea 
loc la Boston a 86-a ediție a tra
diționalul maraton internațional 
la care sînt Înscriși 7603 concu- 
renți • Recordmanul mondial la 
110 mg (12,93). americanul Re- 
naldo Nehemiah, a semnat un 
contract de jucător de fotbal cu 
clubul profesionist din San Fran
cisco, astfel că el șl-a pierdut 
statutul de sportiv amator șl nu 
va mal lua parte la' J.O. de la 
Los Angeles.

BASCHET • în turneul mascu
lin de la Rio de Janeiro : Ceho
slovacia — Uruguay 76—67 (43— 
41). Brazilia — S.U.A. 99—71 (41— 
39)

CĂLĂRIE • Proba de obsta
cole din „Cupa Mondială", la 
Goteborg, a fost cîștigată de vest- 
germanul Paul Schoeckemoehle 
(„Acrobat").

CICLISM • Spaniolul Jose Luis 
Lagula a cîștigat „Turul Țării 
Bascilor", urmat la 4,0 s de Go- 
rospe (Spania) și la 7,0 s de 
Moser (Italia) • în competiția

Coreeană
Convorbirile se desfășoară 

intr-o atmosferă de înțelegere 
tovărășească, în ambianța de 
caldă prietenie in care a 
început vizita inalților soli ai 
poporului român în Republica 
Populară Democrată Coreeană.

In semn de aleasă cinstire a 
prezentei in Republica Popu
lară Democrată Coreeană a to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
pe marele stadion din Phenian 
s-a desfășurat, duminică, un 
grandios spectacol cultural- 
sportiv.

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, tova
rășul Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, șl to
varășa Kim Săng E au oferit, 
duminică seara, o recepție la 
Palatul Kimsusan.

tră. cu 2—0 (14, 18), și astfel 
România a învins cu 3—2.

Duminică după-amiază. re
prezentativa României a susți
nut cea de a doua partidă, in 
compania formației Bulgariei, 
pe care a depășit-o fără drept 
de apel, cu 3—0 : Nemeș — 
Stavela 2—0 (12. 10), Ferenczi
— Guerguelceva 2—0 (14. 16), 
Ferenczi, Nemeș — Guerguel
ceva. Staleva 2—0 (12. 17).

Seara tîrziu echipa noastră 
a disputat una dintre cele mai 
importante șl mai dificile par
tide din program, cea cu for
mația țării gazdă. Ungaria, pe 
care a cîștigat-o cu 3—1 : Ne
meș — Urban 2—0 (18. 12),
Ferenczi — Klshazi 2—0 (15,
17), Nemeș, Ferenczi — Szabo, 
Urban 0—2 (—18, —20), Nemeș
— Kishazi 2—0 (12, 18).

ALTE REZULTATE : Femi
nin : Bulgaria — Ungaria 0—3, 
Finlanda — Franța 3—0, Franța
— Ungaria 0—3. U.R.S.S. — 
R.F. Germania 1—3. Olanda — 
Suedia 1—3. Iugoslavia — An
glia 0—3, U.R.S.S. — Iugoslavia
3—1. Olanda — Anglia 2—3, 
R.F. Germania — Suedia 3—2, 
Iugoslavia — R.F. Germania 
0—3. Anglia — Suedia 3—1. O- 
landa — U.R.S.S. 0—3.

Masculin : Suedia — Austria 
5—0. Anglia — Polonia 5—0, 
Danemarca — Cehoslovacia 
0—5, Suedia — Danemarca 5—1. 
Anglia — Cehoslovacia 1—5, 
Austria — Polonia 0—5 Aus
tria — Cehoslovacia 1—5. Po
lonia — Suedia 3—5. Danemar
ca — Anglia 0—5, Bulgaria — 
Iugoslavia 1—5. U.R.S.S. — 
Ungaria 0—5. Franța — R- F. 
Germania 3—5, Iugoslavia — 
Franța 5—2. R.F. Germania — 
Ungaria 5—3. U.R.S.S. — Bul
garia 5—4.

Emanuel FANTANEANU

TELEX • TELEX
open din Franța, etapa a doua 
(Bollene — Bedoin, 154 km), pri
mul a sosit sovieticul Zagredni- 
kov 3.55:40,0. O. Lider este Insă 
colegul său Anatoli Iarkin, ur
mat la 3,0 s de Fignon (Franța).

ÎNOT • Concurs internațional 
la Buenos Aires : bărbați : 200 m 
liber — Rampazzo (Italia) 1:52,69, 
100 m spate — Delcourt (Franța) 
58,34, 200 m mixt - Prado (Bra
zilia) 2:45,91 : femei : 200 m spate 
— Laura Foralosso (Italia) 2:21,22, 
200 m liber — Veronique Stephan 
(Franța) 2:04,52. 100 m bras —
Alicia Boscatto (Argentina) 
1:12,56.

SCRIMA • „Cupa Europei* la 
spadă, la Heidenheim, a fost cîș
tigată de formația vest-germană 
Tauberbischofsheim (9—4 în fi
nala cu Honved Budapesta), care 
obține astfel pentru a patra oară 
acest trofeu • Competiția de sa-

VALOARE TEHNICĂ RIDICATĂ
CHIAR DIN PRELIMINARII

VARNA, 18 (prin telefon). 
Simbătă dimineața, la Palatul 
sporturilor și culturii din loca
litate au început întrecerile 
campionatelor europene de 
lupte greco-romane. competiție 
care reunește 117 dintre cei 
mai buni sportivi ai Europei, 
reprezentanți a 22 de țări. încă 
din primele tururi, combatanții 
au luptat cu ardoare pentru 
victorie, concursul ridieîndu-se 
la un nivel superior edițiilor 
anterioare. Sportivii români au 
avut. în general, comportări 
bune, dar ne-au dat și prilejul 
să consemnăm unele evoluții 
sub așteptări.

Pînă la ora cînd am primit 
legătura cu Bucureștiui, intra
seră în competiție toti cei zece 
reprezentanți ai tării noastre. 
Din păcate, primul care a în
ceput concursul, Ghiță Albert 
(cat. 48 kg), a suferit două in
fringed și a fost nevoit să pă
răsească întrecerea. El a fost 
învins clar la puncte (0—11) 
de ungurul Cs. Vadasz și apoi 
a pierdut (1—4) și în fața lui 
Fr. Scherer (R.F.G.). fiind eli
minat.

Nicolae Zamfir (57 kg), cel 
de al doilea luptător român 
care a intrat In competiție 
simbătă, a debutat și el cu o 
înfrîngere. într-un meci ex
trem de disputat, el a pierdut 
la puncte (1—6) partida cu bul
garul P. Balov, dar în urmă
toarele meciuri a obtfnut suc
cese care îl mențin în lupta 
pentru locurile fruntașe. în tu
rul 2 l-a depășit fără drept de 
apel (5—0) pe grecul Z. Holi- 
dis. Iar în partida următoare 
l-a dominat cu autoritate pe 
francezul P. Moulier. obligîn- 
du-1 pe arbitri să-l descalifice 
pe acesta în min. 4,24, moment 
în care luptătorul român con
ducea cu 4—0.

într-o bună dispoziție de 
luptă s-a prezentat Ștefan Ne- 
grișan (68 kg), care a realizat 
două victorii clare, depășind șl 
turul 3. In care a fost liber, 
în primul meci. Șt. Negrișan 
l-a întrecut la puncte (5—2) pe 
suedezul G. Svensson, iar în 
turul următor l-a învins cu 
3—0 pe vest-germanul E. 
Klaus.

Cu o Înfrîngere care a părut 
surprinzătoare a început con
cursul și Ion Draica (82 kg), 
într-un meci de uzură, cu în
cercări foarte puține, el a pier
dut întîlnirea (0—1) cu italia
nul Ernesto Razi.no. campionul

AGENDA SĂPTĂMlNII

CICLISM

19—25 LUPTE 
HOCHEI

21
TENIS 
FOTBAL

21—25

24—25

PENTATLON 
MODERN 
HALTERE

25 AUTO 
MOTO

Continuă C.E., la Vama
Continuă C.M. (gr. „A") la Tampere șl 
Helsinki
Turnee la Dalia* și Las Vegas
Meciurile retur ale semifinalelor cupe
lor europene

Concurs internațional, la Roma
„Cupa Dunării" — «enlori, la Donau
eschingen (R.F.G.)
„Marele Premiu" (Fl), la Imola (Italia) 
Concursuri de motocros In cadrul C.M., 
în Austria, Spania, Franța și de dirt- 
track tn Cehoslovacia, Iugoslavia șl 
Bulgaria
Cursă internațională in Olanda

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI
întrecerile pentru Campiona

tul mondial de hochei grupa 
,A“ se desfășoară în mijlocul 

unui interes deosebit pe pati
noarele din Helsinki și Tam
pere. Rezultate : la Tampere : 
Finlanda — R.F. Germania 4—3 
(1—0, 1—1, 2—2), U.R.S.S.— Ce
hoslovacia 5—3 (1—1, 2—2, 2—0),

ble de la Varșovia a revenit e- 
chipel Poloniei, urmată de Bul
garia, Ungaria șl Cuba.

ȘAH • Olandezul Van der Wiel 
a cîștigat turneul de la Reims 
cu 6 p, urmat de Theodor Ghi- 
țescu (România) cu 5,5 p. Tur
neul (sistem elvețian, 7 runde) a 
reunit lucătorl din 11 țări • In 
turneul de la Londra, campionul 
mondial Karpov a remizat cu 
Nigel Short (Anglia) și apoi cu 
Larry Christiansen (SUA) O La 
Vinkovici, după 7 runde, conduce 
iugoslavul Velimîrovicl cu 6 p. 
Maia Ciburdanidze (URSS) este 
a 11-a cu 2,5 p.

TENIS • La BariFranulovici 
— Ad. Panatta 6—2, 6—4; Ostoja— 
Franulovici 6—7. 6—3, 6—3 ;
McNamee — Barazzuttl 3—6,
6—4, 5—2 ; Smid — Gunnar-
son <-3—6, 6—1, 6—2 • La
Houston : Gomez — Teltscher
6— 1, 1—«, 7—6 ; Lendl — Dibbs
7— 5, 6—2, Clerc — Pecci 6—4, 
6—4. McNamara — Martinez 7—5, 
6—3. 

mondial de juniori de anul 
trecut. în disputa următoare, 
sportivul român l-a depășit 
clar la puncte (6—0) pe suede
zul A. Linde. în turul 3. L 
Draica a fost liber.

■ Vasile Andrei (100 kg), ul
timul care a început întrecerea 
încă de simbătă, a debutat cu 
o victorie prețioasă. EI a lup
tat foarte bine cu polonezul 
Roman Wroclawskl, pe care 
l-a învins prin descalificare in 
min. 4,03, după ce 11 conducea 
la puncte cu 4—0. Și în me
ciul următor Andrei a reușit o 
victorie clară (5—1) în fața 
cehoslovacului VI. Boșko. dar 
el a avut neșansa de a concura 
în aceeași serie cu campionul 
european de la Goteborg, Ni
kolai Inkov (U.R.S.S.). de care 
a fost învins in turul 3.

Duminică au intrat în compe
tiție și ceilalți cinci reprezen
tant! ai noștri. Marian Ștefan 
(52 kg) a avut emoții în întîl
nirea cu norvegianul J. Ro
ni ngen, de care era condus la 
puncte (1—3) la sfîrșitul primei 
reprize. în continuare. Ștefan 
a dovedit o mai bună pregă
tire fizică, a reușit mai multe 
acțiuni și a cîștigat cu 6—3. Și 
Ion Tecuceanu (62 kg) a de
butat victorios în întrecerea 
continentală, dar în condiții a- 
șemănătoare cu M. Ștefan. 
Condus cu 2—3 în prima re
priză, Tecuceanu l-a depășit la 
puncte pe cehoslovacul M. 
Veizda (7—4). continuînd con
cursul cu șanse de a se clasa 
printre fruntași.

Ștefan Rusu (74 kg) a avut 
un adversar extrem de inco
mod în Al. Kudriavtev 
(U.R.S.S.), lupta dintre ei 
fiind mai tot timpul echili
brată. întîi Kudriavțev a fost 
fixat la parter, campionul nos
tru nereușind însă să reali
zeze vreun punct tehnic. Apoi 
cînd Rusu a fost trecut la par
ter, adversarul său a reușit 
trei centurărf laterale (6—0), 
sportivul român reducînd doar 
din handicap (1—6) pînă la 
gongul final. Ilie Matei (90 
kg) a debutat victorios. în- 
vingîndu-1 prin superioritate 
evidentă (12—0) pe austriacul 
Fr. Pitsmann. iar Ivan Savin 
(+100 kg) a fost învins la 
puncte (0—5) de J. Boromanski 
(Polonia). Luni vor fi cunos- 
cuti campionii la primele 5 ca
tegorii.

Dan GARLEȘTEANU

la Helsinki : U.R.S.S. — Suedia 
7—3 (2—2. 3—0, 2—1). R.F.
Germania — Italia 5—2 (1—0,
1—1, 3—1). Echipa sovietică este 
singura neînvinsă pînă acum 1' Olanda, urmată de România.

LA SFÎRȘIT DE SAPTAM1NĂ...

• Selecționata de fotbal 
a statului Chile a susținut un 
meci de verificare la Vina del 
Mar în compania echipei lo
cale Everton, pe care a invin- 
s-o cu scorul de 3—0 (0—0). 
Golurile au fost marcate de 
Neira (2) si Letelier.
• Finala campionatului Bra

ziliei se va disputa între Fla- 
mengo Rio de Janeiro și Gre- 
mio Porto Alegre.

în meciurile retur ale semi
finalelor, Flamengo a învins 
cu 3—2 pe Guarani Campinas 
(în tur 2—1), iar Gremio a 
dispus cu 3—1 de formația 
Corintians Sao Paulo (în tur 
2—1).
• La Budapesta : Ungaria — 

Peru 1—2 (1—0).

DE POPICE
VICTORIOASE

ÎN R. D. GERMANĂ
DESSAU, 18 (prin telefon) 

Reprezentativele naționale d< 
popice ale României, care s< 
pregătesc pentru apropiatei» 
campionate mondiale, au sus
ținut în compania selecționa
telor R.D. Germane a dublă 
întîlnire de verificare. în pri
ma zi, în partidele oficiale din
tre cele două reprezentative 
victoria a revenit echipeloi 
noastre, la fete la scorul de 
2543—2480 pd (rezultatul for
mației noastre reprezintă ur 
nou record al arenei Lorkpark 
din Dessau), iar la băieți cu 
5379—5215 pd. Sportivii noștri 
au obținut următoarele rezulta
te : Margareta Cătineanu 395 
pd, Elena Andreescu 441, Ni- 
neta Badea 411, Elena Pană 
439, Silvia Berinde 452 și Ana 
Petrescu 405, respectiv Al. Că
tineanu 853, I. Băiaș 867, L 
Bice 946 — record al sălii, L 
Hosu 927, I. Tismănar 915 și 
Gh. Silvestru 87^. Din echipele 
țării gazdă cele mai mari 
punctaje le-au avut Birgid 
Hunger — 460, respectiv G. 
Mahul — 907.

în jocurile din a doua zi, 
neoficiale, reprezentativa noas
tră masculină a cîștigat cu 
5385—5332 (rezultatul nostru 
este un nou record al sălii), 
iar la femei au învins gazdele 
cu 2577—2519. Cele m,” mari 
punctaje le-au obți-- ' ~ ->•
Andreescu — 444 șli> țs wue- 
rinde 434. respectiv Ilie Hosu 
947 — nou record al arenei și 
Stelian Boariu — 913. De la 
gazde s-au remarcat : Birgid 
Hunger — 444 și Klaus Meis
ner — 935.

POIOIȘIII JUNIORI
LA UN NOU SUCCES

La Sofia au continuat me
ciurile competiției de polo, pe 
apă pentru juniori dotată' cu 
„Trofeul Diana". Echipa Ro
mâniei a întrecut cu 14—4 
(1—1, 4—1. 5—0, 5—2) selecțio
nata Greciei. Alte rezultate 1 
Bulgaria — Cehoslovacia 9—6 ; 
Spania — R.F. Germania 9—7; 
U.R.S.S. — Bulgaria B 16—5.

„TURUL NIEDERSACHSE»’ •
MUNCHEN (Agerpres). — 

Disputată pe traseul Bad Hart- 
burg — Loneburg, etapa a 7-a 
a competiției cicliste „Turul 
Niedersachsen" a revenit la 
sprint rutierului sovietic Ser- 
ghei Nikitenko, înregistrat pe 
distanța de 171 km în 4.03:37,0. 
După 15 secunde a sosit un 
pluton în care se aflau și ci
cliștii români Mircea Romaș- 
canu, Constantin Căruțașu și 
Traian Sirbu. în clasamentul 
individual, pe primul loc a 
trecut olandezul Henk van 
Weers.

Și etapa a 8-a Luneburr,*-* ■ 
Hildesheim s-a încheiat > 
cu victoria lui Serghei Niki
tenko. cronometrat pe distan
ta de 155,900 km cu timpul de 
3.26:500. Cu primul pluton, la 
25 s au sosit și cicliștii ro
mâni Mircea Romașcanu Con
stantin Căruțașu și Traian 
Sirbu. Lider al clasamentului 
individual se menține olandezul 
Henk van Weers. urmat de 
coechipierul său Antoon Steen 
la 19,0 și cehoslovacul Alois 
Trcka la 29,0. Pe echipe, si
tuație neschimbată : conduce

Q ANGLIA : Arsenal — 
Nottingham — 2—0 ; Aston 
Villa — Middlesbrough I—0 ; 
Ipswich — Stoke 2—0; Liver
pool — WB Albion 1—0 ; Wol
verhampton — Birmingham
1— 1 ; Manchester .United — 
Tottenham 2—0 ; Leeds — 
Southampton 1—3; Sunderland 
— Everton 3—1. în clasament 
conduce Liverpool cu 72. urma
tă de Ipswich 67 p.

ITALIA (etapa a 26-a) : A- 
vellino — Torino 0—0. Cese
na — Cagliari 2—1 Fiorenti
na — Bologna 1—0, Genova — 
Milan l-;2. Internazionale — 
Napoli 1—1, Juventus — As- 
coli 1—1, Roma' — Catanzaro
2— 2 Udinese — Como 1—0. 
Clasament : Juventus și Fio
rentina 39 p. Napoli și Inter 
32 d.
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