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Tn cursul dimineții de 
miercuri, președintele Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus o 
coroană de flori la Monumen
tul soldatului necunoscut situat 
în Piața Constituției („Syntag
ma"), din fata Parlamentului, 
ornată cu drapelele de stat ale 
României și Greciei.

★
Tn onoarea președintelui 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
primul ministru elen, Andreas 
Papandreu, și soția sa, doamna 
Margareta Papandreu, au oferit, 
miercuri, un dejun.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Andreas 
Papandreu au rostit toasturi, 
care au fost urmărite cu viu 
interes, fiind subliniate cu a- 
plauzc de cei prezenți.

★
în după-amiaza zilei de 

miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit la reșe
dință delegația primăriei muni
cipiului Atena, care, in numele 
locuitorilor capitalei Greciei, a 
tinut să aducă un fierbinte 
omagiu inaltilor soli ai poporu
lui român.

Primarul orașului și-a expri
mat profunda satisfacție pentru 
posibilitatea de a-i întilni la 
Atena Pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe care populația 
capitalei Greciei ii întimpină 
în calitate de cetățeni de onoa
re ai orașului, cărora, în semn 
de aleasă considerație, le-a fost 
acordat Colanul de aur, distinc
ție ce simbolizează prietenia 
străveche dintre cele două po
poare. lupta comună pentru li
bertate și independentă dusă 
de-a lungul veacurilor.

★
Tn cursul dimineții de 

miercuri au început convorbiri
le oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
primul ministru al Republicii 
Elene, Andreas Papandreu.

In cadrul convorbirilor au 
fost abordate probleme privind 
evoluția relațiilor româno-ele- 
ne. apreciindu-se că raporturile 
bilaterale au dobindit în anii 
din urmă o nouă dimensiune, 
ceea ce corespunde pe deplin 
Intereselor reciproce de dezvol
tare pașnică, de sine stătătoare 
a celor două țări, cerințelor 
majore ale destinderii și păcii 
în Balcani, în Europa și in 
lume. S-a apreciat faptul că, 
concomitent cu intensificarea 
contactelor politice, s-au extins 
legăturile economice, au sporit 
schimburile comerciale, s-au 
diversificat formele de coope
rare în ramuri importante ale 
industriei.

In după-amiaza aceleiași zile 
au continuat, Ia Ministerul 
Afacerilor Externe, convorbirile 
oficiale între președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru al Republicii Elene, 
Andreas Papandreu.

In cadrul convorbirilor de 
după-amiază un Ioc important 
I-au ocupat problemele privind 
dezvoltarea colaborării dintre 
cele două țări, apreciindu-se că 
aceasta este în sprijinul progre
sului celor două popoare, pre
cum si al slujirii cauzei păcii 
și cooperării in general.

★
In cursul după-amiezii de 

miercuri, a avut loc ceremo
nia semnării documentelor ofi
ciale româno-elene.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și primul 
ministru elen, Andreas Papan
dreu, au semnat Acordul cadru 
privind direcțiile de bază ale 
dezvoltării cooperării econo
mice. industriale și fehnico- 
știintifice intre Republica So
cialistă România și Republica 
Elenă.

In semn de profundă prețuire 
pentru meritele sale ca om de 
știință, devotat binelui și bu
năstării omenirii, Academia 
din Atena a organizat, miercuri 
după-amiază, o ședință solemnă 
dedicată tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
membru corespondent al aces
tui prestigios for științific ate
nian.

Divizia ,,t<“ de fotbal, etapa a 28 a

AGITAȚIE MULTĂ, GOLURI PUȚINE

Apostol (in alb) înscrie printr-o frumoasă lovitură cu capul 
cel de-al doilea gol al echipei Progresul in meciul cu U.T.A.

Foto,: Ion MIHĂICĂ

REZULTATE TEHNICE
S. C. Bacău - Univ. Craiova 0-0
Progresul Vulcan — U. T. Arad 2-0 (1-0)
Jiul Petroșani — A.S.A. Tg. Mureș 1-1 (0-1)
Dinamo - F. C. Argeș 1-0 (1-0)
Corvinul Hunedoara - „U“ Cluj-Napoca 1-1 (0-1)
F. C. Constanța - Sportul stud. 0-0
„Poli" Timișoara - F. C. Olt 2-1 (1-0)
C. S. Tirgoviște — Steaua 1-0 (0-0)
F.C.M. Brașov - Chimia Rm. Vilcea 1-0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (duminică 23 mai)
„Poli" Timișoara - Progresul Vulcan (0-2)
Universitatea Craiova - F.C.M. Brașov (0-2)
Chimia Rm. Vîlcea — Corvinul Hunedoara (1—5)
Steaua - „U“ Cluj-Napoca (0-2)
Sportul studențesc — Jiul Petroșani (1-1)
F. C. Argeș - F. C. Olt (0-3)
A.S.A. Tg. Mureș — F. C. Constanța (1-4)
S. C. Bacău — Dinamo (1-4)
U. T. Arad - C.S. Tîrgoviște (1-0)

@ Dinamo s-a impus la 
limită în fața lui F. C. Ar
geș și redevine lider 
0 Universitatea Craiova 
obține un punct prețios 
în clasamentul adevăru
lui @ Primul punct pier
dut pe teren propriu de 
Corvinul 0 Prin egalul de 
la Petroșani, Jiul în im
pas, A.S.A. Tg. Mureș spe
ră @ Meciuri viu dis
putate la Tîrgoviște și Ti
mișoara 0 Sportul stu
dențesc obține un nou 
punct in deplasare 0 Ur
mătoarea etapă : duminică 
23 mai

CLASAMENTUL

(Citiți cronicile în pag. 2-3)

1. Dinamo 28 17 5 6 51-26 39
2. Univ. Craiova 28 17 4 7 57-19 38
3. Corvinul 28 14 7 7 58-32 35
4. F. C. Olt 28 14 4 10 39-29 32
5. Sportul stud. 28 10 11 7 28-29 31
6. Steaua 28 11 8 9 32-26 30
7. C. 5. Tîrgoviște 28 11 6 11 26-34 28
8. S. C. Bacău 28 9 9 10 32-38 27
9. „U* Cluj-Napoca 28 10 7 11 28-35 27

10. „Poli" Timișoara 28 9 8 11 29-34 26
11. F. C. Constanța 28 8 10 10 30-37 26
12. F.C.M. Brașov 28 10 6 12 21-32 26
13. Jiul 28 8 9 11 30-36 25
14. Chimia Rm. V. 28 9 7 12 25-41 25
15. A.S.A. Tg. Mureș 28 10 4 14 37-41 24
16. F. C. Argeș 28 8 8 12 24-28 24
17. U. T. Arad 28 8 7 13 25-34 23
18. Progresul Vulcan 28 6 6 16 26-47 18

GOLGETERII
în spiritul vibrantului Mesaj adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu

Conferinței pe țară a mișcării sportive

TINERETUL STUDIOS TREBUIE SĂ PARTICIPE MAI ACTIV

17 GOLURI : Iordănescu — 1 
din 11 m.

14 GOLURI : Cîrțu.
13 GOLURI : Petcu (Corvi

nul).
12 GOLURI : Iamandi — 2 

din 11 m.
11 GOLURI : Gîngu.

10 GOLURI : Cămătaru. D. 
Georgescu — 1 din 11 m. O. 
Ionescu — 2 din 11 m.

9 GOLURI : Coraș — 1 din 
11 m. Cimpcanu II — 1 din 
11 m.

8 GOLURI : Orac. Anghel, 
Sălăjan. Nedelcu — 1 din U 
m. Bălăci — 3 din 11 m.

LA ACȚIUNILE
Mesajul pe care tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU l-a a- 
dresat Conferinței pe tară a 
mișcării sportive a avut un 
larg și puternic ecou și în rîn- 
dul milioanelor de elevi din 
patria noastră, al slujitorilor 
sportului din perimetrul școlii. 
Recunoscîndu-se neajunsurile 
care s-au manifestat, faptul că 
nu peste tot s-a desfășurat O

CAIACiȘTil
Șl CANOIȘTII NOȘTRI 

IA STARTUL 
SEZONULUI INTERNATIONAL
La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni, caiaciștii si canoiștii 
noștri fruntași debutează in 
sezonul international, fiind an
gajați în trei competiții peste 
hotare. Sîmbătă și duminică, la 
Zagreb, pe lacul Jarun. la cea 
de-a 7-a ediție a Campionatu
lui balcanic, vom fi reprezen
tat! de o garnitură tînără, for
mată în majoritate din compo
nent! ai lotului de perspectivă, 
dar și din cîțiva sportivi con
sacrat!. Printre cei de la care

(Continuare tn pag a (-a)

DE MASĂ Șl DE
activitate susținută pentru cu
prinderea și participarea tine
retului studios la practicarea 
exercițiilor fizice. In mod sis
tematic. organizat, pentru dez
voltarea culturii fizice, a spor
tului de masă șl de performan
tă, organizațiile de pionieri și 
ale U.T.C., profesorii de specia
litate. celelalte cadre didacti
ce. conducerile unităților do 
învățămint. analizind cu exi
gentă și răspundere stadiul ac
tual de dezvoltare a sportului 
școlar, au stabilit unele măsuri

în campionatul național de polo

DINAMO Șl CRIȘUL AU OBȚINUT VICTORII FACILE 
ÎNAINTEA DERBY-ULUI DE ASTĂZI

ORADEA, 5 (prin telefon). 
Pe o vreme excepțională, la 
ștrandul Venus, din incinta 
băilor „1 Mai“, de lingă Ora
dea, au Început, miercuri după- 
amiază, întrecerile ultimului 
turneu care va decide noua 
campioană a României la polo. 
Datorită eforturilor depuse de 
clubul organizator, Crișul, in 
colaborare cu C.J.E.F.S. Bihor, 
locul de desfășurare — tn aer 
liber — a ultimelor partide

PERFORMANTĂ
destinate să determine o îmbu
nătățire substanțială in acest 
domeniu.

în acest context, prof. Con
stantin Clisu, inspector general 
al Inspectoratului școlar al ju
dețului Vaslui ținea să sublini
eze faptul că elevii vasluieni, 
in anii trecut! cu o participare 
mai mult simbolică in activita
tea sportivă, au fost prezenți.

Tiberiu STAMA

(Conțfnuarș In vag 2-3) 

oficiale din actualul campionat 
oferă eondiții excelente, atît 
pentru sportivi, cît și pentru 
numeroșii spectatori aflați în 
tribuna amenajată cu acest pri
lej.

în etapa inaugurală, Dinamo 
București și Crișul Oradea, cele 
două fruntașe ale elasamentu-

Adrlon VASILIU

(Continuare in pag 2-3)

Oiiflă C.E. de lupte (libere) - la jumătatea ciclului olimpic (II)

UN EȘEC! DAR CE TREBUIE FĂCUT ?
Oricit am ține seama de u- 

nele date obiective (numărul 
tinerilor și al debutanților din 
echipa noastră, experiența și 
valoarea deosebite ale unora 
dintre adversarii întilniți, dez
avantajul tragerilor la sorți la 
cîteva categorii de greutate...), 
ca și de altele, vizind exactita
tea arbitrajului, sîntem nevoiți 
să plasăm bilanțul obținut de 
luptătorii de la stilul „libere" 
Ia recentele campionate euro
pene în zona usturătoarelor 
eșecuri care produc insatisfac
ție în rîndul iubitorilor de 
sport din tara noastră.

în locul celor două medalii 
scontate, echipa de „libere" 
(cu 9 componenți; nu s-a par
ticipat la cat. 52 kg) și-a în
cheiat evoluția fără să cîștigc 
vreo medalie, pe locul 10 in 
clasamentul pe națiuni (la ega
litate cu Finlanda și Ceho
slovacia). cu numai 7 puncte, 
realizate de Andrei Janko (cat. 
+ 100 kg), Vasile Pușcașu (cat. 
100 kg) și Aurel Neagu (cat 
57 kg). ESTE O COMPORTA
RE SUB ORICE AȘTEPTĂRI, 
care confirmă regresul consta
tat. și semnalat, din ultimii ani 

in această disciplină cu recu
noscută importanță și pondere 
olimpică. Imediat după ..euro
pene". Biroul federației de 
specialitate a analizat cu exi
gență acest bilanț a stabilit și 
o serie de măsuri dar — fără 
îndoială — mai sînt multe de 
făcut in această direcție. Pen
tru că. de exemplu, iată cum 
sintetiza Vasile lorga. antreno
rul principal al lotului com
portarea luotătorilor noștri la 
întrecerile de la Varna: „Nicu 
Hincu (cat. 48 kg). Aurel Nca- 
gu (cat. 57 — in raport cu bo
gata experiență de concurs oe 
care o are). Costin Dănăilă 
(cat. 68 kg' Claudiu Tăm-du- 
ianu (cat. 74 kg — cu preciza
rea că are numai 20 de ani si 
va mai trebui încercat) Gheor- 
gbe Fodore (cat. 82 kg — de la 
care se astenta chiar o meda
lie) Aurel Panait (cat. 90 kg) 
șl Andrei Janko (cat. +100 kt) 
au avut o comportare slabă, 
sub nivelul cerințelor. Au co
respuns doar Traian Marinescu

Don GARIESTEANU
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IOSIF TISMANAR, ÎNVINGĂTOR
In „cupa poznania- la popice

orașul polonez 
desfășurat zilele

Poznan 
trecute

în 
s-au 
întrecerile turneului internațio
nal de popice dotat cu „Cupa 
Poznania", la care au partici
pat sportivi din șapte țări. La 
individual, reprezentantul țării 
noastre, Iosif Tismănar, a avut 
o comportare excelentă 
gînd proba de o manieră 
gorică cu 1771 p d (în 
manșe — 881—890). Pe 
secund s-a situat vest-germa- 
nul A. Rucknieh cu 1724 p d. 
La perechi mixte. I. Tismănar 
și Olga Psihas au ocupat locul 
doi cu 1262 p d (881—381). A 
cîștigat perechea A. Rucknieh, 
Zaka Weike (R.F.G.) cu 1280 
p d. La individual femei. Olga 
Psihas s-a clasat pe locul 8 cu 
757 p d (381—376) — a cîștigat 
Birgrid Hunger (R.D.G.) cu 
811 p d.

• în campionatul
„A“ s-au disputat o serie de 
partide devansate din ultimele 
etape ale competiției: FEMI
NIN — Rapid București — Vo
ința București 2483 — 2448. Vo
ința Odorheiu Secuiesc — Voin
ța Oradea 2378 — 2403. Voința 
Timișoara — C.S.M. Reșița 
2406 — 2378, Voința Ploiești — 
Gloria București 2484 — 2385. 
MASCULIN — Rulmentul Bra
șov — Laromet București 4819 
— 4484, Aurul Baia Mare — 
Progresul Oradea 5357 — 5133,

cîțti- 
cate- 
două 
locul

Diviziei

MIHNEA NĂSTASE ÎNVINGĂTOR 
ÎN CEL MAI FRUMOS MECI DE TENIS DE IERI

Olimpia București — Construc
torul Galați 5243 — 5033, Vo
ința București — Gloria Bucu
rești 4904 — 4906, Electromu- 
reș Tg. Mureș — Chimica Tir- 
năveni 5229 — 5025. Petrolul 
Băicoi-Cimpina — Chimpex 
Constanța 5194 — 5171.

• Se apropie de sfîrșit în
trecerea celor mai tineri popi
cari, campionatul republican de 
juniori pe echipe. Sîmbătă se 
desfășoară returul etapei a Il-a 
(interjudetene). iar în zilele de 
13—15 mai se va disputa tur
neul final — la Mangalia Nord 
— la care vor participa șase 
echipe de fete și tot atitea de 
băieți.

Penultima zi a campionatului 
național de tenis pe echipe (gru
pa valorică i—3) a oferit puțini
lor spectatori prezentl ta tribu
nele terenurilor din parcul Pro
gresul din Capitală o partidă 
deosebit de interesantă, atracti
vă, de foarte bun nivel tehnic, 
între doi tenlsmani aparținînd 
aceleiași generații : Mihnea Năs- 
tase (Dinamo Brașov) și Mihai 
Vanță (Dinamo București). Ur
mărind acest meci, ne-am con
vins că fiul fostului jucă
tor și apoi antrenor al echi
pei naționale, Constantin Năstase, 
este intr-adevăr înzestrat pentru 
tenis (15 ani, 76 kg, 1,79 m), po- 
sedînd o gamă variată de lovi
turi. intre care serviciul și back- 
hand-ul trebuie în primul rind 
remarcate. După ce a pierdut 
primul set, Mihnea Năstase a în
ceput să-și domine sistematic ad
versarul printr-o concepție clară 
de joc, bine susținută de bagajul

tehnic. La 2—2 în setul decisiv 
Vanță a încercat o revenire, dar 
plerzîndu-și serviciul, a mai re
ușit să cîștige un ghem. Rezul
tatul partidei: M. Năstase — M. 
Vanță 1—6, 6—3, 6—3. Din imo
București conduce cu 5—2 pe Di
namo Brașov (asigurindu-și ast
fel victoria), două partide de du
blu fiind Întrerupte (Segărceanu, 
Dirzu — M. Mirza, Ștefăncscu 
6—1, 7—9 și Hnat, Ciucă — Kerc- 
keș, Năstase 5—7, 9—7). Acestea, 
ca și celelalte Intllniri care nu 
s-au putut încheia din cauza în
tunericului, vor fi reluate vineri 
după-amiază. Intr-un alt meci a) 
formațiilor masculine, Steaua a 

" “ne Constructorul 
_______. . La feminin o 
frumoasă a formației 

București, care conduce 
pe Steaua (un dublu in- 

“ '*" Moi-

In „Cupa Federației" la rugby

R.C. GRIVITA ROSIE-RULMENTUL BIRLAD 32-15
în cel de-al doilea meci din 

cadrul turneului final al „Cu
pei Federației1' la rugby, R.C. 
Grivita Roșie a dispus de Rul
mentul Bîrlad cu 32—15 (15—0). 
învingătorii au punctat prin 
Radu Tudor (eseu. tr.). Voicu, 
Țuică. I. Aurel și Ștefan Eu
gen (cite un eseu) și Fălcu- 
șan (l.p.. drop și 2 tr.). iar în
vinșii prin Căuia (eseu). Mi-

halcea (drop) și Dranga (2 l.p. 
și tr.). A arbitrat I. Vasilică.

învinsă și în primul meci, 
Rulmentul Bîrlad ocupă locul 
III în competiție. Pentru pri
mele două locuri se vor întîl- 
ni R.C. Grivita Roșie și Știin
ța CEMIN Baia Mare. Meciul 
este programat duminică, de la 
ora 9, pe stadionul Olimpia 
(T.ST.).

întrecut eu 7—2 p« 
feroviar București.
evoluție 
Dinamo 
cu 3—2 .
trerupt : Totoran, Dănilă 
se. Precup 6—8, 6—4. Tot la fe
minin : Politehnica București — 
U.T.A. 4—2. Azi după-amiază, de 
la ora 14,30 este programat der- 
by-ul competiției : Dinamo Bucu
rești — Steaua (masculin), cu 
Segărceanu, Dirzu. Birou, Bucur, 
pe de o parte, și A. Marcu, Man
ca?, Hărădău, pe de altă parte. 
Celelalte întîlniri : Constr. fero
viar — Cuprom (m) , Progresul 
— Politehnica Cluj-Napoca (m), 
U.T.A. — T.C.B. (f) si altele.

Ion GAVRILESCU

CAMPIONATUL DE POE0
(Urmare din pag 1)

TINERETUL STUDIOS
(Urmare din pag. I)

de data aceasta, la etapele pe 
comune ale campionatelor re
publicane școlare, într-o pro
porție de masă, îndeosebi la 
atletism, handbal și fotbal, la 
concursuri de cros. In același 
timp, in multe școli din județ 
se pregătesc condițiile pentru 
ca in vacanța de vară să poată 
trece prin sita selecției in ve
derea propulsării spre perfor
manță. un număr mult mai 
mare de elevi, practic o treime 
din populația școlară a jude
țului, cu precădere elevi din. 
clasele I—VII. Se are in vede
re totodată îmbunătățirea ra
dicală a activității cluburilor 
sportive școlare, cărora le re
vine obligația de a se înscrie 
mai net, nu cum au procedat 
pină acum. în aria activități* 
de performanță.

In spiritul Mesajului, al con
cretizării recomandărilor făcute 
tineretului, se înscriu și acțiu
nile elaborate de colectivul 
Școlii generale nr. 8 din Slati
na. Ne preciza în acest sens, 
prof. Gh. Șerban, directorul 
susamintitei unități de învăță-

care 
NICI 
avem 

dat 
cros, 
care 
virf,

urmai; 
Lang, 

Timiș, 
viteză, 

Niri ți

HANDBAL-DIVIZIA „B 44

(etapa a XVI-a)
MASCULIN. Seria I : C.S.M. 

Borzești — Universitatea Bucu
rești 27—24, Arctic Găești — Uni
versitatea Iași 28—21, Calculato
rul IIRUC București — C.S.U. 
Galați 22—27, Metalul Vaslui — 
Tractorul Brașov 21—19 Celuloza 
Brăila — Comerțul Constanța 
19—15. A.S.A. Ploiești — Unirea 
Focșani 32—23. în clasament : 1. 
C.S.M. Borzești 42 p, 2. Tracto
rul Brașov 39 p, 3. Universitatea 
București 35 p... 12. Unirea Foc
șani. Seria a Il-a : Strungul Arad 
— Minerul Moldova Nouă 19—16, 
Metalul Hunedoara — Nitramonia 
Făgăraș 25—21. C.S.M. Reșița — 
Independența Carpați Mîrșa 13— 
13, Utilaj Știința Petroșani — 
Șuiorul Baia Sprie 18—18, C.S.M. 
Sf Gheorghe — Minerul Cavnic 
4—8, Unio Satu Mare — H.C. Mi- 
naur II Baia Mare 18—16. In cla
sament : 1. Independența Carpați 
Mîrșa 43 p, 2. Minerul Cavnic 39 
p, 3. Minaur II Baia Mare 35 p... 
11. C.S.M. Reșița 26 p, 12. C.S.M. 
Sf. Gheorghe 24 p. FEMININ. Se
ria I : Filatura Focșani — Uni
versitatea București 17—19, Rapid 
București — Vulturul Ploiești 
17—16, Spartac București — C.S.M. 
Sf. Gheorghe 19—22 Relon Săvi- 
nești — IAMT Vaslui 12—17, Voin
ța Galați — Argeșana Pitești 14— 
16, Textila Dorobanțul Ploiești — 
C.F.R. Craiova 9—20. In clasa
ment : 1. C.S.M Sf. Gheorghe
42 P (golaveraj 336—248) 2. Ra
pid București 42 p (231—209), 3. 
CFR Craiova 40 p... 11. Voința 
Galați 22 p.z 12. Spartac Bucu
rești 19 p. Seria a Il-a : Voința 
Sighișoara — A.E.M. Timișoara 
19—17, Chimistul Rm Vîlcea — 
Tricotextil Sighet 25—10, Construc
torul Timișoara — Industria u- 
șoară Oradea 15—15. Gloria Bis
trița — Textila Zalău 14—25, Vo
ința Odorhei — Constructorul 
Hunedoara 13—10, Nitramonia Fă
găraș — Chimia Arad 13—12. în 
clasament : 1. Chimistul Rm. Vîl
cea 44 p, 2. A.E.M. Timișoara 39 
p, 3. Constructorul Timișoara 37 
p... 11. Gloria Bistrița 23 p, 12. 
Voința Sighișoara 18 p.

mint: „Am lansat concursurile 
atletice pe elase dc la 
căutăm să nu lipsească 
UN ELEV din cei 600 ciți 
în școală. Totodată s-a 
startul in concursurile de 
de asemenea pe clase, 
vor avea și o acțiune de
o finală pe scoală, in vecinăta
tea pădurii Strehareț. combina
tă cu o mare acțiune cultural- 
sportivă. Continuă pregătirile 
echipajelor turistice ale școlii, 
„Brisena 11“ și „Rododendron 
II", care vor participa, in va
ră. la „Expedițiile Cutezătorii". 
Toate aceste activități, înscrise 
sub genericul „Daciadei", anga
jează ÎNTREGUL ---------------
de elevi și 
lă".

Colectivul 
Viitorul din 
fixat de asemenea obiectivele 
reieșite din Mesaj. Ni le-a 
prezentat prof. Mihai Donea, 
directorul clubului: „Esențial 
pentru noi este să învățăm din 
lipsuri, din neajunsurile 
care nc-am izbit pină nu 
mult. De pildă, în acțiunea de 
selecție. Această importantă 
activitate, in care am și dema
rat. o realizăm pe temeiuri 
noi, mult “mai riguroase, mai 
concrete, în scopul de a pro
mova în secții ȘI MAI ALES 
DE A PĂSTRĂ ÎN ACTIVITA
TE NUMAI copii și tineri cu 
perspective reale în performan
tă, eliminînd astfel noțiunea 
de balast. Elevii noștri au, de-

COLECTIV
profesori din școa-

Clubului sportiv 
Cluj-Napoca și-a

altfel, citeva modele de 
Simona Todoruț, Carol 
Rodica Suciu, Miliaela 
din secția de patinaj 
Sabin Angelescu, Călin 
Vasile Selejan, de la lupte li
bere. toți aflați in loturile de 
perspectivă sau in atenția teh
nicienilor federațiilor respecti
ve. Sigur, e necesar să ridicăm 
continuu 
procesul 
rație pe 
aproape.
gajăm să luăm măsuri împotri
va acelor antrenori care mani
festă superficialitate, lipsă 
exigentă in muncă sau care 
rabat la tinuta sportivilor, 
relațiile lor de familie, din 

clubul nos- 
orice, o 
formeze

ștacheta calității în 
de antrenament, ope- 
care o urmărim inde- 
în acest sens ne an-

de 
fac 

la 
so-

de 
de

de
să

desprin-

cietatc; dorini ca 
tru să fie. inainte 
școală a educației 
oameni adevărați".

Rezumînd. se poate 
de din aceste luări de poziție, 
ambiția factorilor cu responsa
bilități directe în procesul for- 
mativ-educativ al tinerei gene
rații. de a efectua o muncă 
angajată, dinamică, responsa
bilă și mai ales concretă, așa 
cum s-ar dori să întîlnim (mai 
puțin în vorbe și mai mult în 
fapte) peste 
învățămînt. 
prindă, sub 
mobilizator
tregul tineret studios din 
tria noastră. în practicarea. e- 
xercițiilor fizice, a sportului și 
turismului.

tot în unitățile de 
în măsură să 
genericul atît 

al „Daciadei",

cu- 
de 
în- 
pa-

• Normele S.U.V.A. 
sînt trecute, cu bune 
rezultate, in unitățile 
de invățămînt din 
județul Teleorman. 
Se evidențiază 
tru felul cum orga
nizează această 
vitate îndeosebi 
drele didactice de la 
școlile generale nr. 6 
șl 7 din Alexandria 
și din comunele Bu- 
zescu șl Frăsinet.
• Consiliul pentru 

educație fizică și

PE SCURT
pen-

actl- 
ca-

sport al sectorului 4 
al Capitalei (preșe
dinte. prof. Gh. Du
mitru) a stabilit — 
împreună cu Inspec
toratul școlar, comi
tetul U.T.C. și Con
siliul organizației pio
nierilor — un pro
gram de activități 
sportive pentru ulti
mul trimestru de

școală. In prim plan, 
atletismul și îndeose
bi concursurile de 
cros 1

• Elevii Școlii ge
nerale din ~ 
Cândrenilor 
Suceava) stat 
matori de 
Primele ture, 
se, au fost organiza
te ta vecinătatea a- 
șezărli, la Vatra Dor- 
nei și pe valea Bis
triței aurii.

Dorna 
(județul 
mari a- 
turism, 
pe cla-

lui, au obținut victorii como
de, dovedind o formă sportivă 
bună care ne face să așteptăm 
cu mult interes partida derby, 
de joi după-amiază. Dinama- 
viștii, distanțați cu 5 puncte în 
fața formației orădene, au a- 
vut, miercuri, ca adversară e- 
chipa C.S.Ș. Triumf București, 
in care evoluează mai mulți 
juniori 
clubului 
primă repriză echilibrată, di- 
namoviștii și-au impus superio
ritatea și au cîștigat cu 15—5. 
în meciul următor, Crișul, ca
re reapare in fața propriilor 
susținători după ...15 luni(!),a 
avut ca parteneră de întrecere 
formația Voința Cluj-Napoca, 
care in mai multe rînduri i-a 
creat probleme. De această da
tă, însă. Voința a apărut în ba
zin fără Scurci, Gyarfas, Ilea 
și Barițchi, care nu au avut 
viză medicală în carnet (? !). 
Cu un portar junior — Gabor 
Erdely — clujenii au fost o 
„pradă" ușoară în fața ,,7’’-lui 
bihorean, care a dominat per
manent și a cîștigat cu 15—10. 
scor care nu reflectă, însă, di
ferența reală dintre cele două 
echipe în partida respectivă. A 
fost evident că orădenii și-au 
menajat forțele pentru întîlni- 
rea de joi, cu Dinamo, ei do
rind șă producă liderului prima 
înfrîngere din acest campio
nat.

Rezultate : DINAMO BUCU
REȘTI—C.S.Ș. TRIUMF BUCU
REȘTI 15—5 (3—2, 5—2. ' 
5—0) ; arbitri : Bădiță și Ka- 
racsony ; au marcat : “ 
pescu 3, Hagiu 3. Răducanu 3. 
Ituș 3, Ardcleanu 2, Chiriță 
pentru învingători, respectiv 
Tătaru 2, Ciomîrtan 2, Tomcs- 
cu. CRIȘUL ORADEA — VO
INȚA CLUJ-NAPOCA 15—10 
(4—2. 5—4, 3—2, 3—2). Arbitri : 
Schilha și Paraschivescu ; au 
marcat : Costrăș 6. Gordan 4, 
Ol. Rusu 2, Garofeanu, Fejer, 
Racz pentru învingători, res
pectiv R. Rusu 3, Kovacs 3, 
Colceriu 3. Dezmircanu. RAPID 
BUCUREȘTI — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 12—8 (1—2, 5—1. 
1—3, 2—2).

talentați aparținînd... 
dinamovist. După o

2—1.

D. Po-

DUMINICA A(i procurat
biletele

cu numerele
flv. preicratc ?

tragere

Fiecare variantă 
jucată — o posibi
litate de a obține: 
• AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ •
MARI CÎȘTIGURI 
ÎN BANI. înce- 
pînd cu cele de 
50.000 LEI.
Ultima zi dc par
ticipare: sîmbătă 8 
mai 1982.

Nu ocoliți prile
jul de a vă număra 
printre marii câști
gători !

Reprogramarea etapei a lll-a 
a concursului de „libere"
Eta.pa a IlI-a a concursului 

republican pe categorii de greu
tate la lupte libere rezervat se
niorilor, programată în zilele de 
21—23 mai la Hunedoara, a fost 
amînată pentru zilele de 3—5 
septembrie, urmînd să se desfă
șoare în aceeași localitate.

cs

jos din

REMIZA EXPEF

în clas 
deplasi

Divizia

PREA MOLTA MIZA
vară (pe litoral +23 de gre 

cu foarte mulți spectatori (13 
cordul acestui campionat (163 000) 

pufine goluți înscrise intr-o etapă, 
acum : 12 in 9 jocuri I

Cu cit se apropie finalul, cu atit ec 
cu veleități de podium, dar si cele d. 
devin mai circumspecte si urmăresc p 
luri să obțină maximum de profit. Ș 
ținerile, antijocul și se dezlănțuie nerv 
rit primăvăratic de pe stadioane, gest 
culadele si chiar altercațiile au umbri 
nalat primejdii pentru etapele viitoare 
rente asemenea scene nedorite si n-t 
Federația română de fotbal să înceapă 
campionat măsuri mai severe decit p\

Patru meciuri la egalitate, altele tre 
arată ascuțimea disputelor din ultimei

Universitatea Craiova, precaută dat 
mulțumit in deplasare (0—0 la Bacău) 
mînd astfel revenirea după spectaculo. 
in deplasare, in timp ce Dinamo, pe t 
se află intr-o perioadă critică si s-ar 
ciara intreruperii de trei săptămîni a 
ceput caruselul, de la o etapă la alta, 
pale pretendente la titlu, Dinamo Bu 
tea Craiova, pe locul 1 sau 2 
funcție de jocuri acasă sau în 
in deplasare, tot la Bacău !

Cel puțin de la locul 13 in 
cu excepția echipei Progresul-Vulcan 
nitiv condamnată, alte 5 echipe tint 
gradării, zonă asupra căreia reflectoar 
but să fie mereu aprinse !

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
a

I
I
I
I
I
I

S. C. 
UNIV.

BACĂU 
CRAIOVA

0
0

Stadion ,,23 August** ; 
timp frumos ; 
25.000. Șuturi 
4—3). Cornere ; 3—2.

S. C. BACAU : Mangeac - An- 
drieș, C. Solomon, CÂRPUCI, ELISEI
— I. Solomon, Penoff (min. 46 AN
TOHI), ȘOȘU - Șoiman, Vamanu 
(min. 74 Botez), Chitaru.

UNIV. CRAIOVA : Lung — Negrilă, 
CIUPITU, ȘTEFĂNESCU, UNGUREANU
— ȚICLEANU, Beldeanu, Donose - 
A. Popescu (min. 76 Firănescu), 
Cîrțu, Geolgâu.

A arbitrat bine Al. Mustâțea 
tești) ; la linie : S. Necșulescu 
Tănase (ambji din Tîrgoviste).

Cartonașe galbene : ȘOȘU.
“ ■ ■ - La

teren
spectatori —

12-6 ‘

bun ; 
circa 

(pa poartă t

spe-Trofeul Petschovschi : * 10. 
ranțe : 1—0 (0-0).

telefon). 
pe sta-

BACĂU, 5 (prin
Record de afluență 

dionul băcăuan, un timp admi
rabil, un mare interes pentru 
prezenta echipei campioane. 
Atribute care anunțau o parti
dă spectaculoasă, din păcate 
puțin realizată. în teren. Com
batantele au părut marcate de 
miza jocului, lucru vizibil mai 
cu seamă la gazde, care au ac
ționat pripit, uneori nervos, 
astfel că forța lor constructivă 

In 
cu 
să 
lui 

tot- 
Re- 

pare 
final

s-a prezentat diminuată, 
schimb, craiovenii, urmărind 
luciditate egalul, au știut 
acopere foarte bine poarta 
Lung, care a . intervenit 
deauna cu promptitudine, 
zultatul de egalitate ne 
just. Gazdele au avut un 
de puternică dominare, dar in 
care nu au reușit să-și creeze 
decît o singură mare ocazie : 
în min. 61, Chitaru centrează 
peste întregul front defensiv 
craiovean, Antohi stopează ba
lonul cu pieptul și șutează din 
voleu dar Lung 
respingă la Elisei 
te. cu capul, pe
Dintre celelalte situații la am
bele porți, vom aminti urmă
toarele faze : lovitură liberă — 
Beldeanu. de la 20 m. Mangcac

reușește să 
care trimi- 
lîngă bară.

WP1INISIRATIA de siai ioro pronosport ineorneaza
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „PRONOEXPRES" 

DIN 5 MAI 1982

13 37 19 
a Il-a :

EXTRAGEREA 1: 1
17 15 ; EXTRAGEREA 
39 20 4 5 10 40.

FOND TOTAL DE
GURI : 1.145.991 lei. din care 
195.526 lei. report la categoria 1.

CÎȘTI-

PRONOSTICURI...

Printre cei mai recenți mari 
CișUgători la Pronosport se nu
mără ' ” '
rești, 
prilie 
te la 
țintad 
Iată pronosticurile 
concursul de la sfirșitul acestei 
săptămîni :

și Agiu Marian din Bucu- 
care la concursul din 4 a- 
a indicat rezultatele exac- 
toate cele 13 meciuri, ob- 
un autoturism „Daria 1300“. 

lui pentru

I. Avellino — Cagliari X
II. Bologna — Inter 1, X
III. Como — Cesena X
IV. Fiorentina — Udinese 1
V. Genoa — Catanzaro 1, X
VI. Juventus — Napoli 1
VII. Milan — Torino 1
VIII. Roma — Ascoli 1. X, 2
IX. C.S.M. Sv — „Poli*4 Iași 

X, 2
X. 

Alex.
XI.

S. M.
XII.

Mare -
XIII. Ceahlăul — Gloria Buzău

1, X
Agențiile Loto—Pronosport mai 

pot elibera doar astăzi 
numerele preferate ale 
panților la tragerea 
Loto de vineri 7 mai 
cercați să vă numărați 
mîine printre marii cîștlgători I

Met. Plopeni
1
F.C. Bihor
1
C.F.R. Tim.

1

Unirea

Olimpia

F.C. Baia

bilete cu 
particl- 

obișnuită 
1982. In
și tiv.

trimite 
cu bol 
poartă 
Țiclean 
bară ( 
peste 
în a d 
tuația, 
a avut 
re ca 
tă. Alt. 
înregis 
șutează 
min. 7 
— Beli 
min. 8 
interve 
geac) 
șuțeazî 
este ’a 
d ii 
mversi 
format 
Cămăt: 
ta evo 
gazdele 
de pre

Nl
F.C.M. 
r*’IML 

•<io
MiHf tru 
Șuturi : 
nere : 
(min. 5) 

F.C.M.
Panache 
(min. 
(min. 5î 
tacliu, I 

CHIMI 
giu, Pre 
ran (mî 

_46 Savu 
A orb 

•inie : < 
ceava) 
cești).

Cart or 
NACHE, 
ȘULEA.

Trofeu 
ranțe :

bra:
Cind 

Ia pri 
format; 
deschii 
mingi 
toată 
venii - 
mult i 
minute 
impres 
că, în 
cutat 
20 m 
fie uitai 
câtuș 
3 m, i 
tarul 
el. N 
piu fo 
jocul 
diocrit 
atac, c 
riculoș 
faza d 
singu 
transv 
repri 
vr
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LA
DINAMO 1 (1)
F. C. AP.GEȘ 0 (0)

Stadion Dinamo ; teren excelent ; 
timp călduros ; spectatori — circa 
20.000. Șuturi la poarta : 8-2 (pe 
poartă : 5—0). Cernere : 2—6. A mar
cat : DUDU GEORGESCU (min. 23, 
din 11 m).

DINAMO : Moraru - Stredie, I. 
Marin, DINU, STANESCU — Dragnea, 
Augustin, Custov - Țâlnar (min. 72 
D. Zamfir), D. Georgescu. Văetuș 
(min. 52, Orac).

F.C. ARGEȘ : Cristian — Nica (mjn. 
60 Băluțâ), Stancu, ZAMFIR, Tulpan 
— Eduard, Chivescu (min. 46 Toma), 
Moiceanu — RADU II, Turcu, Jurcâ.

A arbitrat satisfăcător M. Salomir 
(Cluj-Napoca) ; la linie : M. Axente 
(Arad) si A. Mîțaru (Rm. Vîlcea).

Trofeul Peischovschi : 10. La spe
ranțe : 5-0 (4-0).

a
e 

■O 

a

It 
ă

n 
o

7,

Afluență mare de public, pe 
stadionul Dinamo, înghesuială 
în tribune și în afară, atmos
feră de mare meci, dar miile 
de spectatori nu prea au avut 
ce vedea...

Poate că dacă la prima ac
țiune ofensivă a dinamoviștilor 
(nu trecuse nici un minut) 
Văetuș ar fi înscris în loc .să 
fi trimis balonul în stîlpul din 
dreapta lui Cristian (pasa o 
primise, totuși, de la un ad
versar !). cursivitatea ofensi
vei dinamoviste ar fi avut 
mai mult cheag și mai puți
nă precipitare. Poate că dacă 
șutul inteligent al lui Custov 
(min. 11), cu boltă, l-ar fi sur
prins mai mult pe Cristian 
(ieșit din poartă), altul ar fi 
fost rezultatul. Dar așa, cum

...Șl A VENIT
TIMIȘOARA 2 (1)

r. C. OLT 1 (0)

; șut 
lingă

peste 
iberă

34). 
i si- 
ntohi 
îtoa- 
tinti- 
s-au 
eanu 
ră) ; 
ioare 
’tă) ; 
•țu și 
Vlan-

88) 
Lung 
mo Vă 
i U- 
at o 
ci și 
oira- 
ne a 
te și

Stadion ,,1 Mai" ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 25 000. 
Șuturi : 14—15 (pe poartă : 7—7).
Cornere : 11—3. Au marcat : CIO- 
CIOANA (min. 35 autogol), VLATA- 
NESCU (min. 86), respectiv IAMANDI 
(min. 47).

„POLI" : Moise - MURAR, PĂL- 
TINIȘAN, Circiumaru, PALEA — Șer- 
bănoiu, Cotec (min. 61 T. Nicolae), 
Dumitru — VLATANESCU, Nedelcu, 
Lehmann.

F.C. OLT : Windt - Onuțan, Clo- 
cioană, lonașcu, Matei — CAȚOI, Ro> 
taru, P. PETRE - Prepeliță, IAMANDI 
(min. 88 Sigmirean), Pițurcâ (mln. 
67 State).

A arbitrat bine M. Neșu ; la linie : 
I.Medveș (ambii din Oradea) și V. 
Ciocan (Bistrița).

Cartonașe galbene : NEDELCU, IA- 
MANDI, MOISE.

Trofeul Peîschovschi : 10. La Spe
ranțe:. 1-1 (0-0).

TIMIȘOARA, 5 (prîn telefon).
„Poli“ a început jocul reținut, 

cu teamă chiar, permițînd oaspe
ților să atace periculos. In 10 
minute, dealtfel, scorul șuturilor 
la poartă era de 6—0 pentru F.C. 
Olt ! De abia în min. 15 înre
gistrăm primul atac timișorean 
mai consistent, încheiat cu un 
corner în urma căruia Șerbănoiu 
a reluat cu capul la rădăcina 
barei. în continuare, inițiativa 
rămîne de partea gazdelor și, în

BAL N-A FOST!
i in 
) (0) 
bun ;
5 000
Cor- 

(GHE

aghi, 
îrghe 
obnu 
, Ba-

Zata r- 
Che- 

(min. 
îngu.
; io 

Su- 
Bucu-

PA- 
NCA,

spe-

)■
idei, 

de
IIE 
unei 
ătuș,

fost preocupați mai puțin de 
fotbal și mai mult să-și plă- 
'■ască polițe. Arbitrul parti- 

ueii depășit de tensiunea din 
teren, a scăpat jocul din mină, 
amplificînd antijocul și starea 
de spirit nesportivă.

In partea a doua fazele de 
fotbal au fost foarte rare. 
Dintre ele, numai două au 
avut un oarecare grad de pe
riculozitate : în min 59, cînd 
Lăcătuș a șutat pe jos, din 
apropiere, șl Roșea a reușit 
să blocheze, și, în min. 76, 
cind Manciu a executat puter
nic o lovitură liberă, iar por
tarul vîlcean a plonjat evitînd 
majorarea scorului. Finalul par
tidei ne-a amintit de jocul 
de rugby, cu jucători rămași 
întinși pe gazon, iar odată cu 
ultimul fluier al arbitrului și 
cu o veritabilă șl nedorită 
„grămadă deschisă", care ne-a 
făcut să uităm și puținele fa
ze de fotbal din acest meci.

Gheorghe NERTEA
•așo- ------------------------------------------------------------------------------------------ -———  

3 SPERANȚE REAPRINSE PENTRU MUREȘENI
■ntru 
exc- 

la 
di- 

Lâ- 
jmai 
por- 
. in 
sim- 
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PETROȘANI, 5 (prin telefon).
Deși cu povară grea în cla

sament, A.S.A. Tg. Mureș a 
început jocul cu Jiul foarte în
drăzneț. aici unde, de regulă, 
gazdele iși luau cu regularitate 
punctele puse în joc în fața 
tîrgmureșenilor. în min. 2. ac
țiune viguroasă pe stingă, Haj- 
nal centrează, Fanici țîșnește 
dintre vulnerabilii fundași cen
trali și irosește, de la numai 
6 m. cu capul, o ocazie rarisi
mă. Dina. în replică, șutează 
puternic, de la 18 m (min. 3), 
insă peste poarta lui Naște. 
A.S.A. leagă ceva mai bine jo
cul și reușește să înscrie in 
min. 6 : Szabo, urcat iu atac —

POMUL LĂUDAT... REFLUX HUNEDOREAN ?
s-a derulat filmul jocului, go
lul cu care diaamoviștii au în
cheiat meciul — dintr-o chi
nuită acțiune la marginea su
prafeței de pedeapsă, arbitrul 
M. Salomir dictînd fault în ca
reu la o ciocnire Chivescu- 
Dragnea (DUDU GEORGES
CU transformind penalty-ul în 
min. 23) — a adus echipei gaz
dă două puncte prețioase in 
lupta pentru titlu, dar n-a 
convins.

Este adevărat că dinamovlș- 
tii puteau înscrie în min. 15 
(Dudu Georgescu a fost faul
tat de Stancu, în careu, dar 
arbitrul n-a fost convins). In 
min. 20 și 29 cînd Dragnea 
s-a jucat cu două excelente 
ocazii în careu] mic. Paul SLAVESCU

Dudu Georgescu înscrie din penally Foto : D. NEAGU

MINUTUL 86
min. 17, Cotec trimite, de la 7 
m. peste poarta goală. In min. 
28, Șerbănoiu irosește o bună 
ocazie de gol, pentru ca în min. 
35 Păltinișan să reia cu capul, 
la o lovitură de colț, în „trans
versală Cîteva seci de secunde 
mai tîrziu, insă, Palea se lan
sează pe extremă și centrează în 
careu] mic unde CIOCIOANA 
vrînd să degajeze balonul, îl lo
vește defectuos și trimite pe lin
gă Windt în... plasă. Autogol și 
1—0. Intr-un final de repriză mai 
bun, „Poli“ are posibilitatea să se 
desprindă în două rînduri, dar 
Nedelcu ratează din poziție fa
vorabilă, pentru ca în min. 43 
atacantul timișorean să fie îm
pins în careu și dezechilibrat^ fă
ră ca arbitrul să acorde cev5. 
După pauză, gazdele au $i avan

...DIFICILĂ
C. S. TÎRGOVIȘTE 1 (0)
STEAUA 0 (0)

Stadion Municipal ; teren foarte 
bun ; timp excelent ; spectatori . - 
circa 20 000. Șuturi : 12—5 (pe poartă: 
6-3). Cornere : 6-10. A marcat : 
CONSTANTIN (min. 60).

C.S. TÎRGOVIȘTE : Voinea - Nicu- 
lescu, DUMITRESCU, ENE, PITARU - 
GHEORGHE, I. Marin (min. 80 Ale
xandru), Constantin — Greaca, 
SAVA, O Popescu (mtn. 84 Marge- 
latu).

STEAUA : IORDACHE - Anghelini, 
FL. MARIN, Someș. Fodor - STOICA, 
Mureșan, lordănescu — Minea (min. 
69 Barbu), Ralea, Sertov (min. 53 
Florea).

A arbitrat bine N. Rainea (Bîrlad); 
la linie : T. Cruceanu (Tecuci) și 
M. Stănescu (lași).

Cartonașe galbene : ANGHELINI, 
GREACA.

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 2-3 (2-1).

TÎRGOVIȘTE, 5 (prin telefon).
Vital interesată în obținerea 

victoriei, echipa locală a luptat 
cu toate forțele pentru atinge
rea scopului pe care cu greu 
l-a realizat, deoarece Steaua, 
conform anticipărilor, ținînd de 
asemenea la rezultat, a dat o 
replică extrem de dîrză parte
nerei sale. Pe fondul, deci, al 
unui ioc mai puțin spectaculos, 
însă de mare angajament, pre
sărat — din păcate — si cu 
momente de nervozitate si ten
siune. cu numeroase faulturi, 
tîrgoviștenii au dominat în cea 
mai mare parte a timpului și 
s-au dovedit mult mai peri
culoși în atac decît oaspeții 
lor. Cu toate că echipa bucu- 

ce ușor a trecut de Giurgiu ! 
— a centrat și FANICI a re
luat scurt, din volcu în plasă. 
„Tribunele" sînt stupefiate, su
părate chiar, deoarece Jiul 
domină cu insistență, dar este 
confuză la construcție, impre
cisă la finalizare. Oaspeții se 
apără grupat (Biiloni este su
fletul defensivei), fac chiar 
marcaj strict și, cînd au ocazie, 
contraatacă periculos. Așa cum 
o va face în min. 29 — Fanici 
a „furat" mingea lui Vizitiu 
(de la centrul terenului I), a 
sprintat spre gol însă Cavai 
a oprit majorarea scorului.

La reluare. Jiul creează trei 
„faze de foc", faze de gol de

Jocul a părut că se animă 
Intrucitva după pauză, atunci 
cînd elevii lui Dobrin au în
ceput să și atace (pe axul 
Turcu — Radu II) și în min. 
59 Jurcâ este faultat la mar
ginea careului, dar arbitrul nu 
sancționează infracțiunea. Și 
după ce în min. 76 Dudu 
Georgescu n-a putut concre
tiza o frumoasă acțiune ajun
să la el pe filiera Augustin — 
Custov. iar Toma a ratat, un 
minut mai tîrziu. cea mai mare 
ocazie a meciului (la 10 m de 
buturile lui Moraru, doar cu 
acesta în față), partida a in
trat din nou în anonimat. 
Astfel. Ia pomul lăudat...

tajul vîntului. Dar F.C. Olt în
cepe mai bine repriza și, în min. 
47, reușește cgalarea la un con
traatac finalizat de IAMANDI cu 
o frumoasă lovitură de cap. Me
ciul se încinge și, în min. 58 și 
62, se consumă în careul oaspeți
lor două faze fierbinți (urmate 
de altercații și busculade), timi
șorenii reclamînd, nejustificat, 
lovituri de pedeapsă. „Poli" con
tinuă ofensiva, dar Dumitru, în 
min. 70, trimite în bară, iar Vlă- 
tănescu, în min. 71, șutează afa
ră, de la 5 m. F.C. Olt are, pe 
contraatac, două bune situații de 
gol, ratate de Iamandi, în min. 
68, și Prepeliță, în min. 74. Și a 
venit minutul 86. Dumitru a exe
cutat un corner, balonul a fost 
respins de apărătorii oaspeți spre 
VLATANESCU, care a reluat, si
gur în plasă, semnînd o meritată 
victorie a gazdelor.

Mihai IONESCU

VICTORIE!
reșteană s-a apărat, în gene
ral. destul de bine, localnicii ar 
fi putut deschide, totuși. mai 
repede scorul decît au reușit 
să o facă, fiindcă ocazii și-au 
creat, dar în prima repriză 
Iordache a fost de netrecut, 
intervenind salutar mai ales în 
min. 4 (blocaj la pătrunderea 
lui Pitaru) și 36 (ieșire foarte 
promptă la o minge aruncată 
în adîncime spre Sava. scăpat 
singur).

După o nouă mare ocazie 
ratată de Greaca în mln. 52 
(reluare, cu capul, puțin pe 
lingă poartă. în urma unui cor
ner). același jucător tîrgoviș- 
tean va crea, 8 minute mai 
tîrziu. singurul gol al parti
dei : el a executat cu măies
trie o lovitură liberă, de la cir
ca 20 m, peste zidul apărării 
bucureștene și CONSTANTIN
— care a urmărit bine mingea
— a reluat-o cu capul în pla
să. încurajate de această mare 
reușită, gazdele se mențin în 
atac, dar în min. 65, arbitrul 
le refuză, după părerea noas
tră. un penalty, muțind locul 
unui fault asupra lui Sava 
(fault pe care l-am văzut in 
careu) lingă linia de 16 m. Ne- 
maiavînd ce pierde, steliștii ies 
viguros în atac, produc serioa
se emoții gazdelor, dar nu vor 
reuși mai mult decît o suită 
do cornere. Gazdele obțin ast
fel o victorie pe care o soco
tim meritată, fiindcă s-au dă
ruit pentru ea.

Constants F1RANESCU

mare spectacol (min. 48, 51 și 
52) dar Naște a fost senzațio
nal. Oaspeții se apără tot 
timpul atent. Jiul aleargă, dar 
tot confuz, după egalare. pe 
care a reușit-o în min. 65 
(DINA, șut violent din lovitu
ră liberă de la 18 m, mingea 
i-a întors palmele Iui Naște și 
s-a oprit în plasă : 1—1). Fina
lul este fierbinte, apar nervi, 
busculadă, cîteva cartonașe 
galbene și meciul se încheie. 
Astfel, A.S.A. pleacă cu rea
prinse speranțe de la Petroșani, 
lăsînd în urmă multe griji gaz
delor. care au evoluat în acest 
meci destul de sters

Stelian TRANDAFIRESCU

CORVINUL 1 (0)
„U" CLUJ-NAPOCA 1 (1)

Stadion Corvinul ; teren bun ; timp 
frumos — călduros ; spectatori — 
circa 6 000. Șuturi : 15—7 (pe poartă: 
6—4). Cornere : 13—3. Au marcat : 
MOȘ (min. 22) și ANDONE (min. 
63).

CORVINUL : loniță - Rednic, AN
DONE, Dubinciuc, Bogdan — Petcu, 
Oncu (min. 53 LUCESCU), Klein 
(min. 79 Gălan) - Nicșa, Ghiță, 
Gabor.

HU“ : Lfizăreanu - L. MIHAI, FI. 
Pop, Ciocan, I. Mureșan — Porațchi, 
Moș, BUCUR — Dobrotâ (min. 87 Ți- 
glariu), CIMPEANU II, SUCIU.

A arbitrat slab M. Huștiuc ; la li
nie : M. Niculescu și J. Grama (toți 
din București).

Cartonașe galbene : SUCIU, FL. 
POP, LAZAREANU, PETCU.

Trofeul Petschovschi : 8. La spe
ranțe : 3-1 (2-1).

HUNEDOARA, 5 (prin lele- 
fon).

Corvinul a pierdut primul 
punct pe teren propriu in 
acest campionat, după un joc 
în care echipa a fost de ne
recunoscut. Clujenii au făcut 
un meci de mare precizie, 
exercițînd un marcaj deose
bit de riguros, cu contribuția 
specială a celor mai talentați 
jucători ai echipei, Suciu și 
Cîmpeanu, care au făcut pre
sing aproape în tot cursul 
meciului. Factura mediocră a 
partidei a ■ fost influențată și

VICTORIE DUPĂ 7 ETAPE...
Chiar dacă șansele sale de a 

mai evita retrogradarea sînt, 
practic, inexistente, Progresul 
a luptat ieri pentru atingerea 
celuilalt obiectiv care i-a mai 
rămas : acumularea a 24 de 
puncte, pentru a putea porni 
întrecerea, la toamnă, în Di
vizia „B“, de pe poziții egale 
cu celelalte competitoare. în 
fața U.T.A.-ei, bucureștenii au 
mers destul de bine, au stăpî- 
nit jocul, și-au creat multe 
situații de gol și puteau cîștiga 
chiar mai detașat. Mai ales că 
replica arădeană a fost sur
prinzător de slabă, ținînd sea
ma că aceasta era o partidă 
din care se puteau scoate 
punctele (sau punctul...) atît 
de prețioase acum pentru echi
pele aflate in „zona fierbinte" 
a clasamentului. Dar. dacă în 
apărare oaspeții au arătat des
tule ambiții, în atac ei au fost 
neașteptat de timizi, chiar da
că au obținut un mare număr 
de cornere. Să fi contat atît de 
mult absența lui Coraș 7 Dacă 
așa stau lucrurile, nu e o notă 
bună pentru textiliști, iar per
spectivele lor nu sînt prea ro
ze...

Jucînd dezinvolt, calm, cu o 
dăruire (din păcate, atît de tar
divă!) care parcă i-a intimidat 
pe oaspeți, Progresul a deschis 
scorul rapid, printr-o excelentă 
lovitură liberă de la 20 m, exe
cutată de MARICA. ieri, un 
lucid coordonator al echipei. în

INEFICACITATEA-ÎN PRIM-PLAN
F. C. CONSTANTA 0
SPORTUL STUD. 0

Stadion „1 Mai ; teren bun ; timp 
însorit, dar friguros, vînt puternic ; 
spectatori — circa 19 000. Șuturi : 
15—7 (pe poartă ; 6-0). Cornere :
8-1.

F.C. CONSTANȚA : Costaș - BO- 
RALI, ANTONESCU, CARAMALAU, 
Turcu — DROGEANU, Petcu, Gachc 
(min. 75 Mănăilă) — I. Constanti- 
nescu, Peniu, Buduru (min. 62 Za- 
hiu).

SPORTUL STUDENȚESC : Speriatu 
— M. Marian, Cazan, lorgulescu, 
Munteanu II — Chihaia, Pană, Oct. 
lonescu — FI. Grigore, M. Sandu 
(min. 84 Terheș), Bucurescu (min. 85 
Bozeșan).

A arbitrat bine O. Ștreng ; la li
nie : I. Caroman și, cu greșeli, C. 
Pădurăriței (toți din Oradea).

Trofeul Petschovschi : 9. La spe
ranțe : 3-0 (1—0).

CONSTANȚA, 5 (prin telefon).
Un stadion arhiplin a retrăit 

meciul cu... U.T.A. Din nou,

JIUL PETROȘANI 1 (0)
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (1)

Stadion Jiul ; teren moale ; timp 
foarte frumos, spectotori — circa 
6 000. Șuturi : 16—3 (pe poartă : 5—1). 
Cornere : 14—1. Au marcat : FANICI 
(min. 6) și DINA (min. 65).

JIUL : Cavai - P. GRIGORE (min. 
79 V. Popa), Neagu, Vizitiu, Giurgiu
- DINA, G1UCHICI, Muia - Șumu- 
lanschi, Lascon:, Varga.

A.S.A. : NAȘTE - SZABO. BOLONI. 
Ispir, Gali - DULĂU, C. Ilie, Hajnol
— Fazekaș (mir. 58 Both II, FANICI, 
Cernescu.

A arbitrat satisfăcător R. Petrescu ; 
la linie : L. Maieranu (ambii din 
Brașov) și A. Stocker (Petroșani).

Cartonașe galbene : DINA, FANICI, 
GIURGIU și CAVAI.

Trofeul Petschovschi t 7. La spe
ranțe : 1—1 (1—0). 

de lipsa de experiență a ar
bitrului M. Hustiuc care ' a 
fragmentat jocul, dezavanta- 
jind ambele echipe. După des
chiderea scorului (min. 22), 
realizată de MOȘ cu contri
buția largă a perechii de fun
dași centrali, care i-au oferit 
un culoar imens pentru sprint, 
jocul echipei gazdă a căpătat 
și mai mult amprenta ner
vozității. Pînă la pauză, gaz
dele ar fi putut egala în min. 
28. dar „capul" lui Nicșa a 
fost apărat. Intrarea lui Lu- 
cescu în min. 53 a ordonat 
jocul, lărgindu-1 pe tot tere
nul. în min. 54. Cîmpeanu a 
ratat, însă. victoria echipei 
sale. în urma unui sprint a- 
proape irezistabil.' înlesnit ia
răși de jocul superficial al a- 
părării. Egalarea s-a produs 
in min. 62, cind, in urma unui 
corner executat de Lucescu, 
Andone a reluat cu capul, 
Lăzăreanu a respins și același 
ANDONE a reluat în poartă. 
Pînă la sfîrșitul meciului hu- 
nedorenii mai au cîteva oca
zii (min. 67, Nicșa — de aproa
pe), dar și clujenii sînt foarte 
periculoși pe contraatac (Suciu 
— min. 82, cu plonjon Ioni- 
ță). Hunedorenii au o ultimă 
mare ocazie în min. 90 (cap 
Andone). și meciul se încheie 
cu un echitabil rezultat de 
egalitate.

loan CHIRILA

PROGRESUL VULCAN 2 (1) 
U. T. ARAD 0 (0)

Stadion Progresul ; teren bun ; timp 
frumos, călduros ; spectatori - circa 
3 000. Șuturi : 13-8 (pe poartă : O-4). 
Corner* : 5—10. Au marcat : MARICA 
(min. 9). APOSTOL (min. 47).

PROGRESUL-VULCAN : Girjoobo - 
NUȚU, MATEESCU, Grigore. Gh. 
Ștefan — Simionov, Neculce (min. 
46 Anghel), Tjcâ — isaia, MARICA, 
Apostol (min. 72 Țevi).

U.T.A. : Ducadom — Gâmor», Bl- 
TEA, Bodi, GIURGIU - Iova (min. 42 
Goli), Hirmler, Tisa — Cura. Urș 
(min. 55 Mușat), Roșu.

A arbitrat bine Fl. Popescu ; la 
linie : Al. Bâdulescu (ambii Ploiești) 
și Ion Târcan (Reghin).

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe ț 2—3 (1-0).

min. 22, tot el a expediat un 
voi eu de mare spectacol. Ime
diat după pauză (min. 47), Ma- 
rica execută un corner Și A- 
POSTOL reia cu capul sus, Ia 
colț, dintre... palmele Iui Duca- 
dam. Ratează apoi Marica, 
Isaia, Apostol (cea mai mare 
ocazie, min. 56), Simionov (re
flex uluitor Ducadam), pentru 
ca în final să domine U.T.A., 
dar fără vigoare și, mai ales, 
fără inspirație. Un meci curat, 
dar, ca nivel tehnic general, 
sub pretențiile primului eșalon, 
și care aduce „albaștrilor" o 
victorie, după 7 etape.

Radu URZICEANU

echipa de pe malul mării, in 
ciuda unei superiorități terito
riale (categorică după pauză), a 
terminat întîlnirea la scor alb.

în prima repriză, oaspeții au 
avut vîntul în avantaj, dar. în 
ciuda acestui inconvenient pen
tru ei. constănțenii s-au aflat 
la cîrma jocului, au dominat 
mai mult, însă au ratat mari 
ocazii : min. 4 — Peniu. Tot 
el, în min. 16 și, apoi. în min. 
20. Constantinescu — min. 26, 
Petcu — min. 33. Primul șut al 
oaspeților l-am notat în min. 14 
după care Chihaia a mai în
cercat șutul de la distanță, dar 
nu a nimerit tinta.

După pauză, gazdele au fost 
acelea care au avut în avantaj 
vîntul și au dominat copios. 
Minute în șir în careul bucu- 
reștenilor a fost un adevărat 
asediu, dar. surprinzător, oca
ziile de gol au fost mai rare ; 
de fapt doar în două situații 
poarta lui Speriatu a fost în 
pericol (min. 52 și min. 66), dar 
luturile puternice ale lui Turcu 
l'i Gache au trecut pe 1 ngă 
stîlpul din stingă porții. Spor
tul studențesc avantajată de 
mingile pe sus. s-a apărat cu 
dîrzenie și exact, a contraata
cat sporadic, șutind de două ori 
spre poartă, a mai tras de 
timp cit a putut si a plecat cu 
iln punct prețios.

La Constanța, un meci de 
angajament, dîrz dar ineficaci
tatea a fost în prim-plan.

Constantin ALEXE



TURUL REGIUNILOR" Campionatele mondiale de box
între 26 aprilie și 1 mai s-a 

desfășurat în Italia tradiționa
la competiție ciclistă interna
țională „Turul regiunilor". în
trecerea s-a desfășurat de-a 
lungul a 924 km, împărțiți în 
7 etape, la start aliniindu-se 
138 de rutieri din 23 de țări de 
pe 4 continente. A fost o cursă 
foarte rapidă (medie

. nerală 43,404 
pe o vreme rece 
cu profil variat.

Ediția din acest 
Iui regiunilor" a 
de sovieticul Ivan 
timpul de 21hl7:18, urmat 
0:11 de colegul său de echipă 
Viktor Demidenko și la 0:58 de 
belgianul Emonds Nikolaas. 
Primele trei locuri la echipe 
ău fost ocupate de U.R.S.S. cu 
timpul de 63h51:21, R.D. Ger
mană la 6:03 și Italia la 8:06.

Cicliștii români, din rîndu- 
rile cărora s-au distins Mircea 
Romașcanu și tînărul de 20 de 
ani Costică Paraschiv, au avut 
o comportare satisfăcătoare. 
Echipa României s-a clasat fi
nalmente pe locul VIII, la 
17:09 de învingători, înaintea 
selecționatelor Italiei (B), 
S.U.A., Cehoslovaciei. Bulgari-

km!).
Și

orară ge- 
disputată 

pe trasee

a „Turu-an
fost cîștigată 
Mișcenko cu 

la

el. Noii Zeelande, Algeriei, 
Ungariei, Braziliei. Angliei, Iu
goslaviei etc. La individual, 
rutierii noștri au ocupat urmă
toarele locuri: 30. M. Romașca
nu la 5:33 de cîștigător; 34. C. 
Paraschiv la 5:33, 43. Tr. Sârbu 
la 10:35; 48. C. Căruțașu la 
18:22 și 52. I. Gancea la 21:29. 
Cornel Nicolae, angajat într-o 
busculadă, n-a mai luat startul 
în etapa a 7-a.

în ziua de 2 mal, cicliștii 
noștri au participat la „Trofeul 
Salvatore Morucci", întrecere 
organizată pe un traseu de 
132 km. Au concurat 146 de a- 
lergători (11 reprezentative de 
țări și 13 echipe italiene), pri
mul loc fiind cucerit de Valeri 
Ciaplîghin 
eri români 
seze între 
Romașcanu 
Sârbu

Cele două întreceri, 
mind aproape 1100 km, 
constituit un ultim și deosebit 
de util mijloc de pregătire și 
verificare a rutierilor noștri 
pentru „Cursa Păcii".

(U.R.S.S.). Doi ruti- 
au reușit să 
primii 10: 
— locul 6 și 

locul 9.

se cla- 
Mircea 
Traian

însu- 
au

POLITEHNICA

A

CONSTANTIN TITOiU ÎNVINGĂTOR IN PRIMUL TUR2 
telex), 
reuni- 
conti-

MUNCHEN, 5 (prin 
Miercuri, în cele două 
uni, la Olympiahalle. au 
nuat întrecerile ediției a IlI-a 
a campionatelor mondiale de 
box amator. Ca și în prima zi, 
sorții au decis ca reprezentan
ții noștri programați să-și sus
țină primele meciuri să evo
lueze în gala de seară (ora 20), 
terminată noaptea tîrziu, după 
includerea ediției. Acesta este 
și motivul pentru care în pri
ma parte a articolului de azi 
îi informăm pe cititorii noștri 
cu amănunte despre 
susținute de Viorel 
Mihai Ciubotaru în 
de marți noaptea.

Viorel Ioana (semiușoară) 
l-a întilnit pe Yung Fu Ou 
(Coreea de Sud), un adversar 
ofensiv, care a căutat în per
manentă lupta de aproape. Re
prezentantul nostru a evoluat 
foarte bine tactic, s-a deplasat

lo- 
in- 
cu 

ur-

CAIACIȘTII ȘI CANOIȘTII
NOȘTRL LA START
(Urmare

6-19 (0-10),
âin pag. 1)

se așteaptă să continue șirul 
victoriilor noastre in intîlniri- 
le cu Bulgaria și Iugoslavia se 
numără caiaciștii Ion Luca, 
Emil Birlădeanu. Ionel Lețcaie, 
Sorin Alexe, caiacistele Nasla- 
sia Buri, Tecla Borcănea, Cu- 
lina Popov, canoiștii Petre Ca- 
puSta, Gheorghe Simiocenco, 
Gheorghe Titu, Mihail Timofie.

Tot sîmbătă și duminică, 
principalele noastre valori vo” 
participa la două regate puter
nice. de tradiție, la care vor 
lua parte reprezentanți de 
frunte din caiacul și canoea 
mondială. La Amsterdam vor 
concura Ivan Patzaichin, Toma 
Simionov, Ion Biriădeanu. Ale
xandru Giura. Angelin Veiea. 
Ionel Constantin, Florin Mari
nescu, Agafia Buhacv și Ma
ria Ștefan. în timp ce la re
gata Mechelen (Belgia) se vor 
alinia1 Ion Geantă. Gheorghe 
Nițu, Anghel Ceman, Nicușor 
Eseanu, Petrică Dimofte, Dobre 
Nenciu. Dumitru Betiu și Feo
dor Gureî.

IAȘr, 5 (prin telefon). Peste 
7 000 de spectatori au făcut o fru
moasă primire, pe stadionul „23 
August", selecționatei provinciale 
nord-irlandeze antrenată de fai
mosul exintemațional Mc Bride. 
Publicul a aplaudat în final 
victoria de necontestat a oaspe
ților : 19—6 (10—0) cu divizionara 
„A", Politehnica.

Partida, disputată pe un timp 
călduros, a stat vreme -de mai 
bine de o jumătate de repriză 
sub semnul echilibrului, al unui 
joc de uzură, tinerii rugbyști 
moldoveni făcînd multă risipă de 
energie spre a se situa la înălți
mea adversarilor. S-au construit 
cîteva acțiuni de ambele părți, 
mai aproape de reușită ' 
celea din min. 20 (Bălan 
de puțin un drop) și 
(Smith s-a aflat la un 
eseu). în finalul primei .. 
diferența de valoare și experiența 
și-au spus cuvîntul : Tood (min. 
35) și Wallace (mm. 40) au reali
zat cite un eseu, , cel de-al doi
lea fiind transformat de O’Don
nell.

Cele mal spectaculoase faze ale 
partidei s-au consumat după 
pauză. Mai înlti. în min. 54. cînd 
Bălteanu s-a aflat la originea 
unei faze de toată frumusețea ; 
balonul a trecut prin mai multe 
mlini, a ajuns la Nemesniciuc,

fiind a- 
a ratat 

min. 28 
pas de 
reprize.

CANOTORII PARTICIPĂ LA REGATELE
DE LA PANCEAREVO Șl TATA

Ieri au plecat în Bulgaria 
canotoarele și canotorii care, 
simbătă și duminică, ne vor 
reprezenta la întrecerile din 
cadrul „Regatei Pancearevo". 
La acest prim concurs interna
țional al anului, echipaje din 
mai multe țări vor avea prile
jul de a-și verifica gradul de 
pregătire acum, la început de 
sezon nautic. Printre sportivii 
români care vor evolua pe fru
mosul lac din apropierea So
fiei. se numără: Olga Buiarda,

Valeria Roșea. Mariana Zaha- 
ria. Elena Bondar, Aurora 
Darko, Camelia Diaconescu, 
Marioara Ciobanu, Gabriel 
larda. Toma Vaier, Petre 
sub, Gavrilă Arba.

★
Tot la sfîrșitul acestei 

tămîni va lua startul — 
„Regata Tata" — un lot de ti
nere canotoare, vîslașe și ca
mere care vor pleca astăzi în 
Ungaria.

Bu-
Io-

săp- 
în

'Uimaie am nag I)

(cat. 62 kg), care a luptat foar
te bine. în cea mai valoroasă 
categorie, și partial Vasile 
Pușcașu (cat. 100 kg) — dacă 
avem în vedere că nu a putut 
să participe integral la stagiul 
de pregătire".

Este o realizare pe care, ne 
place sau nu. trebuie s-o pri
vim în față, așa cum se pre
zintă la această oră. Dar s-o 
facem nu numai pentru a cău
ta neajunsuri existente de mai 
multă vreme (pregătirea defi
citară la cluburi și asociații, 
numărul redus al specialiștilor 
care, intr-adevăr, „țin pasul" 
cu tot ce este nou pe plan in
ternațional. slaba muncă de se
lecție 
lor...).
primul rind, SA SE ACȚIO
NEZE _ ______ ___
IN LUPTELE LIBERE SA SE 
FACĂ ALTCEVA DECÎT S-A 
FĂCUT PÎNA ACUM ȘI A- 
CEASTA ÎNSEAMNĂ ÎNAIN
TE DE TOATE O NOUĂ CA
LITATE ÎN ÎNTREAGA AC
TIVITATE DESFĂȘURATĂ IN 
SECȚII ȘI LA LOTUL RE-

și formare a juniori- 
Acum este nevoie In

ENERGIC PENTRU CĂ

meciurile
Ioana și 

reuniunea

IAȘI - ULSTER
LA RUGBY

oprit aproape de but, dar Nistor, 
pe fază, a încheiat acțiunea prin 
eseu la centru transformat de 
Popa. 15 minute mai tîrziu ir
landezii au jucat rapid, pe trei- 
sferturi, O’Donnell înscriind eseu 
șl apoi transformindu-l. Tot el a 
mai punctat din l.p. (min. 57). 
Scor final : 19—6 pentru Ulster.

Arbitrul St. Crăciunescu a con
dus bine formațiile :

POLITEHNICA : Bălan — Cona- 
che (min. 73 Manea), Ciobanu, 
Năstase, Bălteanu — Popa, Va- 
siliu — Nemesnlcluc, Nistor, An
drei — Dumitraș, L. Constantin 
— Colibă (min. 3 Elisei), Vlad, 
Petru.

ULSTER : Mc CleUand (min. 16 
Tood) — Mc Ilmoyle, O’Donnell 
(min. 78 Steward). Palmer, Cros- 
san — Goodrich, Brady — Carr, 
Millar, Smith — Anderson, Me 
Feely — Johnston, Paterson, Wal
lace.

Geo RAEICHI

în permanență și și-a provocat 
adversarul la schimburi de 
vituri de la semidistanță, 
cheiate de fiecare dată 
drepte puternice la cap. în
ma unor asemenea faze, Yung 
Fu Ou a fost pus de două ori 
în dificultate (și numărat) în 
repriza secundă, iar in ultimul 
rund, fiind trimis din nou la 
podea. Yung a fost oprit de 
arbitru să mai continue lupta, 
fiind declarat învins prin infe
rioritate. In turul următor, V. 
Ioana il va întilni pe polonezul 
K. Adach, medaliat cu bronz 
la J.O. de la Moscova (învin
gătorul lui FI. Livadaru), care 
l-a învins prin abandon în re
priza treia pe austriacul II. 
Brunauer.

Mihai Ciubotaru (semimijlo- 
cie) a întilnit în japonezul K. 
Iwasaki un adversar incomod, 
mult mai înalt decît el și cu 
gardă inversă care a căutat să 
se impună în lupta de la dis
tantă. Pugilistul român a știut 
să se apropie bine de 
rul 
în 
și.
pe 
Numărat în primul rund 
urma unei lovituri recepționate

partene- 
folosind 

din față 
l-a silit

său de întrecere, 
permanență brațul 
cu lovituri la corp,
Iwasaki să coboare garda, 

în

la abdomen. Iwasaki a fost tri
mis din nou Ia podea în urma 
unei puternice drepte la băr
bie, fiind pus în situația de a 
nu mai putea relua lupta: în
vingător prin abandon în pri
mul rund — M. Ciubotaru. Re
prezentantul nostru va avea 
însă o 'misiune dificilă în tu
rul următor, cînd îl va întilni 
pe Mark Breland (S.U.A.) 
el posesor al unor 
foarte puternice (l-a _____
prin k.o. 2 pe Vesa Koskela 
(Suedia), medaliat cu 
campionatele europene).

Dintre cei 3 boxeri români 
care au urcat treptele ringului 
în reuniunea de miercuri noap
tea, pină la închiderea ediției 
n-a terminat meciul decît Con
stantin Tițoiu. în cadrul cate
goriei muscă, el a învins Ia 
puncte, cu o decizie de 5—0, 
pe norvegianul Per Carlenius. 
Ca surprize trebuie amintite 
înfrîngerea lui Samil Sabiov 
(U.R.S.S.) în fața lui Yong 
Hw’an Go (R.P.D. Coreeană), ca 
și eliminarea din competiție a 
cubanezului Hipolito Ramos 
(cat. semimuscă). întrecut la 
puncte de dominicanul Lau
reano Ramirez.

Și 
lovituri 

învins

bronz la

TOKIO, 5 (Agerpres). — Cea 
de-a 37-a ediție a campionate
lor mondiale de tenis de ma
să se va desfășura anul viitor, 
între 28 aprilie și 9 mai. la To
kio. în primele șase zile sint 
programate întrecerile pe echi
pe, în continuare urmind să 
dispute probele individuale.

Comitetul de organizare 
campionatului a anunțat că
contează pe participarea a cir
ca 1 500 de sportivi și sportive 
din 80 de țări.

se

a 
se

ACTUALITATEA LA TENIS
ROMA. Campionatele inter

naționale feminine de tenis 
ale Italiei au continuat la Pe
rugia. Iată cîteva rezultate: 
Rossi — Gordon 6—3. 6—2, 
Fairbank — Lee 6—3, 6—0, 
Mundel — Doherty 6—4. 6—2, 
Temesvari — Reggi 6—2, 6—1, 
Madruga — Vessies 6—2, 6—1, 
Barg — Jevans 6—3. 2—1 (a- 
bandon), Lindquist — Wade 
6—4. 6—4.

NEW YORK. Turneul inter
national de la Forest Hills

DUL’MADA DE DASCUEI
ANKARA, 5 

La Istanbul au 
ciurile campionatului 
masculin de baschet. Iată re
zultatele înregistrate în ziua a 
treia: Bulgaria — România 
85—71 (36—37); Iugoslavia — 
Grecia 93—77 (43—44).

(Agerpres). — 
continuat me- 

balcanic

LIBERE-LA JUMATATEA CICLULUI OLIMPIC
PREZENTATIV. Specialiștii fe
derației știu mai bine — au Ia 
dispoziție și „experiența Var
na" — cum trebuie să porneas
că la drum. în ceea ce ne pri
vește. considerăm. însă, că Bi
roul federal trebuie să spriji
ne serios eforturile de reveni
re valorică a luptelor libere, 
începînd cu împrăștierea ace
lei atmosfere apăsătoare. am 
spune pesimiste, care — după 
opinia noastră — a cuprins 
conducerea tehnică a lotului 
(poate și pe alți specialiști). Cu 
o asemenea ..pregătire psiho
logică" este greu să ajungi 
succese! Cei care activează 
acest domeniu trebuie să-și 
dune în liniște gîndurile, _
formeze o ECHIPA mai omo
genă. să-și unească experiența 
și pasiunea, să dorească și să 
îndrăznească mai mult. Firește, 
prima condiție fiind aceea ca 
atît ei cit și sportivii să mun
cească mai mult, intr-un cli
mat de mai multă ordine și 
disciplină.

Sîntem convinși că se poate 
ajunge rapid la alte rezultate, 
încercăm să fim realiștii Iată, 
după „europene" a apărut ide- 
ea bună a nominalizării unul 
număr redus (5) de categorii

la 
în 
a- 
să

de greutate — ca o etapă in 
timp a drumului de redresare 
a luptelor libere. S-o aplicăm 
cu grijă și încredere, fără a 
exclude eventuale corecturi de 
cifre. Mai sint și alte posibili
tăți. Poate că 2—3 dintre spor
tivii care n-au corespuns la 
„europene" se pot redresa în 
viitorul apropiat. Apoi mai sint 
luptători care n-au putut con
cura, din diferite motive obi
ective. la Varna. Ne gindim, 
de exemplu, la Gheorghe Broș- 
teanu (cat. 82 kg), medaliat cu 
argint la ediția trecută. Dar nu 
mai sint si alții?

Așadar, nu optimism exage
rat, cum a existat înainte de 
campionatele europene dar 
nici falsa concluzie că regresul 
luptelor libere nu poate fi 
stopat. Această disciplină dis
pune de condiții care vor tre
bui mai bine valorificate; ea 
face parte din marea și puter
nica familie a sporturilor olim
pice și este o datorie de onoa
re a antrenorilor și a tuturor 
luptătorilor fruntași de a face 
totul pentru ca noi medalii — 
de ce nu și olimpice? — să le 
răsplătească eforturile. talen
tul și așteptata dăruire.

(New York) a programat noi 
întîlniri: Lendl — Kerezic 6—1, 
6—2. Clerc — Derlin 6—2, 7—6, 
Edwards — Kriek 6—3, 7—6, 
Smid — Goven 6—1, 6—0, Pfis
ter — Rebolledo 6—4. 7—6, 
Glickstein — Ayendano 6—3, 
6—3, Sadri — Dupre 4—6, 6—3, 
6-3.

DUSSELDORF. în cadrul 
competiției masculine pe echi
pe dotată cu „Cupa Mondială" 
au fost înregistrate rezultatele: 
Spania — Suedia 2—1. S.U.A.
— R.F. Germania 3—0, Argen
tina — Franța 2—1, Australia
— Italia 3—0.

TELEX © TELEX
CĂLĂRIE, q Proba de dresaj a 

concursului de la Roma a fost 
cîștigată de elvețian ca Christine 
Koch (pe „Beau Geste") eu 1 533 
p. Compatrioata sa Christjine 
Stucckelberger (pe ,4
campioană olimpică și moafrA 
s-a clasat a treia eu 1 477 p.

CICLISM. • Etapa a 14-a a 
„Turului Spaniei" (Antella — Al
bacete, 153 km) a revenit france
zului Dominique Arnaud cu 4.30:39. 
In clasamentul general conduce 
spaniolul Angel Arroyo. • Fede
rația cehoslovacă a comunicat 
echipa pentru „Cursa Păcii" (9— 
23 mai). Căpitan este Mikhal Klasa 
(participant la 4 ediții), alături 
de care au fost selecționați Mi
lan Jurko, Vladimir Kozarek, Ji<rl 
Stratiilek, Jiri Skoda, Vladimir 
Vavra și Teodor Cerny. £ Ita
lianul Giambattista Baron chelii a 
cîștigat prima etapă a „Trofeu
lui Trentin" (Arco-Lodrone, 
km), întreeîndu-i la sprint 
Saronni, Ar gen tin, Moser și Con
ti, toți cronometrați în 4.15:15. • 
Etapa prolog a cursei de la Dun
kerque (4,300 km contracronome- 
tru individual) a revenit belgia
nului Jean Luc Vandenbrouckc 
in 5:20,54.

POLO. > Turneul de la Praga 
a revenit echipei BSG Halle, ur
mată de VSH Praga, ambele cu 
cite 6 p.

SCRIMA. • Organizatorii C.M. 
de scrimă (15—24 iulie la Pala
zzo dello Sport din Roma) aiu 
stabilit programul finalelor : 16
iulie — floretă masculin indivi
dual ; 17 iulie — floretă femi
nin individual ; 18*iulie — sa
bie individual ; 19 iulie — flo
retă masculin, echipe ; 20 iulie — 
floretă feminin, echipe : 21 iu
lie — spadă individual ; 22 iu
lie — sălile echipe ; 24 iulie — 
spadă echipe.

177 
pe

ITTÎ
va avea ,,cavaler al fluierului" 
pe vest-germanul Walter Eschwel- 
ller.

PREGĂTIRI PENTRU „El MUNDIAL**
La Bilbao, echipa Poloniei a 

susținut un meci amical cu for
mația locală Athletic, din prima 
divizie spaniolă. Jucînd exce
lent. polonezii au Învins cu 4—L 
prin punctele marcate de Jalo- 
cha, Iwan, Janos șl Smolarek. 
Pentru gazde a înscris Gallego. 
Meciul a fost urmărit de 25 000 
de spectatori.

Echipa Camerun a jucat 
Douala cu reprezentativa 
neel, cu care a terminat la 
litate : 1—1.
• Aseară la Moscova, in 

amical : U.R.S.S. - - -

la 
Gui- 
ega-
meci

________ R. D. Germa
na 1—0 (1—0). A înscris Senghella.

AU FOST DESEMNAȚI...
... arbitrii care vor conduce fi

nalele cupelor europene. Meciul 
de la Rotterdam, dintre Bayern 
MOnchen și Aston Villa în C.C.E. 
va fi arbitrat de francezul Geor
ges Konrath. Jocul va avea loc 
la 26 mal. 
(12 mal, la 
Barcelona

CAMPIONATE. CUPE
• După etapa a 37-sa din Fran

ța, lupta dintre Monaco și St. 
Etienne continuă. Prima are 53 
p cu un punct mai mult decît 
St. Etienne. Aceasta din urmă a 
învins In deplasare cu 2—0 pe 
Valenciennes. în timp ce Metz a 
terminat la egailitate cu Monaco 
(0-0).
• în campionatul U.R.S.S. : 

Tașkent — Kutaisi 0—0, Erevan — 
Krasnodar 2—1, Alma Ata — Baku

Tbilisi •— Donețk 2—2, Dina- 
Mose ova — Dnepropetrovsk 
Dinamo Kiev — Torpedo 
Odesa — ȚSKA 0—2.
în finala ,,Cupel Elveției" se 
întîlni echipele F.C. Basel 

Meciua va avea loc la

1—O, 
mo

Finala Cupei cupelor 
Barcelona) dintre C.F. 
și Standard Llfcge 11

• 
vor 
șl Sion. 
31 mai.
• Restanțe în campionatul An

gliei : Birmingham — Arsenal O—1, 
Brighton —Wolverhampton 2—O, 
Everton — Leeds 1—0, Southamp
ton — Coventry 5—5 !, West Ham 
— Sunderland 1—1, Tottenham — 
Liverpool 2—2.

La închiderea ediției

PRIMA MANȘA A FINALEI CUPEI U.E.F.A
I. f. K. GlilfUOIIG - HAMBURGER S. V. 1-0 (0 0)

Aseară, la Goteborg. echipa 
locală I.F.K. a întilnit în pri
ma manșă a finalei 
U.E.F.A. formația Hamburger 
S.V. Meciul s-a încheiat cu 
scorul 1—0 (0—0) în favoarea

Cupei

gazdelor prin golul marcat de 
Holmgren

Meciul
19 mai
amănunte

în min. 88.
retur va avea loc la 
la Hamburg. Alte 
în ziarul de miine.
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