
Campionatele internaționale „Gheorghe Moceanu**

ale României, ediția a 26-a

UN SPECTACOL DE GIMNASTICĂ 
AȘTEPTAT CU VIU INTERES

MtOLETAItl DtN TOATt ȚARILf UN4ȚI-VAI

Astăzi după-amiază, în Sala 
sporturilor din Rm. Vilcea se 
vor inaugura Campionatele in
ternaționale de gimnastică 
„Gheorghe Moceanu" ale Ro
mâniei, întrecere tradițională, 
ajunsă la cea de-a 26-a ediție.

favoriteleEcaterina Szabo, una din 
competiției feminine

vor intra in con- 
băieții, startul fi- 

17.30. 
mai anunțat.

Primii care 
curs vor fi 
ind programat la ora 
După cum s-a 
ediția din acest an a turneului 
internațional organizat de ța- 

noastră se bucură de o 
participare numeroasă, federa
ții de specialitate din 13 țări

desemnîndu-și reprezentanți 
pentru întrecerea de la Rm. 
Vilcea. în plus, vor evolua si 
cei mai buni gimnaști români 
la această oră: Emilian Nîcula, 
Valentin Pîntea. Levente Mol
nar, Romulus Bucuroiu. Marius 

Tobă., Valentin 
Grecu. Cu mult 
interes este aștep
tată prezența în 
competiție a gim- 
naștilor din Uniu
nea Sovietică, R.P. 
Chineză, R.P.D. 
Coreeană Cuba, 
R. D. Germană, 
țări cu o recunos
cută forță în gim
nastica internațio
nală. Pentru mulți 
dintre competi
tori. „internaționa
lele" noastre 
constitui o 
verificare a 
gătlrii în preajma 
apropiatelor cam
pionate europene 
de la Varna.

Simbătă după-a- 
miază, 
17 vor 
concurs 
nastele.
spectator este pre
gătit să aplaude, 
ca și acum un an. 
măiestria 
telor 
care — 

se vor afla

vor 
utilă 
pre-

de la ora 
intra in 
și gim- 

Publicul

gimnas- 
românce, 
nu ne 

In prim 
Ecaterina

îndoim 
planul interesului.
Szabo, Lavinia Agache. Miha- 
ela Stănuleț, Cristina Grigoraș, 
Simona Renciu, Magdalena 
Ranca, Melania Rus. Laura

(Continuare In vag 2-3)
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Divizia ,,A“ de fotbal, etapa a 26-a

întotdeauna un derby de mare atracție, partida Steaua — Dinamo a prilejuit șl In turul campiona
tului (secvență din acel meci) o luptă pasionantă, Încheiată la egalitate (1—1). Foto: N. DItAtloȘ

Depășind momentul său de impas

UNIVERSITATEA CRAIOVA ÎȘI VA PUTEA
RELUA FRUMOASA

• Miză foarte importantă a derbyului : pentru Dinamo - men
ținerea intr-o poziție favorabilă in lupta pentru titlu ; pentru 
Steaua - un loc în „Cupa U.E.F.A." I • La Petroșani, Jiul nu 
mai vrea să „curgă" spre... vclja clasamentului • La Tg. Mureș, 
față in față performerele etapei trecute • Antrenorul tirgoviște- 
nilor, C. Rădulescu, cunoaște bine secretele tactice ale băcăua
nilor • In „Regie", studenții vizează „fotoliul de orchestră" • La 

Rm. Vilcea, Chimia speră să-și 
mai adauge două puncte la ac
tiv, stopind contraatacurile lui 
Cioacă și Nemțeanu * Noua 
echipă timișoreană în fața unui 
examen dificil • La Ploiești, Ma- 
teianu și Coidum intr-un duel 
pe muchie de cuțit • Duminică, 
la Craiova, o partidă intre inter
naționalii craioveni și hunedoreni

//EPOPEE EUROPEANA

CLASAMENTUL
1. DINAMO 25 12 11 2 47-21 36
2. Sport, stud. 25 14 6 5 36-17 34
3. F.C. Argeș 25 13 5 7 39-25 31
4. Univ. Cv. 22 13 3 6 43-14 29
5. Steaua 25 11 7 7 38-31 29
6. Corvin ul 25 10 7 8 34-23 29
7. S.C. Bacău 25 10 5 10 31-34 25
8. Jiul 25 9 7 9 24-32 25
9. F.C. Olt 25 10 4 11 35-25 24

10. C.S. T-viște 25 8 8 9 28-30 24
11. F.C. Bihor 24 9 5 10 44-48 23
12. Poli. Iași 24 7 8 9 25-28 22
13. F.CJW. Bv. 25 9 4 12 29-40 22
14. A.S.A. TgJU 25 7 7 11 23-30 21
15. Chim. Rm.V. 25 1 5 12 23-31 21
16. Petrolul PI 25 9 2 14 26-49 29
17. F.C. C-ța 24 6 4 14 26-48 16
18. „Poli- Tim. 25 7 2 16 25-50 19

L ETAPEI A
Marcati de ratarea calificării 

în finală, dar demni în marea 
lor tristețe. Așa-i putem ca
racteriza pe fotbaliștii Univer
sității Craiova, care, după ul
timul fluier al arbitrului sco
țian Robert Valentine, și-au 
înfrînt pentru o clipă amără
ciunea, felicitîndu-i pe valoro
șii lor parteneri de întrecere 
și schimbind cu ei tricourile... 
amintirii. Semn al recunoaște
rii. cu sportivitate, a superio
rității în această decisivă par 
tidă. pe care, trebuie spus, 
Benfica a pregătit-o mai bine, 
sub aspect psihic și tactic, de- 
cit formația gazdă. Fotbaliștii 
portughezi au pășit pe gazonul 
Centralului craiovean mai pu
țin apăsați de povara acelui 
0—0 înregistrat în manșa de la 
Lisabona, ferm deciși să apli
ce, pe cit posibil, indicațiile 
generale si speciale date de 
Sven Goran Eriksson, un an
trenor pe cit de tînăr pe atît 
de consecvent în principiile 
sale despre jocul de fotbal, 
așa cum se practică el. la ora 
actuală, de cei ce vor să as
pire la performanta înaltă; de 
la un capăt la altul al unei 
partide, de la primul si pînă 
la ultimul joc din seria celor

într-o competiție 
eliminatorie.

pe jucătorii Ben- 
aplică

susținute 
continentală

Văzindu-i
ficăi cu cîtâ rigoare 
presingul și marcajul, demar
carea simultană cu momentul

Intr-adevăr, antrenorul care, 
anul trecut, ducea la victorie 
pe I.F.K. Goteborg, fără ca 
aceasta să piardă vreun joc in 
aceeași Cupă U.E.F.A., repur
tează cu Benfica succese smi-

București

Petroșani 
Tg. Mureș 
Tirgoviște 
București

DINAMO - STEAUA
(stadion Dinamo) 

JIUL - F. G
A.S.A - F. C.
C.S. - S. G
SPORTUL STUD. - F. C.

Executind cu recunoscuta-i măiestrie 
învins pe portarul portughez Bento

lovitura liberă, Bălăci l-a 
Foto : Drago? NEAGU

recuperării mingii, ne-am spus 
că acolo unde este... Sven Go
ran Eriksson este și reușita.

atenționînd-o pe Ander- 
că-i va face viață grea

lare, 
lecht 
în cele două manșe ale apro
piatei finale.

In contrast cu punctele forte 
in mecanismul de joc al fot
baliștilor portughezi au apărut,

Gheorghe NICOLAESCU

PATRU ECHIPE CANDIDEAZĂ (Continuare in pag 2-3)

Rm. Vîlcea 
Timișoara 
Craiova

Ploiești

BIHOR 
ARGEȘ 
bacău 
CONSTANJA 

(stadion Sportul studențesc)
CHIMIA - POLITEHNICA IAȘI
POLITEHNICA - F. C. OLT 
UNIVERSITATEA - CORV1NUL

(se dispută duminică) 
PETROLUL - F.C.M. BRAȘOV 
Toate partidele vor începe la ora 17,30

Ieri, în campionatele de handbal

MULTE MECIURI STRlNSE
Ieri, în Capitală (doar două 

partide feminine) și in țară 
s-au disputat partidele etapei 
a 18-a a diviziilor „A" de hand
bal (masculin și feminin). A 
fost una dintre cele mai „fier
binți" runde, fapt explicabil, 
dealtfel, intrucit apropierea fi
nișului hotărăște și pozițiile 
fruntașe, dar și pe acelea din 
partea de jos a clasamentelor. 
Prima observație care se poate 
face este echilibrul celor mai 
multe partide, acestea închcin- 
du-se la diferențe minime.

Este apoi faptul, deosebit de 
important, că Steaua și-a în
scris in palmares cea de a 18-a 
victorie consecutivă. Cu totul

remarcabilă a*pare astfel presta
ția campionilor. In competiția 
feminină, Știința Bacău s-a 
detașat de principala sa urmă
ritoare, Chimistul Rm. Vilcea, 
băcăuancele consolidîndu-și po
ziția din fruntea clasamentului.

FEMININ
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

ȘTIINȚA BAC AU 19—20 (8—11).
Partidă dominată de campioanele 
țării, dar cu un final dramatic. 
După ce au condus tot timpul, 
băcăuancele 
surprinzător 
partenerelor

au stins brusc șl 
motoarele, permitted 
să se apropie ame-

Hristoche NAUM

(Continuare in vag 2-3)

LA CALIFICAREA PENTRU C. E. Campionatele internaționale de sărituri pentru juniori
Reprezentativa României joacă

De cîteva zile, mica „fami
lie" a baschetului clujean se 
află în „alertă". Tehnicienii 
C.J.E.F.S., inimoșii activiști 
obștești ai comisiei județene 
de baschet, arbitrii și oficialii 
se pregătesc pentru a fi gaz
de cit mal ospitaliere echipe
lor participante la grupa „D“ 
de calificare pentru campiona
tul european feminin. Primele 
oaspete, baschetbalistele din 
Israel, au sosit în orașul de 
pe Someș miercuri seară, iar 
joi dimineață au efectuat an
trenamentul de acomodare cu 
Sala sporturilor; selecționata 

astăzi cu selecționata Belgiei
Bulgariei a ajuns ieri către 
ora prînzului. iar reprezentati
va Belgiei tot ieri, dar în 
cursul, serii.

Echipa țării noastre se an
trenează în Sala sporturilor 
de cîteva zile, scopul pregăti
rilor din această săptămînă fi
ind, după cum ne-a declarat 
antrenorul principal Nicolae 
Martin într-o convorbire tele
fonică. „corectarea in sît mai

Dumitru STANCULESCU

(Continuare tn pag 2—3)

ÎNTRECERILE PRIMEI ZILE DOMINATE DE SPORTIVII DIN R. P. CHINEZĂ
SIBIU, 21 (prin telefon). Ti

neri sportivi din șapte țări — 
Cehoslovacia. R.P. Chineză. R.D. 
Germană. Polonia. Ungaria, 
U.R.S.S. și România — s-au ali
niat la startul Campionatelor In
ternationale de sărituri In apă 
pentru juniori, găzduite de mo
dernul bazin din localitate. Spec
tatorii prezenți au putut să ur
mărească speranțele acestui sport 
într-o dispută atractivă. în care 
au căutat să dovedească buna 
lor pregătire. Cei mal multi din
tre ei au reușit ace3t lucru, a- 
bordînd concursul cu aplomb si 
executind sărituri cu un înalt 
coeficient de dificultate, ceea ce 
ne face să credem că îi vom 

vedea în scurtă vreme printre 
fruntașii disciplinei.

Programul primei zile a cu
prins întrecerile la platformă 
băieți Si trambulină fete. Tine
rii concurent! au avut de exe
cutat nouă sărituri, din rîndul 
lor desprinzindu-se. prin tinută 
aproape impecabilă și prin sări
turi pe care si seniorii ezită să 
le execute, cei doi sportivi chi
nezi : Lin Shi Ming si Shi Wei 
Dong. Aceștia (cu deosebire pri
mul) s-au desprins încă după 
prima serie, mentinîndu-se tot 
timpul în frunte. Ei au fost 
secondat! de reprezentanții R.D. 
Germane, care au dovedit, la 
rîndul lor, frumoase calități. Din 

păcate, sportivii noștri nu s-au 
arătat la înălțimea așteptărilor, 
ei greșind suficient de mult fapt 
subliniat si de diferența mare 
de puncte ce-i desoarte de pri
mii clasați.

Nici la fete situația nu a fost 
cu mult deosebită. sportivele 
chineze LI Qiao Xian și Li Fang 
detașîndu-se. Dintre săritoarele 
noastre cel mai bine s-a cla
sat Cristina Szakacs, ea aflîn- 
du-se la numai patru puncte de 
locul al treilea.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)
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GUE imUIIMAlE DE m $! IUPTE IA DINAMO

SPORTUL
Primele

t.

DE Gl
(Urmare

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE SĂRITURI
(Urmare din pag. 1)

1.

lui 
■-au

forul de 
cei mai 
M. Pres- 
Becze, A. 
așa tacit

mai bune patru echipe din tară

„INTERNA

A CISTIIA IMlRtPFIINDEREA MECANICA DE UTILAJ CHIMIC
SPOIIIIIE SE PRACTICA Șl TARA... CONDIȚII SPECIALE

a-

(Urmare din pag. 1)

Tiberiu STAMA

TURNEUL DE CALIFICARE PENTRU C. E. - BASCHET
CLUBUL(Urmare din pag. 1)

VĂ INVITĂ

• INDIFERENȚA?

ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAZA

a

două 
(care

celei de a 25-a
Clubului șco-

pe iubi- 
activitate 
prezenta 

printre

de 
m- 

ali- 
a 

a-

Voinea 7, Le- 
Mozsi 3, Câti- 
— pentru Ști- 
bine C. Căpă- 
(Buzău).

de 
Uti- 
?ah. 
mai 

«cri-

împotriva apărării 
Ieri au fost efectu- 
antrenamente, iar în 
acestei zile baschet-

De astazi, la Galați

scrimă a organizat cursul de reciclare a 
preajma „internaționalelor* feminine de 

pentru a oferi tuturor celor chemați să se

de la I.M.U.C. care, 
activează in Divizia 
mari ambiții de a 
in primul eșalon*.

• „UNDA VERDE"
Pentru a treia oară conse

cutiv. filialei A.C.R. Gatafi 1

S-a încheiat turul barajului de volei [m]

in cadrul „Daciadei“

X. Wotmchei — F.C. Aberdem 1 
5: Madrid - Aurtria Vlana 1,
»L AnderiecM - Bobemfa™ 1. Xffl. 
U«lv. Cro.ovo ~ Beofloa X.

D TOTAL DE aȘTTGURI :

„TRIUMF"

A.S. A. ELECTRO MUREȘ, „POLI", RELONUL Șl DELTA
VOR CONTINUA CURSA PENTRU DOUĂ LOCURI iN „A"

Etapa de vară a „Daciadei" In plină desfășurare!

Una dintre cele mal tinere 
platforme industriale ale Capi 
talei — cea a Bercenilor — 
numără intre unitățile sale de 
bază și întreprinderea meca
nică de utilaj chimic (I.M.U.C.), 
specializată în execuția 
utilaj tehnologic destinat 
dustriei chimice si celei 
men tare. Excelenta dotare 
Întreprinderii, însușirea șl 
plicarea unor procedee tehno
logice la nivel mondial, precum 
și înalta specializare a perso
nalului au concurat la realiza
rea unor produse de virf. larg 
solicitate la export Un motiv 
temeinic pentru situarea co
lectivului de la I.M.U.C. prin
tre fruntașele pe ramură de 
producție !

„Tot printre fruntași dorim 
«ă ne aflăm și in activitatea 
sportivă!* — ne spunea unul 
dintre animatorii întrecerilor 
din cadrul „Daciadei*. tovară
șul Gheorghe Cotar, directorul 
comercial al întreprinderii. 
Lucru posibil, subliniem noi. 
Pentru că personalul muncitor 
al acestei unități industriale — 
peste 3 500 de oameni ai mun
cii — este, intr-o proporție re
marcabilă. mare iubitor al e- 
xercițiului fizic. L-am intflnit 
la galele de box. initiate de 
Station Cuțov, la meciurile oe 
care baschetbaliștii de aid 
le-au susținut ta campionatul 
municipal, la competiția 
handbal dotată cu „Cupa 
lajul*, în fața tablelor de 
la .jniuțele* de fotbal și. 
recent. Ia o întrecere de 
mă rezervată sabrerilor: o cu
pă a I.M.U.C., la care trăgăto- 
ril-gazdă i-au avut ca invitați 
pe cei de la Dinamo, Clubul 
tportlv școlar nr. 1 și CSU— 
IEFS. Victorii și la individual 
(Eugen Predescu) și _la_ echipe 
ale celor 
de altfel. 
„B“, „cu 
promova 
cum ne-au dat să înțelegem 
cel doi animatori ai ..mușche
tarilor* de aici. Cornel Borșo- 
▼» șl Octavian Funaru.

mare măsură a principalelor 
defecțiuni manifestate în de
cursul turneului internațional 
desfășurat Ia Halle, printre 
care contraatacul, atacul po
zițional împotriva apărării om 
la om și 
agresive*.
■te două 
dimineața ______ ______________
balistele noastre vor lua parte 
la ultima ședință de pregătire, 
In cursul căreia se efectuează 
tu predilecție aruncări la coș. 
Antrenorii N. Martin și G. 
Năstase au definitivat urmă
torul lot de 10 jucătoare (cît 
pot fi utilizate la acest tur
neu) : Ștefania Borș, Magdale
na Pali. Mariana Bădinici,

In Sala sporturilor din Tg. 
Mureș s-a Încheiat turul tur
neului de baraj pentru promo
vare în prima divizie de vo
lei masculin. In penultima e- 
tapă, Relonul Săvinești a eîș- 
figat pe merit, după ce a do
minat clar primele două se
turi. întîlnirea cu C.S.M. Del
ta Tulcea, cu 3—0 (7. 9, 16).
Cei mai buni jucători: Gavril, 
Savu, Lepădătescu (R), Iorda- 
ebe si Gavrilă (D). In următoa
rea partidă, A.S.A. Eleetromu- 
reș Tg. Mureș a învins pe 
SARO Tîrgoviște cu 3—1 (—11, 
10, 7. 14). Localnicii, ta rindul

Secretarul , comitetului de 
partid, tovarășul Constantin 
Oprea, are cuvinte de laudă 
pentru felul cum tinerii din 
întreprindere răspund la acțiu
nile inițiate de consiliul asoci
ației sportive, pentru colabo
rarea pe care acesta a stator
nicit-o cu ceilalți factori răs
punzători de bunul mers al 
sportului pentru toți. „Daeiada 
a realizat, intr-o buuă măsu
ri. ceea ee ne-am propus, 
dică o participare masivă a 
lucrătorilor noștri in activita
tea sportivă de masă, pornind 
de la întrecerile pe secții*.

Prezenta remarcabilă a celor 
de la I.M.U.C. în sportul de 
masa se explică prin pasiunea 
lor reală pentru exercițiul fi
zic și mai puțin prin existen
ța unor ..condiții speciale*. 
Pentru că despre acestea (ta- 
țelegind sală, o bază sportivă a- 
decvată). nu poate fi tacă, vor
ba. „Am găsit, insă, sprijinul 
necesar Ia vecinii noștri, cei 
de la IMGB, Școala generală 
nr. 104 și Liceul 27. patronat 
de întreprindere, care ne pun 
la disptftiție terenurile și spa
țiile destinate activității spor
tive* — remarca Vasile Dumi
tru. președintele asociației 
sportive, fost fotbalist, iar 
acum — din când în eînd — 
arbitru în competițiile muni
cipale.

Foarte bine, apreciem și noi, 
cînd există Întrajutorare între 
vecini, Înțelegerea pentru ne
voia unuia sau altuia. Organi
zarea în comun a întrecerilor 
..Daciadei* stimulează 
torii sportului la o 
cît mai bogată, iar 
celor de la I.M.U.C. 
elevii de la .,104* și de la Li
ceul 27 asigură primii pași 
spre apropierea de întreprin
dere, viitorul loc de muncă al 
multora dintre absolvenții ce
lor două unități de tavăță- 
mînt...

Cornelia Stoichiță, Camelia 
Hinda, Măndica Ciubăncan, 
Carmen Tocală. Constanta Gri- 
goraș, Csilla Hosszu și Lucia 
Grecu. Absența clujencelor 
Gbeorghița Bolovan, Anneraa- 
rie Kirr și Verginia Popa sc 
explică prin nerefacerea (după 
accidentări) a primelor două 
și operația de apendicită sufe
rită de a treia.

Azi, în ziua inaugurală. În
trecerile se vor desfășura după 
următorul program: ora 17: 
Israel — Bulgaria, ora 18,45 : 
festivitatea de deschidere, ora 
19,15: România — Belgia.

Amintim că primele 
clasate în acest turneu 
se încheie duminică după-a- 
miază) se califică pentru cam
pionatul european.

cărora n-a mai jucat Pop, 
s-au resimțit după eforturile 
depuse în meciul precedent 
Remarcați: Bordea d Dinea 
de la învingători. Tirnăeop și 
Oprea de la Învinși. în cea
laltă partidă a etapei. Poli
tehnica Timișoara — A.S.A. 
Buzău 3—0 (14, 11, 12).

Ieri, ta ultima etapă, AJS^L 
Buzău a dispus de SARO Tlr- 
goviște cu 3—1 (3, 20, —CT, 17), 
ambele echipe angajlndu-ee firâ 
menajamente intr-un joc frumos, 
dar ambele fiind elinntaate din 
cursa pentru promovare. Intr-o 
partidă extrem de disputată șl 
spectaculoasă. Politehnica Tlmi-

La start, cele>

CUPA ROMÂNIEI" LÂ HOCHEI
Patinoarul artificial din Galați 

găzduiește ultima mare competi
ție de hochei a sezonului. Este 
vorba de „Cupa României-, În
trecea e care se dispută In cadrul 
celei de a UI-a ediții a etapei 
de iarnă a .^Daciadei- și care 
reunește la start cele mai bune 
patru echipe de hochei din țara 
noastră. Cum se vede, finalul se
zonului este onorat printr-o În
trecere de anvergură, care pri
lejuiește spectatorilor gălățeni o 
reintilnire — plăcută — cu tot 
oe are mai bun hocheiul nostru 
la ora actuală

La întrecerea care are loc azi, 
miine și duminică (partidele din 
ultima zi fiind programate dimi
neața) iau parte echipele Steaua.
S.C. Miercurea Ciuc, T' 
București și Dunărea 
competiția disputindu-se 
turneu, numai tur, urm în d 
dinea finală să se facă la 
și in campionat, printr-un

Dinam o
Galați, 
sistem 

I ca or- 
fel ca 

,____ . _______ clasa
ment cu artțiune de puncte. In 
vederea aoes’« întreceri, clubul 
gazdă. Dunărea Galați, a taat 
toate măsurile organizatmice ne

IERI, IN CAMPIONATELE DE HANDBAL

nințător. Bucureștesicele au fost 
la un pas de egalitate, dar re
miza ar fi fost nedreaptă pentru 
bacăuanoe. care s-au dovedit net 
superioare .a toate capitolele. Ști
ința a apărut ca o echipă sigură, 
bine instruită, cu merite deose
bite at it in atac, cit și in apărare. 
Victoria elevelor lui Eugen Bartha 
este meritată ea mărtadu-le spe
ranțele fa cucerirea titluJui. Au 
marcat: Panait 8, Preoțescu 5,
Popa 4, Cămui 3, Nisipeanu 1 — 
pentru Progresul; — ■ - -
onte 5, Daniloff 3, 
neanu 1, Găitan 1 
ința. Au arbitrat 
țină și N. Iancu

CONFECȚIA BUCUREȘTI — HI
DROTEHNICA CONSTANȚA 19—14 
(8—7). Victorie meritată a gazde
lor intr-un meci ta care au con
dus ta permanență, uneori de
tașat îndeosebi datorită forței li
niei de 9 m Rarele apropieri 
s-au produs datorită greșelilor 
cauzate de pripeală șl de dorin
ța de a finaliza din acțiuni in
dividuale. Au înscris: Station 6, 
Grigoraș 4. Nițu 3, V. Constanti- 
nescu 1, Mălureanu 1, Moise 1 — 
pentru Confecția; Dimofte S, Bo- 
căneală 2. Tomescu 2, Frtacu 2, 
Brat 1, Matarangă 1, Carapetru 1.

Cu prilejul 
aniversări a 
Iar „Triumf*, foștii săi an
trenori și sportivi, toți cei 
ce au activat sub culorile 
acestui club sînt invitați la 
adunarea festivă care va 
avea loc sîmbătă 23 aprilie, 
la ora 13, în sala liceului 
„Nicolae Bălcescu*, din str. 
.jțuferilor, precum și la 
spectacolul cultural-sportiv 
organizat duminică 24 apri
lie, cu începere de la ora 
10, pe Stadionul Tineretului 
din Capitală.

șoara a Întrecut pe Delta Tulcea 
cu 3-2 (6, 10, —14, —4, 3). Re
marcați: Cionca, Județ, Groza, 
respectiv Puiu, Al. Stanciu și Ia- 
eoblev. In u’.timu) meci al tur
neului, A.S.A. Electromureș — 
Relonul Săvinești 3—2 (4, —9, —5, 
IA 12). Remarcați: Pop, Racolța^ 
Dinea și Takacs, respectiv Lepă- 
dătescu, Savu șl Gavril. Clasa
mentul turului: L A.S.A. Elec
tromureș 10 p, 2. Politehnica 9 
P, 3. Relonul 8 p, 4. Delta 7 p,
S. A.S.A. Buzău 6 p, 6. SARO 5 
p. Priimele 4 echipe vor taa par
te, Intre 11 și 14 mai, la returul 
barajului, programat la P. Neamț.

C. ALBU, coresp.

Tragerea obișnuită Loto da as- 
Utel, 22 aprilie 1063, M <fa»fă- 
gy* M ora M ta
«ata clubului «porfir Progresul 
«a București, atr. dr. Stateovtei 
■r. 43 : numerele «sugătoare vor 
îl transmise la ieftevlziime fc* tu- 
M orei 17,25 91 m radte te ratai 

cesare, pentru ea disputa să se 
desfășoare ta cele mai bune oon- 
dițiuni. De asemenea, * 
specialitate a delegat 
buni arbitri (St. Enciu, 
neanu, FI. Gubernu. 3. 
Balint și N. Enacbe), 
există toate condițiile ca să asis
tăm la jocuri desfășurate ta li
mitele regulamentului șl — spe
răm — de bună calitate.

• lucitorii sportului cu mănuși 
din Capitală vor avea prilejul să 
urmărească două interesante gale 
internaționale de box, organizate 
in sala clubului Dinamo, din Șo
seaua ștefan cel Mare. Prima 
reuniune este programată sim- 
bătă. la ora 17, oea de a doua, 
duminică, la ora 141. La cele două 
gale, organizate eu prilejul celei 
de a 35-a aniversări a clubului 
Dinamo. îșl vor da concursul și 
oaspeți de peste hotare, pugillști

Au arbitrat bine Gh. MihaJașcu 
(Buzău) și Al. Isop (Pitești).

MUREȘUL TG MUREȘ — RUL
MENTUL BRAȘOV XL—22 (8—10). 
Joc de mare luptă, dîrz, in care 
ega itatea a fost consemnată de 
patru ori pe tabela de scor. Spre 
sflrșrt, insă, brașov en cele i-au 
distanțat la 6 golfuri (19—13 pen
tru Rulmentul în min. 51), ca 
apoi mureșenceLe să reducă din 
diferență. Au înscris: Kibedi <, 
Dorgo 3, Pereș 3, Bărbat 3, Kiss
3, Biro 2, Sărac 2, Frîncu 1, res
pectiv Oacă 7, Tache 5, Demeter
4, Călin 3, Neică 2. Chirilă 1. (A. 
SZABO — coresp.).

C.S.M. INDEPENDENȚA SIBIU 
— TEXTILA BUHUȘI 34—16 (15—3). 
O primă repriză echilibrată, du
pă care sibiencele au inițiat a- 
tacuri rapide. Ele au cîștlgat pe 
merit. Au înscris: Oncu 10, Klein 
8, Hamza S, Macarie 3, Tincu 3, 
Barzu 2, Coșulțchi 2, respectiv 
Ciubotaru S, Apostol 3, Haidău 2, 
Fodor 2j Racliș 1, Cucu 1, Varga 
1. (I, IONESCU — coresp.).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
TEROM IAȘI 27—26 (14—IZ). 
Meci foarte disputat, echilibrat 
in prima parte, apoi dominat de 
gazde, oare au cîștigat pe me
rit Au marcat : Tbrok 14, Fior ea 
8, Vișan 3, Marian 1, Anton 1, 
respectiv Avădanei 11, Covaliuc
6, Corban 5, Borșanu 2, Turbatu 2. 
(Gh. briota — coresp.).

A.E.M. TIMIȘOARA — CHI
MISTUL RM. VÎLCEA 24—21 (13— 
H2). Derby disputat într-o at
mosferă „fierbinte". Tlmișoren- 
cele s-au impus prin excelen
tul trio compus din Luțaș — Co
jocarii — Ștefanovici, în timp ce 
Chimistul, cu o singură jucă
toare de mare valoare (Verigea- 
nu), nu a putut face mai mult. 
Victoria echipei timișorene, care 
a condus tot timpul, este pe 
deplin meritată. Au înscris : Lu- 
țaș 8. Cojocaru 8, Ștefanovici
7, Popăilă 1, respectiv Verigeanu 
10, Per șa 4, Andronache 3, Pe
tre 2, Popescu 1, Dudaș 1. (C. 
CREȚU — coresp.).

MASCULIN
DINAMO BRAȘOV — STEAUA 

21—23 (7—10). încă un med al 
echipei campioane încheiat în fa
voarea ei, deși dinamovistii au 
opus o dîrză rezistență. Jocul a 
fost spectaculos și echilibrat, 
dar din min. 40 Steaua a trecut

Clasamentul : PLATFORMA
BĂIEȚI : i. Un Sbl Ming (R.p 
Chineză) 494,60 p. 3. Shl Wel 
Dong (R.p. Chineză) 424,95 p, 3. 
R. Piinzel (R.D.G.) 416,70 D._ 8. 
A. Clierciu 393,65 p. 8. . C. Cher- 
ciu 335,90 p, 7. FI. Avasiloaie 
334,45 p C. Hila 330,83 p, 3.

Federația de 
antrenorilor in 
floretă, tocmai 
ocupe de pregătirea acrimerilor noștri un excelent prilej 
de a urmări la lucru o serie de fioretiste de valoare. 
Drept urmare, campionatele internaționale au făcut parte 
integrantă din cursul de reciclare, ele constituind chiar 
temă pentru antrenori. Dar, surpriză, la controlul efectuat 
de federație, duminică, atunci tind avea loc finala pe 
echipe, in sală se afla mal puțin de o treime din numărul 
total al cursanților I Și, ca surpriza să fie... totală, eel mai 
mulți dintre absenți erau din București ! ?

Se impun, așadar, măsuri drastice din partea forului de 
specialitate. Cu atît mal mult cu dt, se știe, la ora actuală 
una din cele mai slabe „verigi" din scrima românească o 
constituie antrenorii.

din tară. Este 
pasionate a un 
îndrăgesc 
kartingul — Ște 
secretarul filiale 
ea. Bucur Bl 
Coja, Valeria 
Sabăa, Dumitru 
Deci, „undă 
lismului gălă 
— coresp.)

• PR
Considerind 

formulate nu 1

Unui arbitru, 
cere să fie 
lamentulul. 
trilor slnt, din 
fie Insuficient 
de a favoriza 
tuațli nu r 
la campionate! 
fin Ciolan, 
tivi, ceea ee a 
„răsplătească* 
să reflecteze

Iată programul jocurilor de azi : 
ora 14,45 STEAUA — DINAMO 
(cum se vede, competiția debu
tează cu un meci de mare atrac
ție!) și ora 17,30 S.C. MIERCU
REA CIUC — DUNĂREA GA
LAȚI. Derbyul întrecerii are loc 
însă duminică, la ora 12,30 când 
se intîTnesc primele două clasate 
în campionatul nostru, Steaua și 
S.C. Miercurea Ciuc.

de la cluburile Dynamo (Repu
blica Democrată Germană) șl 
Gwardia (Polonia). Alături de el, 
boxeri bueureșteni de la Dinamo, 
Steaua, Metalul șl Voința.
• Azi, de la ora 10, și mtine, 

de la ora 11 se va desfășura ta 
sala de lupte a aceluiași dub, 
Turneul internațional de „greco- 
romane*. la care participă spor
tivi de la Dynamo (R.D. Ger
mană) șl de la Dinamo Bucu
rești.

U-Z2 
Jn ex- 
oaspeții 
a par

te 
Du-

Dt
Turneul int 

dotat cu „C
duit de bazin 
ca. a fost ci 
clubului orf 
toare în toa 
nute. Clasam 
INȚA CLUJ 
cu Politehni 
23—5 cu Che 
R.D. German 
Bratislava) 6 
tislava (24—9 
cu Politehnica 
nica Cluj-Na 
Chemie) 2 p, 
feld 0 p. Gol 
Dorin Colceri 
goluri înscrise 
coresp.).

la conducere, avtad și 4 goluri 
avans. Au înscris : Andreescu
9, Miele 5, Nicolescu 3, Bota 2, 
Dumitru 1, Cian 1, respectiv 
Drăgăniță 6, Dumitru 5, Stingă

4, Mirică 2, Mihai 2, Nicolae 2, 
Berbece 2. (Carol GBUIA — 
coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
RELONUL SĂVINEȘTI 
(10—13). Victorie obținută 
tremls* de craloveni, 
conducted o bună parte 
tldei. Universitatea a egalat 
mln. 55 : 20—20. Au Înscris : 
mitru 5, Agaple I, Iacobi 4, Tri- 
că 4, Pantelimon 2, Dobeanu 2, 
Barcan 1, respectiv Cotim 11, 
Zamfir 4, Samson 3, Zăbavă 3, 
Zaharia L (St. GURGUI — co
resp.)

H.C. MINAUR BAIA MARE — 
CONSTRUCTORUL C.S.U. ORA
DEA 20—19 (15—9). Victorie me
ritată obținută de elevii 
Lascăr Pană, deși oaspeții 
străduit si au reușit, mal ales 
ta primele 25 de minute (ctad 
au și condus), să se impună. Băl- 
mărenii au egalat ta mln. 25 
(8—8), după care au condus tot 
timpul. Au marcat : Covaciu 7, 
M. Voinea 6, Mironluc 4, Boroș
5, Porumb 1, Haberpursch L 
Marta 1, Oros 1, respectiv Kapor- 
nay 4, Popa 4, CroHoru 4, P. 
Porumb 3, Halmagy L Zamfires- 
cu 1 (A. CRIȘAN — coresp.)

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — CONSTRUCTORUL ARAD 
25—22 (15—11). După O repriză In 
care gazdele au condus. fata 
jocului s-a schimbat. Oaspeții 
au trecut la o apărare agresivă, 
punind apoi ta bune poziții de 
contraatac pe masivii Vasilaehe 
si Jenea. Au marcat : Căl

dare 7, Avram Ș, Jurcă 4, Dan 
3, Pali 3, S. Pop 2, respectiv Va- 
silache 7, Jenea 7. Kolleth 3, 
DeaCu 2, Voltllă Z, Istode L 
(Nușa DEMIAN)

C.S.M. BORZEȘTI — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 20—27 (12—11). 
Joc echilibrat, dominat de oas
peți, care au cîștlgat pe merit, 
datorită mal ales evoluției foarte 
bune a Iul FSlkcr. Au Înscris : 
Lămășanu 3, Glrlcscu 5. Cimpo- 
leru 3, Cloclrlan 3, Blaj L In- 
surătelu 1, Pintille 1, Mogoșescu 
L respectiv Fblker 14. Feher 4, lo- 
nescu 3, Voicu 3, Jaoto 1. Knnff 
1. Giurgea 1. (L VIERU — co
resp.)

STELI
IN CAMPI

Campionatul 
tracK pe echip 
la Sibiu cu 
pluș de omo 
de la clubul 
11 p, D. Stol 
tolache — 8 
5 P) »U 
36 p, fiind 
rilștil de la 
ZI p, IJ.A. 
btaata CJS. 
bl» li p.

După 
așteptarea 
de oină au de 
jocuri ale 
teva amănunte
program 
zate de 
de oină, 
și in anii 
competițional 
ch is cu tradițl

I. Petrache 317,73 ; TRAMBULI
NA FETE : 1. U Qiao Xian (R.P. 
Chineză) 465,45 p, 3. U Fang 
(R.P. Chineză) 437,13 P. 3. Antji 
Akrzewsky (R.D.G.) 409,83, _.S.
Cristina Szakacs 405,10 p, 7. An
dreea Dragomir 395,45 p. 8. Cris
tina Timar 383,25 p.

Vineri, de la ora >3, te dispută 
probele la trambulină băieți șl 
platformă fete.

Cutina si D 
Sînt gata de 
ma lor bună ▼ 
tele succese 
purtate in inU 
pele Spaniei si 
Si Sn întrecer 
justificat inter 
evoluțiile spo 
Chineză, Uniu 
R.D. Germană.

Ziua de du 
zervată finalei 
(de la ora 10, 
fi prezenți cei 
naști in fiecare 
te cele trei zi 
numai cu ex
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ta Cîmpina, în curînd, I Depășind momentul

CEA MAI MODERNA BAZA DE MOTOCROS l său de impas

Intrat în circuitul internați
onal. traseul de motocros de 
pe Dealul Mușcel, de la mar
ginea orașului Cimptna, va 
găzdui la 19 iunie prestigioasa 
competiție dotată cu .Cupa 
Prietenia".

Oameni de inițiativă și buni 
gospodari, cei din conducerea 
I.R.T.M.G. Poiana Cîmpina șl 
consiliul asociației sportive de 
aici și-au pus în gind să obți
nă un adevărat record de or
ganizare, reamenajind baza 
sportivă de motocros după ul
timele cerințe ale FIM. Amă
nunte în această privință ne-a 
furnizat însuși directorul în
treprinderii. ing. Mircea Hor- 
ja, omul care pune cel mal 
mare suflet la lucrările începu 
te pe Dealul Muscelului : ..De 
cîtva timp am trecut la rea- 
menajarea traseului dopa • 
schiță (n.n. — executată de 
președintele asociației sporti
ve Poiana Cîmpina, Viatoslav 
Moșuc, desenator tehnic) întoc
mită de un colectiv de specia
liști în frunte eu maestrul

U MĂRIT AVANSUL
E DIRT-TRACK PE ECHIPE
LTți
un

’OS-
eu

eu

fil
iale

(24Aprilie, la B ucureștf). rv..-

mentm general are următoarea 
înfățișare : L Steaua HI p. 1. 
Metalul Buc. 89 p, 3. I.P.A. Sibiu 
S3 p, 4. Combinata CS. BraOe- 
Votața Sibiu 34 p.

In deschidere șl-au disputat ta- 
Uietatea participanții la „Cupa 
speranțelor*, pe primele două 
locuri situindu-se, la egalitate de 
puncte (8), Gh. Stânei ți C. Grota 
(ambii de la CJS. BriUÎa).

L IONBSCU — eoreap.

sportului Ștefan Chițu. antre
norul secției moto, schiță care 
reprezintă o sinteză a noutăți
lor in materie. Iată, in linii 
mari, cum va arăta baza noas
tră sportivă de pe Dealul 
Muscel: traseul se va lungi 
pină la 2100 m, avind trambu
line naturale, „cocoașe", eobo- 
riri abrupte, pante și alte ele
mente de natură să-i măreas
că gradul de dificultate: la
turnul de oficiali cu etaj se 
va monta o platformă pentru 
arbitrii de trecere: narcul de 
mașini va avea 8 standuri, ta
belă de marcaj, zonă de încăl
zire si trei culoare de aștepta
re înaintea plecării in curse: 
start mecanic; două noi poduri 
metalice; stație de radio-am- 
plificare: drumuri de acces si 
platforme pentru circa 50 000 
de spectatori. Pină in prezent 
s-a nivelat platoul unde va fi 
amplasat parcul de mașini și 
se montează podurile de tre
cere. Toate lucrările vor fi e- 
xecutate, in orele libere, de 
către motoeiclistii noștri și ini
moșii lor suporteri, oameni de 
diverse vîrste ți meserii, în
trebata tindo -se in exclusivitate 
materiale refolosibile. Vom 
mai fi ajutați de iubitori ai 
sportului de la alte întreprin
deri. iar tovarășul Nieolae 
Dumitrașcu. primarul orașului, 
care este un prieten statornic 
al tuturor sportivilor, ne-a 
promis tot sprijinul ta acțiuni
le de identificare si valorifica
re a resurselor locale*.

» Așadar, la Cîmpina va a- 
pare în curind. prin acțiuni de 
muncă patriotică, cea mai mo
dernă bază sportivă de moto- 
eroe din țara noastră.

Troian JOANIȚESCU

AJIONAL ARE UN BOGAT PROGRAM COMPETIJIONAL
e sezonului de oină
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UNIVERSITATEA CRAIOVA ÎSI VA PUTEA
»

RELUA FRUMOASA „EPOPEE EUROPEANA»
(Urmare din -pag 1)

miercuri, unele slăbiciuni 
Universității Craiova. Atit 
ordin fizic (evidente la 
jucători), cit și din punct de 
vedere al orientării in joc. în 
anumite momente ale lui, în 
funcție de ceea ce arăta ad - 
versarul. Manevra, de pildă, 
prin care antrenorul suedez 
i-a aruncat pe Diamantino și 
Pîetra in spațiul liber de pe 
flancul drept al atacului, pină 
miercuri al lui... Ungnrcanu 
(de astă-dată paznic la 7-le 
Benficăt Nene, un virf ce se 
deplasa tactic spre interior) 
trebuia sesizată din timp și 
contracarată. N-a fost așa și 
din zona la care ne referim 
s-au conceput schemele cele 
mai periculoase pentru poarta 
lui Lung. inclusiv centrarea 
care a Dermis golul egalizator. 
Marcajul a fost. în genere.
călcfiul slab* al Universității 

Craiova in decisiva partidă

ele 
de 

unii

cu Benfica și ignorarea aces
tui 
de luptă, in economia jocului, 
n-a însemnat nici pe departe 
o drămuire a efortului — dacă 
așa s-a crezut — ci, dimpotri
vă. o risipire de energie, sprin
turi disperate de 30—40 m ale 
cîtorva jucători, surprinși în
inferioritate numerică de con
traatacuri bine concepute în
plină viteză.

Cum sugeram și in comenta
riul de ieri, insuficienta coezi
une tactică, cu Implicațiile ei 
la ceilalți factori ai jocului a 
avut la bază si cauze obiecti
ve, antrenorii Constantin Oțet 
și Nicojae Ivan văzîndu-se în 
imposibilitatea de a alinia for
mula de echipă dorită, aceea 
utilizată, cum se știe, cu re
marcabile rezultate pină acum. 
Fie numai imposibilitatea de 
a-1 folosi pe Negrilă. suspen
dat pentru cumul de cartonașe 
galbene, și ea a cintărit greu 
in angrenajul Universității

element-cheie în planul

ARBITRII ETAPEI A 26-a A DIVIZIEI „A“
Dinamo — Steaua: N. Hai

nea (Birlad) — FL Popescu 
(Ploiești) si M. Axente (Arad).

Jiul — F.C. Bihor: M. Stoe- 
nescu — N. Voinea și V. An- 
gheloiu (toți din București).

A.S.A. Tg. Mureș — F. 
Argeș : V. Antohi (Iași) — 
Pienescu (P. Neamț) ți 
Gheorghe (Suceava).

C.S. TIrgoviște
cău : M. Neșu — I. Caraman

S.C.

C. 
P. 
C

Ba

in 
•ele 
iele 
ci- 
ilul

tiei 
,Ca

ii
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republican rezervat celor din 
rețeaua M.A.I.A.. care de data 
aceasta a angrenat elevi din 
toate județele țării. Formațiile 
care au mers din victorie in 
victorie se vor Intilni simbătă 
Si duminică, în opt centre ale 
fazei de zonă, unde se vor sta
bili participantele la finala pe 
țară (28—29 mai, la Codlea). 
în plină desfășurare se află si 
etapa de masă a „Cupei Româ- 

’ care pină în prezent a 
___lit sute de echipe de la 
orașe și sate. La 30 aprilie se 
vor încheia etapele județene 
iar In cursul lunii mai se vor 
consuma fazele de zonă*. Ce 
competiții mai figurează pe 
agenda sportului nostru națio
nal? • „După finala „Cupei 
României", programată la

lUp"
> f+eun:

Mangalia intre 3—5 iunie, oi- 
niștii se vor alinta la startul 
campionatului național de_ ju
niori. la cele 
U.T.C.*, „Cupei 
„Cupei UNCAP", 
del* și campionatului național 
de seniori. întreceri ce se vor 
desfășura sub egida marii 
competiții „Daciada". In plus, 
o serie de comisii județene și 
orășenești vor iniția diferite 
concursuri omagiale* • Cre
deți că in acest an vor dispa
re interpretările» personale in 
arbitraj? • „Am luat măsuri
le cuvenite in buletinul infor
mativ trimis comisiilor jude
țene și orășenești (cu reco
mandare expresă să ajungă în 
mina arbitrilor de toate cate
goriile) făcîndu-se precizările 
necesare in interpretarea unor 
reguli de joc care produceau 
pină acum controverse * (TR.I.)

ale -Cupei 
pionierilor*4, 

„Dinaipovia-

mu

foi- 
aia.
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SUCCESE ALE JUNIORILOR ROMANI LA TURNEUL
INTERNAȚIONAL DE JUDO AL R.D. GERMANE

La Meissen a avut loc tur
neul international de judo al 
R.D. Germane rezervat juniori
lor la care au participat eon 
curenți din Bulgaria, Cehoslo
vacia, Polonia, România, Un
garia §i cite 6—7 sportivi la 
fiecare categorie ai tării gaz
dă. Juniorii români, însoțiți de 
tînărul antrenor al lotului re-

prezentativ loan Petrof, au 
avut o frumoasă comportare: 
IOSIF NICOLAE (cat. 75 kg) 
și GABRIEL BURLĂU (+83 
kg) au cucerit primul loc, iar 
Sorin Constantin (57 kg). Ro
man Tanca (68 kg) și Petre 
Anițoaie (83 kg) s-au situat pe 
locul 3.

I
I 
I
i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(ambii din Oradea) și C. Co
reean (Reșița).

Sportul studențesc — F. C. 
Constanța: L Crăciuncscu (Rm 
Vilcea) — I. Tănase (Urgoviș- 
te) si I. Moraru (Cîmpina).

Chimia Rm. Vîlcea — Poli- 
M. Saloiuir (Cluj- 
L. Sălăjan (Satu 
Ghergheli

făcute, handbalistul Dumitru 
Gheorghe, component al for
mației Universitatea Craiova si 
al lotului național lărgit. • 
luat... măsura de a mi se pre
zenta timp de o săptămlnă la 
antrenamente. Drept 
el nici nu 
meciul cu 
ială. fată 
Si de alții 
impun si unele sancțiuni, 
măsura pretențiilor I

urmare, 
a jucat duminică în 
Steaua. Fără îndo- 
de acest sportiv — 
asemenea lui — se

Pe

„REGULAMENTARĂ"

le disciplina în care activează, 1 se 
aplice Întocmai prevederile regu- 

itere de la „codul de legi* al artf
ul de frecvente și ele se datorează 
i a regulamentului, fie Intențiilor 
itre concurenți. Oricum, aceste si- 
:e. Un recent exemplu ne-a oferit 
le tineret la judo arbitrul Constan- 
jate el a defavorizat pe unii spor- 
zilele trecute, colegiul central să-l 
dare pe un an. între timp, poate 
pe spune» regulamentul 1

ȘTIRI
• LA GALAȚI, ROMANIA 

— GRECIA (juniori II). Este 
vorba de o partidă oficială, in 
cadrul Campionatului european 
de juniori II, prima pe care 
tinerii noștri jucători o susțin 
in actuala ediție a prelimina
riilor. Meciul se va 
miercuri, 27 aprilie. Ia 
ne stadionul „Dunărea" 
începe la ora 15,45.
• „CUPA 1 MAI", la 

Ajunsă la a IV-a ediție, 
tâ competiție dotată cu 
1 Mai*, a fost organizată 
xemplar de C.S.Ș. Bacău, 
trecerile s-au desfășurat 
două categorii de virstă. 
grupa mică, pe primul loc 
clasat C.S.Ș. Bacău (antrenor 
M. Pană), iar la grupa mare 
victoria a revenit echipei O- 
țetal Galați (antrenor Z. D» 
vid). Golgeterii compet ției: Io- 
neseu (Otelul), cu 8 goluri 
respectiv Șuta (Aripi Pitești' 
cu 9 goluri. (I. IANCU-coresp.)

tehnica Iași: 
Napoca) — 
Mare) si I. 
Mare).

Politehnica
Olt: R. Matei — M. Constan- 
tinescu șl C. Voicu (toti 
București).

Universitatea Craiova 
Corvin ul Hunedoara: D. 
trescu _
Alexandru (toți din București).

Petrolul Ploiești — F.C.M. 
Brașov: ‘ " _‘
Neamț) — J. Grama și P. Ba
las (ambii din București).

(Baia

Timișoara — F.C.

din

Pe-
M. N icul eseu si V.

A. Gheorghe (P.

di sputa 
Galați 
si V2

Bacău, 
acea*- 
..Cup? 

e- 
In- 
pe 
La 
s-a

Craiova. Trecerea lui Geolgău 
pe post de fundaș dreapta, cu 
sarcini de a urca pentru com
pletarea liniei meăiai.e, a 
dăunat mult ofensivei, lipsită 
astfel de un al doilea virf per
cutant — autor de goluri in 
precedentele jocuri ale Cupei 
U.E.F.A. —. alături de Cămă- 
taru, care să pună defensivei 
lui Benfica probleme grele de 
rezolvat. Și cum un necaz nu 
vine niciodată singur, a 
intervenit și accidentarea 
Donose, petrecută chiar 
startul partidei, care, cum 
văzut, a dereglat și niai mult 
un mecanism de echipă care 
nu funcționează la 
normală fără această 
tantă rotită.

Scriem toate acestea 
gîndul la viitorul apropiat al 
Universității Craiova, care, 
sintem convinși, VA MAI RE
PREZENTA CU CINSTE ȘI 
STRĂLUCIRE FOTBALUL
ROMANESC, la toamnă, în- 
tr-una din prestigioasele cupe 
europene. Intr-un moment de 
impas, cum a fost pentru Uni
versitatea Craiova acela de 
miercuri, se poate afla oricare 
dintre echipele redutabile din 
Europa, așa cum, dealtfel, am 
văzut că s-au petrecut lucru
rile. recent, cu Aston Villa, 
Bayern Miinchen, Fiorentina, 
Girondins de Bordeaux, F. C. 
Kaiserslautern ș.a. O echipă 
de talia Universității Craiova 
poate depăși repede acest mo
ment critic în viața ei, depis- 
tînd cu discernămînt faptele 
care au stopat-o în drumul ei 
spre finală. fn recunoașterea 
cu sportivitate si sinceritate a 

• — mai
cînd 

de

mai 
iui 
în 

s-a

turația 
impor-

sl cu

erorilor, mai mici sau 
mari, sâvîrșite miercuri, 
toata suflarea fotbalistică 
la noi aștepta o măre victorie, 
o calificare de răsunet, vom 
găsi, o dată în plus, forța ei 
morală, dorința de a continua 
frumoasa ei epopee în arena 
internațională.

REZULTATELE ETAPEI INTERMEDIARE 
DIN SERIA A

In seria a II-a a Diviziei 
„B“ s-a disputat ieri o etapă 
intermediară. Iată rezultatele 
acestor partide :

MECANICĂ TINĂ STEAUA 
BUCUREȘTI — PANDURII TG. 
JIU 1—0 (0—0). Unicul gol a 
fost realizat de Zamfirescu 
(min. 52).

RAPID BUCUREȘTI — MI
NERUL MOTRU 1—0 (0—0).
A marcat : Ion Ion (min. frQ.

GAZ METAN MEDIAȘ — 
METALUL BUCUREȘTI 1—0

TRIAL AL JUCĂTORILOR DIN DIVIZIA „B"
Săpîămina viitoare, marți 26 

aprilie va avea loc un trial al 
jucătorilor din Divizia „B“. Iată 
loturile convocate : SERIA I : Li
liac <c.S. Botoșani). Nalaț (Glo
ria Bistrița) — portari ; Stan 
(Viitorul Mecanica Vaslui), Co- 
mănescu (Gloria Buzău), Cer- 
vlnschl (Gloria Bistrița), Ghioane

• COLABORARE
Sportul de performanță presupune, pe ‘ lingă pregătirea 

propriu-zisă a sportivilor, și existența unor materiale și 
echipamente capabile să răspundă exigențelor pe plan in
ternațional, contribuind, astfel, la ridicarea valorică a per
formanțelor. Iată de ce menționăm cu satisfacție interesul 
manifestat de reprezentanții industriei (ușoară, chimică ș a.) 
pentru a veni în sprijinul performerilor noștri. Expoziția 
organizată la sala de atletism a Complexului „23 August* 
ți discuțiile care se poartă acum între specialiștii sportului 
și cei ăi industriei se vor materializa, sintem siguri, In 
folosul performanței, contribuindu-se, totodată, la reducerea 
importurilor.

• „CAMPION ONO
RIFIC"

Printre cei prezenți la cam
pionatul de canotaj fond, care 
s-a desfășurat pe Bega. s-a 
aflat si antrenori emerit 
Francisc Cserhaty, cel care ta 
1923. la Arad, la cea dinții e- 
diție a campionatelor nat to
nale de canotaj, a cucerit titlul 
de campion. Acum, la Tîmi-

soar a. din inițiativa comisiei 
municipale ue canotaj, care a 
tlnut să marcheze sase dece
nii de la prima ediție. Frân
ase Cserhaty a fost sărbăto
rit de tinerii sportivi si de o- 
Ccialii prezenți la concurs. El 
a primit, cu această ocazie, 
„tricoul de campion onorific* 
ci o frumoasă cupă, care să-i 
amintească de primul său titlu. 
(D. Țăran — coresp.)

Rubricâ redactată de Emanuel FANTANEANU

(C.S.M. B-orzești), B orali (Dună
rea Galați), Mironaș (Ceahlăul 
P. Neamț), Epure (C.S. Botoșani) 
— fundași : Darie (F.CJtf. Pro
gresul Brăila), Petrache (Gloria 
Buzău), Ichlm și Balaban (Dună
rea CSU), Staneiu (Minerul Gura 
Humorului) — mijlocași ; Amar- 
ghioalei șl Roșea (Ceahlăul), Ho
țea (Minerul Gura Humorului), 
Hanghiue șl Dlaconescu (Dunărea 
CSU) — Înaintași. Antrenori : L. 
Antohi și I. Nunweiller ; SERIA 
A II-A : durea (I.P. Aluminiu 
Slatina), Adam (Progresul Vul
can București) — Potor (Gaz 
metan Mediaș). Pitulice (Mecani
că fină Steaua Buc.), Fodor (Chi
mica Tîmăvenl), Asaftel (LP. 
Aluminiu), Curtean (Șoimii IP A 
Sibiu) — Rada (Autobuzul Buc.), 
Stancu (Unirea Alexandria), Ol
tean (Mecanică fină Steaua), Ba
dea (Carpați Mîrșa), Laurențlu 
(Minerul Motru) — Voiculeț 
(Carpați), Lețea șl I. Petre (U. 
Aluminiu), Cămui fRova Ro
șiori), Gugu (Pandurii Tg. Jiu). 
Antrenori : I. Clrciumărescu, V. 
Copil șl P. Gavrilă ; SERIA A 
in-A : Perneș (F.C. Bala Mare), 
Bocșa (C.S.M. Reșița) — Laviș 
(C.I.L. Slghet). Baloș țl Ilin (Mi
nerul Cavnic). Palencsar (Olim
pia Satu Mare), Bucico (C.S.M. 
Reșița), Coștar (Aurul Brad!) — 
Băîan (F.C. Baia Mare), Tamaș 
(Înfrățirea Oradea), Mineșan (Ind. 
sfrmei C. Turzii) Nan (Aurul), 
Erdei (Olimpia) — Șueta („U* 
Cluj-Naipoca). Mureșan (Olimpia), 
Tulba (F.C. Bala Mare), durea 
(Gloria Reșița), ErdOș (UJț. Ti
mișoara) . Antrenori t C. Arde
leana și P. Popescu. Coordona
torul acțiunii este antrenorul ao- 
aal Virgil Rlzea. Modurile se vor 
disputa astfel : BUCUREȘTI r 
Seria I — Rapid Bractreștl ț 
ARAD : Seria a n-a — U.T-A. • 
SUCEAVA : Seria a Eff-a — 
C.S.M. Suceava.

A DIVIZIEI
(1—6). A înscris : Ioniță (min.' 
17).

UNIREA ALEXANDRIA — 
I. P. ALUMINIU SLATINA
1— 0 (0—0). Autorul golului :
Tiuș (min. 75).
PROGRESUL-VULCAN BUCU

REȘTI — CARPAȚI MIRȘA
2— 0 (1—0). Au înscris : Matees- 
eu (min. 25, din 11 m) și A- 
postol (min. 50).

PRECIZIA SĂCELE — ȘOI
MII IPA SIBIU 1—0 (0—0). A 
marcat : Matefi (min. 65).

AUTOMATICA BUCUREȘTI
— CHIMICA TIRNAVENI 1—0 
(1—0). Autorul golului : Pestrița 
(min. 12).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI
— AUTOBUZUL 1—6 (disputat 
la 12 aprilie).

Meciul
DINAMO 
REȘTI a

Relatări

ROVA ROȘIORI — 
VICTORIA BUCU- 
fost amînat.
de la N. Stefan, N.

Costache, M. Tacăl, M Bizon,
O. Guțu. V. Secăreanu si D.
Daniel.
1. RAPID BUC. 24 1*7 4 3 45-13 38
2. I.P. Aluminiu 24 12 6 6 33-23 30
3. Carpați Mîrșa 24 14 4 9 37-29 26
4. Din. Victoria 23 10 6 7 36-28 26
5. Metalul Buc. 24 11 2 11 34-29 24
4. Autobuzul Buc. 23 10 4 9 24-24 24
7. Min. Motru
8. Automo-tica
9. ROVA Roșiori

10. Chimica Tîrn.
11. Mec. fină St.

Gaz metan 
Pandurii Tg J. 
Progr Vulcan* 
Unirea Alex.

urnii I.P.A
Jrecizia Săcele 
C.S.M. Drobeta

♦) Echipă penalizată

12.
13.
14.
15.
14. Șoii
17. Pre 
«.

23
22
23
24
23
23
24
23
23
22
24
22

11 2 10 40-42 24 
10 3
10 3
10 3
7 8
9 4
9 2
9 6
8 4
8 4
6 3
4 6
cu

9 24-23 23
10 25-24 23
11 23-23 23
8 27-27 22

10 23-31 22
13 31-32 20
8 29-31 20

11 28-32 20
10 24-29 20
15 23-53 15
12 15-28 14 
4 puncte.

IERI, IN DIVIZIA
leri in seria a V-a a campio

nat ui ui Diviziei „C“ s-a disputat 
etapa intermediară (a S3-a) In 
dare s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Viscolii București —
Carpați Sinaia 1—0 (0—0). Meta
lul Plopeni — A.S.A. Mizjl 4—0 
(1—0), Poiana Cîmpina — Aba
torul București 1—1 (0—1), Mi
nerul Filipeștii de Pădure — Fla
căra roșie București 3—1 (1—0), 
Chimia Brazi-Ploiești — Aversa 
București 3—1 (2—1), Danubiana 
București — Petrolul BUcoi S—1 
(0—0), Tehnometal București — 
Caralmanul Bușteni 4—0 (E—0). ,

In clasamentul seriei continuă 
sA conducă Viscofil București cu 
38 p (golaveraj 39—15), urmată de 
Metalul Plooenl cu 17 p CD—3).



S-au încheiat campionatele europene de lupte libere Turneul de calificare pentru CE, de volei (f)
IN PRIMA ZI, ROMANIA - TURCIA 3-0

NICU HiNCU SI ION IVANOV S-AU CLASAT PE LOCUL IV
BUDAPESTA, 21 (prin tele

fon). După trei zile de între
ceri, joi noaptea s-au înche
iat campionatele europene de 
lupte libere. Dintre sportivii 
români, Nicu Hîneu, la cate
goria 48 kg, și Ion Ivanov, la 
„90 kg- au reușit să lupte în 
finalele pentru locurile III—IV 
dar și unul și altul, întîlnind 
adversari reputați în !“
ternațională, au fost 
clasîndu-se pe locul 
doi luptători români, 

82 kg) 
kg) s-âu

arena in- 
învinși, 

IV. Alți 
Ghcorghe 
și Andrei 

situat

doi luptători 
Fodore (cat. 
Ianko (+100 
pe . locul 5. Cîteva amănunte 
din gala de 
a concurat I.
Neupert (R. D. Germană) mul
tiplu campion mondial și euro
pean. în min. 4,19 Ivanov n-a 
putut evita un atac și a fost 
învins prin tuș. N. Hîneu, deși 
a luptat cu dîrzenie în parti
da cu Jan Falandys (Polonia) 
a pierdut prin tuș în min. 3,46. 
Pentru locurile V—VI, Gh. Fo
dore l-a învins la puncte (8—4)

seară. Mai întîi 
Ivanov cu Uwe

pe Georgios Dermicakis (Gre
cia), iar Ianko a ciștigat prin 
accidentarea lui Adam Sandur- 
ki (Polonia).

în reuniunea de dimineață 
au avut loc partidele pentru 
calificarea în finalele „mari" 
(locurile I—ID și „mici" (III— 
VI). N. Hincu a pierdut la 
puncte (0—3) întilnirea cu bul
garul Aii Mehmedov. Dacă ar 
fi realizat măcar un punct teh
nic, Hincu s-ar fi clasat pe 
locul I în serie, deoarece lup
tătorul bulgar a fost întrecut 
de sovieticul Serghei Karam- 
ciakov la puncte, iar acesta 
din urmă, la rindu-i, pierduse 
la- diferență de puncte in fața 
lui Hincu. Gh. Fodore a ra
tat o mare șansă de a fi me
daliat cel puțin cu „argint*. 
In meciul cu bulgarul Efraim 
Kamberov, luptătorul nostru 
putea să piardă cu o diferen
ță de pină la 7 puncte. Dar 
Fodore, deși a condus cu 1—0, 
a cedat prin tuș în min. 2. 
L Ivanov a obținut o prețioasă

victorie Ia puncte (2—1) în in- 
tîlnirea cu sportivul țării gaz
dă, Istvan Kiss.

Iată primii trei clasați :
Cat. 48 kg : 1. Aii Mehme- 

dov (Bulgaria), campion euro
pean, 2. L. Biro (Ungaria), 3. 
J. Falandys (Polonia), 4. Nicu 
Hincu (România).

Cat. 52 kg : 1. Valentin lor- 
danov (Bulgaria), campion eu
ropean, 2. S. Trstena (Iugosla
via), 3. W. Slecyk (Polonia).

1. Ștefan Iva- 
_ campion euro-

2. R. Karaev (U.R.S.S.), 
Schwandtner (Cehoslova-

Turneul de calificare pentru 
campionatul european feminin de 
volei, la care participă și repre
zentativa țării noastre, a început 
in sălile „Stadium" și „Univer- 
sidad“ din Granada (Spania). In 
prima zi, echipa României a in- 
tilnit în sala „Stadium** formația 
Turciei, de care a dispus cu 
3—0 (3. 11, 11), după -un joc in 
cane voleibalistele noastre au do-

minat clar finalutrile de set. In 
celelalte întilniri s-au înregistrat 
rezultatele : ”
3—0 (10, 7, 5) și Spania — Por
tugalia 3—0 (7, 3, 1). Următoarea 
adversară a echipei României 
este cea a Suediei, meciul fiind 
programat în sala „Un i verși da d“. -4
în timp ce Turcia în.tîlneș-te Por
tugalia, iar Spania joacă cu An
glia.

Suedia Anglia

Sîmbâtâ, la Ploiești, prima manșă
a finalei „Cupei cupelor»* la handbal

ECHIPA DE GRECO-ROMANE,

Cat. 57 kg : 
nov (Bulgaria) 
pean, " ~ 
1 J. 
cia).

Cat.
(Bulgaria),
2. L Grigoriev (U.R.S.S.), X J. 
Orban (Ungaria).

Cat. 68 kg : 1. Kamen Penev 
(Bulgaria), campion european, 
2. V. Seker (Turcia), X D. Ghi- 
gauri (U.R.S.S.).

Cat. 71 kg : 1. Saban Seydi 
(Iugoslavia), campion european, 
2. P. Rauhala (Finlanda), 3. V. 
Dzugotov (U.R.S.S.).

Cat. 
geak 
pean, 
ria).

62 kg : 1. Simion Ștcrev 
campion european,

S. K. Â. MINSK SI AVANTAJUL TERENULUI PROPRIU

GATA DE STARTUL „EUROPENELOR*1
• In prima zi de întreceri - 

toți cei 10 sportivi români la 
start! • ȘTEFAN RUSU și CON
STANTIN ALEXANDRU in centrul 
atenției • Adversari numeroși 
și de o vclxire extrem de ridi
cată

BUDAPESTA. 21 (prin tele
fon). Spectatori la ultimele în
treceri de „libere“, componen- 
ții lotului reprezentativ de 
lupte greco-romane al Româ
niei și-au încheiat și ei pre
gătirile și sînt gata de start, ca
re se va da — după un program 
asemănător celui de la „libere* 
— vineri, cînd, de asemenea, 
sint programate 3 reuniuni, eu 
participarea sportivilor înscriși 
la toate categoriile de greutate.

Trebuie să vă spunem că 
reprezentanții noștri se află in 
atenția tuturor specialiștilor, a 
ziariștilor și, bineînțeles, a— 
adversarilor. Desigur. pentru 
valoarea lor binecunoscută pe 
plan internațional, dar și pen
tru excelenta lor comportare 
la campionatele mondiale de 
la Katowice (ultima mare 
competiție a acestui sport), 
unde, pe lingă strălucita per
formanță a lui Ștefan Rusu,

campion al lumii, alți luptători 
români au urca_t podiumul de 
premiere: Ion 
Zamfir, Vasile 
Iii de argint).
(medalie de 
solicitat este Constantin 
xandru, a cărui revenire 
lupta pentru locurile fruntașe, 
acum la categoria 52 kg. este 
așteptatâ cu un mare intere» 
și— teamă de către unii ad
versari! Prezența lui la aceas
tă ediție este considerau, de
altfel. de pe acum, o mare 
berformanțâ. care stârnește ad
mirația. Pentru că si luptătorii 
mai tineri știu că Alexandru 
este de 5 orj campion al Eu
ropei! Cit de mult am dori. 
Sandule, să mai adaugi un 
titlu !

Se află aici delegații puter
nice. din Uniunea Sovietică. 
Bulgaria, Polonia (marea re
velație a „mondialelor* de la 
Katowice). Iugoslavia. Suedia 
șt, bineînțeles, cea teprezen- 
tlnd tara gazdă.

Să mai reamintim că vineri 
intră în competiție toți cei 10 
sportivi români și să le aștep
tăm, cu încredere, evoluțiile— 

Tuturor, încă a dată. SUC
CES !

Draica, Xi colac 
Andrei (medx- 

Ștefaa Xezrișaa 
bronz). Foarte 

AJe- 
in

82 kg : L Reșit Karaba- 
(Turcia), campion euro- 
2. E. Kamberov (Bulga- 

3. G. Makasarașvili 
(U.IUSB.)... 5. Gheorgbe Fodo
re (România).

Cai. M kg : 1. Piotr Naniev 
(UJL&S.),
2. G. lancev (Bulgaria), 
Neupert (R. D. Germană), 
Ion Ivanov (România).

Cai. IM kg : 1. Mohamed
Mohamedov (U.R.SS-). campion 
european, 2. R. Gehrke 
Germană), X J. Strnisko 
hoslovacia).

La categoria +100 kg, 
lele urmau să se dispute_____
tirziu. după ora convorbirii te
lefonice.

campion european, 
X D.

4.

(R.D. 
(Ce-

fina- 
seara

Dan GĂRLEȘTEANU

Mime, in sala Victoria din Plo
iești, o dublă premieră pentru 
handbalul românesc : pentru
prima oară o reprezentată a tării 
noastre, DINAMO BUCUREȘTI, 
s-a calificat in finala „Cupei cu
pelor* și — tot pentru prima 
oară — găzduim o partidă finală 
a unei competiții europene inter- 
cluburi.

Partenera câștigătoarei „Cupei 
României* va fi formația sovie
tică S.K.A. Minsk, pe care Di
namo București o va întâlni In 
manșa-tur miine șl In cea retur 
la 30 aprilie, la Minsk, tnvingă- 
toarea „Cupei U.R.S.S.* este o for
mație militară cu un bun renume 
ta arena internațională, xare cu
prinde șl doi dintre sportivii se
lecționați ta reprezentativa Uniu
nii Sovietice : extremele A. Kara- 
șakievici și I. Șevțov. Exponentă 
a handbalului campion mondial. 
S.K.A. Minsk posedă o excelentă 
pregătire fizică grație căreia do
mină fin-alurile întâlnirilor, forță 
de șut șl viteză de acțiune.

ta formația pe care elevii an
tren orilor Ghiță Llcu și Valentin 
Samungi o vor întll-nl mîine fi
gurează trei jucători de peste 2 
metri (V. Musita — 2,05 m, E. 
Sairocenko — 2,05 m șl A. Moi- 
seikta — 2,03 m), precum șl alți 
doi de peste 1,95 m. Așadar, ga
baritul este un alt atu al forma
ției sovietice.

S.K.A. Minsk a ajuns ta finala 
acXualel ediții a „Cupei cupelor* 
depășind echipele Forat S.S.U. 
Brixen, Tatran Preșov, T.V. 
GrosswaMstadt și Volan S.C. 
Szeged, ta afara primei partenere, 
pe care a întrecut-o acasă și în

deplasare, formația din Minsk a 
pierdut afară toate meciurile, re- 
cuperind insă in retur. S-e poate 
spune că învingă to area „Cupei 
Uniunii Sovietice" știe foarte bine 
să speculeze avantajul terenului 
propriu. La Preșov, de pildă, 
pierduse la 8 goluri (18—26), dar 
victoria de acasă a fost la... 15 
puncte diferență (27—12) ! Cam la 
fel s-au petrecut lucrurile și in 
sferturile de finală, handbaliștii 
sovietici cedând Grosswallstadt- 
ului la 5 goluri (16—21) și ciștigînd 
acasă la 10 (26—16)...

Din acest punct de vedere va 
fi deosebit de interesant meciul 
retur ai finalei, cel de la 30 apri
lie, programat te Minsk. — 
sovietică, mare specialistă 
torillor de proporții acasă, 
tîlni pe Dinamo București 
cunoscută pentru vigoarea 
meciurile în deplasare, 
care i-a permis să câștige 
cele 4 partide susținute pe vc 
nuirile adversarilor în

Echiipa 
a vio- 
va in- 
— te-, 
sa din 

vi .*■ are 
te 

------------ JFe- 
nurile adversarilor în actuala 
ediție a „Cupei cupelor-. Și cea 
mai semnificativă dintre aceste 
izblnzi este, desigur, cea obți
nută la Nlș, în oompania câști
gătoarei „Cupei Iugoslaviei".

Dinamoviștii au datoria, mal 
întîi, să-și materializeze la maxi
mum avantajul terenului propriu, 
să lupte cu toate forțele, dar 
calm și lucid, pentru un succes 
detașat in meciul de mîine. din 
sala ploieșteană Victoria și — 
abia apoi — să se fortifice pen
tru a-șl continua șirul succeselor 
ta deplasare și a-și spori astfel 
faima pe care și-au creait-o ta 
handbalul internațional.

Hristache NAUM

COMPETIȚIILE EUROPENE ÎNAINTEA FINALELOR
• Universitatea Craiova rămine revelația „Cupei U.E.FJL." • 

Finalele lunii mai : Juventus - S.V. Hamburg (C.C.E), Real Ma
drid - Aberdeen GCupa cupelor*), Anderlecht - Benfica Lisa

bona („Cupa U.E.F.A.“)
Miercurea semifinalelor cupelor 

europene a oferit, eu o singură 
excepție, rezultatele așteptate, ex
cepția avt.id ta vedere tn primul 
riad, așteptările noastre de cali
ficare a Universității Craiova ta 
finala „Cupei U.E.FA". Se poate

afirma Insă 
Universitatea 
acestei competiții,

cu convingere că 
rămine revelația 

- avînd In ve
dere valoarea echipelor elimi- 

semifinală 
și Kaisers- 

eflâtâ, cu 
echipa lui 
nici unul

La importanta reuniune A FOST STABILIT PROGRAMUL TURNEULUI
internațională din Olanda DE CALIFICARE LA C. E. DE POLO
Echipa națională de polo 

pleacă peste șase zile la Bru
ges pentru a-și juca, în acest 
oraș belgian, șansa calificării 
între cele mai bune opt echi
pe de pe bătrînul continent 
(faza finală a campionatului 
european are loc în august, la 
Roma). Importantul turneu de 
calificare de la finele lui apri
lie și începutul lui mai a și- 
început într-un fel, odată cu 
stabilirea programului său: 
reprezentativa României intil- 
neșle, in ordine, formațiile 
Cehoslovaciei, la 29 aprilie, 
Greciei, la 30 aprilie, și O- 
landei, la 1 mai. Iată prima 
știre pe care am aflat-o de la 
cunoscutul tehnician dinamo- 
vist Iuliu Capșa, antrenor și 
la lotul național, la înapoie
rea sa din Olanda, unde a par
ticipat la o importantă întru
nire internațională. De ce im
portantă?

— Orașul Zeist a găzduit ee» 
dinții reuniune comună a an
trenorilor și arbitrilor euro
peni, cu invitați de pe alte 
continente (Singapore, Israel, 
Maroc), ne-a precizat I. Capșa. 
In total, specialiști din 24 de

țări. Desfășurată sub patrona
jul F.I.N.A. — 
președintele ei, 
te Lambașa — 
prezentată de 
conducătorul acestui for,___
triacul Iosef Dirnweber. mani
festarea din Olanda a reliefai 
tocmai utilitatea unor aseme
nea întilniri, propunerea una
nim susținută fiind ea ele să 
devină anuale.

— S-a mai luat vreo decizie 
care fie interesează direct?

— Au fost alcătuite grupele 
campionatului european pentru 
juniori, din Turcia (6—1# iu
lie). România va juca în pri
ma dintre cele patru grupe, 
împreună cu Bulgaria. Grecia 
și Iugoslavia, urmind să-și dis
pute mai departe șansele, in 
cazul unei comportări onorabi
le, eu fruntașele seriei „B“ 
(compusă din Ungaria, R.F.G., 
Suedia, Cehoslovacia).

— Ce alte probleme au mai 
figurat pe agenda reuniunii?

— Uniformizarea manierei 
de arbitraj, propuneri de îm
bunătățire a regulamentului, 
formarea cuplurilor de cavaleri 
ai fluierului după aceeași ma-

a fost prezent 
iugoslavul An- 
și LL5’., re- 

asemenea de 
aus-

că- 
că 

joc

C. M. DE HOCHEI PE GHEAȚĂ
Programul zilei a patra a cam

pionatului mondial de hochei pe 
gheață a cuprins doar două me
ciuri. La Dortmund (1200 specta
tori), Suedia a întrecut R.D. Ger
mană cu 5—4 (1—0 3—2, 1—2).
Ati marcat î J. Eriksson, 
Eriksson, Nasluind, Eklund șl 
Thelin, respectiv Proske, Lud
wig, Peters și Grâul. Tot la Dort
mund, dar în prezența a 11 000

R.

de spectatori, U.R.S.S. a dispus 
de B.F. Germania ou 6—0 (2—0, 
2—0, 2—0), prin punctele realizate 
de Makarov <2), Homutov, 
pustin, Balderls și Krutov, 
remarcat că aceasta a fost a 
victorie a echipei sovietice
tot atîtea meciuri susținute pînă 
acum cu reprezentativa vest-ger- 
mană.

Ka- 
De 

49-a 
din

nieră de arbitraj etc. S-a 
zut de acord, in principiu, 
actualul regulament de 
este bun. mai puțin sancțio
narea faulturilor simple repe
tate in centru.

— Revenind la programul 
turneului de calificare de la 
Bruges, credeți că el avanta
jează echipa noastră?

— E greu de răspuns 
vreun fel. Cred, insă, în 
bilizarea jucătorilor noștri de 
la bun început, mai cu seamă 
că avem datoria revanșei in 
fața Cehoslovaciei, după re
centa înfrîngere de la Bucu
rești. Vom folosi din plin, Îm
preună eu antrenorul federal 
Anatol Grințescu. cu antreno
rul Cornel Rusu, cn toți com- 
ponenții lotului, timpul rămas 
pină Ia meciurile de la Bru
ges, pregătindu-ne astfel incit 
să putem termina cu fruntea 
sus competiția.

Geo RAETCHI

>n
mo-

nate în drumul spre 
(Florentina, Bordeaux 
lautern, formații de 
faimă și pretenții) ; 
Balad nu a 
din cele două 
teamul lusitan 
cu palmaresul 
gul întregului ___ ,__ ___
retrăiască perioada de glorie de 
acum două decenii, lăsînd cea 
mal bună impresie dintre cele 
5 vizitatoare ale Craiovei din 
septembrie pînă în aprilie. Se 
cuvin, deci, felicitări jucătorilor 
olteni pentru întreaga lor carieră 
în ediția actuală a „Cupei 
U.E.F.A.", performanța lor, unică 
în istoria fotbalului românesc, 
consacrindu-i ca o „echipă cu 
nume** în fotbalul european.

Iată amănunte de la celelalte 
semifinale

în Cupa campionilor europeni, 
un med aspru, cu „scintei* a 
fost la Ixxiz, unde Boniek. cu 
Juventus, a jucat Împotriva fostei 
sale echipe, Widzew. ,,Juve“ a 
deschis soorul prin Rossl (min. 
32) după o pasă a lui Platini, 
gazdele au egalat prin Surlit în 
min. 54. In acel moment, o sti
clă aruncată din tribună l-a ră
nit pe unul din tușieri ; arbitrul 
olandez Charles Corver a oprit 
meciul și a chemat echipele la 
vestiare. Partida a fost reluată 
abia după un sfert de oră. după 
ce Corver ș-a sfătuit cu dele
gatul UEFA. Același Surlit (șu- 
teur de temut, după cum declara 
Boniek Înaintea meciului) a adus 
pe Widzew ta avantaj ta minutul 
79, dar Platini a restabilit ega
litatea (2—2) ta min 83, dintr-un

pierdut ___ _____
jocuri cu Benfica; 
— ajuns In finală 
nepătat de-a lun- 
sezon — pare să

penalty în urma unui Uuilt al 
portarului Mlynarczlk.

Juventus va juca finala CCE 
(la 10 ani după cea cu Ajax) la 
25 mal, la Atena, cu SV Ham
burg, care a Învins greu pe Real 
Sociedad cu 2—1 (0—0). Spaniolii 
s-au apărat bine, Aroonada a tă
cut minuni pină în min. 75, cind 
Jakobs a deschis scorul. Diego a 
egalat după 4 minute, dar von 
Heesen a adus victoria gazdelor 
(min. 82) la o fază In care spa
niolii au acuzat ofsaid.

In „Cupa cupelor-, belgienii de 
la Waterschel au obținut, marți 
seara, o victorie de palmares a- 
supra lui Aberdeen, cu 1—0 (a 
marcat Voordeckers in min. 72), 
dar nimic nu se mai putea în
tâmpla după acel 5—1 din jocul 
tur, chiar dacâ sooțienii au ju
cat cu cîteva rezerve (titularii 
fiind accidentați sîmbătă în crin- 
oena semifinală a „Cupei Scoției*, 
ciștlgată contra lui Celtic). Cea
laltă finalistă este Real Madrid, 
învingătoare fără emoții cu 3—1 
în fața Austriei Vlena (2—2 în 
tur). Santillana a deschis scorul 
ta minutul 10, oaspeții au egalat 
in min. 67 prin autogolul lui 
Juan Jose dar imediat Juanito a 
adus Realul in avantaj (min. 70). 
pentru ca Santillana, cel mai bun 
de pe teren, să stabilească soo
rul final in min. 85. Finala Real 
Madrid — Aberdeen se va juca 
la Goteborg, la 11 mai.

In sfirșit, în „Cupa U.E.F.A.*. 
la Bruxelles, pe stadionul Heysel, 
Anderlecht a confirmat toate pro
nosticurile, ciștigind și al doilea 
meci cu Bohemians Praga. Bel
gienii au dominat în prima re
priză, marclnd prin Vandenbergh 
(mta. 37 din 11 m) șl Brylle (man. 
40). Oaspeții au avut inițiativa 
după pauză, au redus scorul în 
mim. 54 prin Jakubec dar tot 
echipa lui van Himst a terminat 
mal bine, internaționalul Cernia- 
tynskl marclnd in penultimul mi
nut de joc. Anderlecht va juca 
astfel a 5-a finală de cupă euro
peană, prima manșă urmind să 
se dispute la Bruxelles, la 4 mal, 
returul la Lisabona la 18 mai.

Vladimir MORARU

TELEX © TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • A Început la Solia 

a 23-a ediție a turneului Inter
național masculin : Polonia — 
Ungaria 73—56. Moscova — Sofia 
100—90, Belgrad — România 91— 
74 Bulgaria — Austria 103—74.

BOX • Englezul Joe Bugner, 
fost campion european la cat. 
grea, l-a învins pe americanul 
Danny Sutton, prin oprirea me
ciului în rep 9, pentru rănire.

CICLISM • Spaniolul Juan 
Fernandez a ciștigat prima etapă 
a Turului Spaniei (Almusafes- 
Cuenca, 235 km) în 6.36:17, cu 
4 s înaintea unui grup de mai 
mulți alergători. Liderul cursei 
este francezul Dominique Gaigne 
6.45:17, urmat la 1 s de olandezul 
Kuiper și la 6 s de francezul

HlnauM. • La Le Mans, ta ves
tul Franței, ■ Început circuitul 
open a cărui primă etapă (150 
km) a fost dștigată de francezul 
Vincent Barteau 3.38:05, urmat la 
3 s de sovieticul Viktor Demin- 
denko și la 15 a de un grup de 
12 cicliști (intre el. oehoslovacll 
Jlrl Bravnioek și Jiri Skoda, po
lonezul Lech Piaseckl etc.). • A 
doua etapă a cursei „Sealink in
ternational", care are loc in An
glia (Portsmouth-Bracknell, 146 
km), a fost ciștlgată tot de olan
dezul Bert Wekema. în 3.46:02.

HOCHEI PE IARBA • In se
mifinalele celei de a V-a „Cupe 
mondiale*, la Kuala Lumpur, 
Olanda — R.F. Germania 2—0. 
Canada — Australia 0—0 (8—5

la șuturile de penalitate !).
POLO • Turneul de juniori 

de la Sofia : U.R.S.S. — Turcia 
14—9, Grecia — Polonia 14,-8, 
Spania — Bulgaria 8—7, România
— R.F. Germania 12—8.

ȘAH • La Velden, în sferturile 
de finală ale C.M , Vasili Smîslov 
a terminat la egalitate cu Robert 
HObner. Prla tragere la sorți. 
Smîslov s-a calificat însă în se
mifinale.

tenis • Turneul feminin de 
la Heines (Florida) : Virginia 
R uzi cl — Kathy Horvath 6—4, 
6—1, Andrea Jaeger — Elisabeth 
Sayer 6—1, 6—1, Yvonne Vermaak
— Catrln Jexell 6—2, 7—6, Mar
tina Navratilova — Anne Hobbs 
6—4, 6—1.
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