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MILOS JAKES in prima zi a Campionatelor Europene de haltere

invitația tovarășului
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comunist 
președintele Republicii

La
Nicolae 
general 
Român, _ ,
Socialiste România, miercuri di
mineața a sosit Ia București, 
într-o vizită prietenească de 
lucru în țara noastră, tovarășul 
Milos Jakes, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia.

Ceremonia sosirii s-a desfășu
rat pe aeroportul Otopenî îm
podobit sărbătorește

La coborirea din avion, to
varășul Milos Jakes, a fost 
salutat cu deosebită cordialitate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cei doi conducători de partid 
s-au îmbrățișat, șî-au strîns 
mîinile cu prietenie.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii So
cialiste Cehoslovace șl Repu
blicii Socialiste România, în 
timp ce. in semn de salut, au 
fost trase 21 salve de artilerie.

Numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții 
bucureștene, aflați pe aeroport, 
au făcut o caldă manifestare de 
prietenie celor doi conducători 
de partid.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
si Milos Jakes s-au îndreptat, 
într-o mașină, escortată de mo- 
tociclisti, spre reședința re
zervată distinsului oaspete. Aici, 
cei doi conducători de partid 
s-au întreținut într-o atmosferă 
cordială, prietenească.
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Nicolae Ceaușescu au 
scurte cuvîntări.

Cei doi conducători 
strîns îndelung mîinile, 
îmbrățișat cu căldură.

Tovarășul Milos Jakes, 
lalți tovarăși prezonți 
solemnitate l-au felicitat vai- 
duros pe tovarășul Nicolae g 
Ceaușescu pentru înalta distin- i
cție ce i-a fost acordată, adre- g 
sîndu-i urări de noi succese în 
activitatea de mare răspundere g 
pe care o desfășoară în frun- g 
tea partidului și statului român, g 
în interesul dezvoltării con-^ 
tinue a relațiilor de prietenie^ 
și colaborare multilaterale din-g 
tre partidele, țările și popoarele g 
noastre. g

★ 3Tovarășul Nicolae Ceaușescu, g 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele g 
Republicii Socialiste România, g 
a avut, miercuri, ia Palatul g 
Consiliului de Stat, convorbiri g 
cu tovarășul Milos Jakes, g 
secretar general al Comitetului g 
Central al Partidului Comunist g 
din Cehoslovacia. g

Tovarășul Nicolae Ceaușescu g| 
a salutat vizita tovarășului g 
Milos Jakes, exprimind convin- ig 
gerea că dialogul la nivel înalt ș 
do Ia București se va înscrie g 
ea un nou moment important g 
în dezvoltarea raporturilor de g 

............................................I

® Traian Cihărean - trei medalii de argint, la cat.

52 kg • Dumitru Negreanu — bronz la cat. 56 kg

CARDIFF, 27 (Agerpres). în 
prima zi a Campionatelor Eu
ropene de haltere pentru se
niori, competiție ce se desfă
șoară la Cardiff (Marea Brita- 
nie), sportivii români au avut, 
comportări remarcabile, reușind 
să se numere printre medaliați.

Astfel, în limitele categoriei 
52 kg, tînărul halterofil român 
Traian Cihărean a cucerit 
trei medalii de argint, clasîn- 
du-se pe locul secund, atît la 
totalul celor două stiluri, cu 
250 kg (nou record de seniori 
al țării noastre, vechiul record 
i-a aparținut cu 242,5 kg), cîtși 
la stilurile smuls (110 kg) și 
„aruncat“ (140 kg, de aseme
nea nou record al României, 
v.r. 137,5 kg).

La această categorie, primul 
loc a fost ocupat de bulgarul 
Sevdalin Marinov, cu 260 kg 
(cu un nou record mondial la 
stilul smuls, 118,5 kg, depășind 
cu 1 kg vechiul record al lu
mii), iar medalia de bronz a 
revenit lui Bela Olah (Ungaria) 
cu 232,5 kg (105; 127,5).

La categoria 56 kg, juniorul 
Dumitru Negreanu a obținut 
medalia de bronz la total, cu 
257,5 kg (115 kg la smuls + 142,5 
kg la aruncat), fiind precedat 
de concurenții bulgari Mitko 
Grablev șl Neno Terjinski — 
ambii creditați cu 287,5 kg. Ti
tlul continental a revenit lui 
Mitko Grablev, departajat la 
cin tar. Traian Cihărean

Hidrotehnîca Focșani :

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar generai al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
i-a fost inmlnat, miercuri, de 
tovarășul Milos Jakes, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia. ordinul .Leul Alb“ 
clasa I, cu colan, cea mai înal
tă distincție de stat a Republi
cii Socialiste Cehoslovace.

La solemnitatea care a avut 
loc la Palatul Consiliului de 
Stat, tovarășii Milos Jakes si

prietenie șl 
Partidul Coi 
Partidul ___ __________
slovacia, dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, dintre 
popoarele român și cehoslovac. 

Tovarășul Milos Jakes a 
mulțumit pentru Invitația de a 
vizita România, pentru primirea 

-deosebit de caldă și prieteneas
că dc care s-â bucurai, subli
niind, la rîndul său, că aceas- 
tă vizită va deschide noi posi- g 
bilități in amplificarea relați-g 
ilor de colaborare multilaterală g 
româno-cchoslovaee. g

Tovarășului Nicolae Ceaușescu j;
i-au fost adresate din partea g 
----------------------------------------- f 
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colaborare dintre 
imunist Român șl 

Comunist din Ceho- CELE MAI REPREZENTATIVE
£2

I
1 Mai, Ziua muncii este intimpinată peste tot 

elan creator, cu dorința și ambiția de a obține 
in intreaga activitate social-economică. Reportajul 
să oglindească unele aspecte 
colectiv din județul Vrancea...

Daci despre Hidrotehnica 
Focșani se vorbește tot mai 
mult, și nu numai in perime
trul sportului vrîncean, de 
buni seamă că faptul nu e 
întâmplător. Sigur, i-am vă
zut pe o porte din membrii a- 
cestei asociații implicați in 
efortul și reușita unei acțiuni

legate de reușitele

fer/, in etapa a 25-a a Diviziei A de fotbal

PETROLUL A
• Universitatea Craiova 
cîștigă la Suceava • Lup
ta pentru evitarea retro
gradării se complică • 
Steaua și Dinamo își con
tinuă cursa, netulburate • 
A.S.A. — surclasată la 

Cluj-Napoca

Ungureanu (in stingă, căzut 
la pămînt) a reluat cu 
capul, iar fundașii piteșteni 
Si portarul Hristea n-au 
putut evita deschiderea sco
rului. (Fază din partida 

Steaua — F.C. Argeș)
.... Foto: Dragos NEAGU

ÎNVINS LA TIMISOARA!

internaționale lingă Milcov 
premieră la rugby —, străduin
ța organizatorică consti
tuind ea insăși o trăsătură ca
racteristici, dar definitorie, 
hotăritoare chiar, rămine pa
siunea, exprimată tot mai... 
polivalent, vizavi de exerci
țiul fizic, a oamenilor care 
muncesc la întreprinderea 
pentru execuția j» exploatarea 
lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare. Sint oameni răspindiți 
in citeva zeci de puncte de 
lucru, angajați, spre 
intr-o operă grandioasă 
cum magistralul canal 
Bărăgan, oameni ce se reunesc 
adesea grație amintitei pasi
uni cu numele de sport.

cu avînt, cu 
noi succese 

nostru caută 
unui harnic

CLASAMENTUL

pildă, 
pre- 

Siret-

Spre a discuta la concret, in 
susținerea afirmației, trebuie 
plecat de la tinerețea asocia
ției, cu actul de naștere sem
nat doar cu patru ani in ur
mi. „A fost dorința oameni
lor. spune din capul locului 
Eugen Antonică, președinte
le A.S. Hidrotehnica, debutul 
nostru fiind legat, așadar, de 
activitatea de masă". Iar activitatea cu pricina înseamnă

Geo RAETCHI

(Continuare tn oag ? -3)

Timp de trei zile, in sala sporturilor din Constanta

CAMPIONATELE INTERNATIONALE»

DE GIMNASTICA ALE ROMÂNIEI
• La start, gimnaste și gimnaști din 18 țări • Țara 
noastră va alinia sportive și sportivi din loturile olim
pice și din loturile de juniori • Finalele pe aparate — 

în două reuniuni diferite
REZULTATE TEHNICE

Dinamo - S.C. Bacău 3-1 (1-0)
Steaua - F.C, Argeș 2-0 (1-0)
Corvinul - Flacăra 1-0 (0-0)
„U" Cluj-Napoca — A.S.A. Tg. Mureș 4-0 (1-0)
C.S.M. Suceava — Univ. Craiova 0-1 (0-0)
Rapid - Victoria 1-0 (1-0)
F.C. Olt — F.C.M. Brașov 1-0 (0-0)
„Poli" Timișoara - Petrolul 0-1 (0-D

Medul Oțelul - Sportul Studențesc se sa dispu
ta !□ 11 mâi.

ETAPA VIITOARE (duminică 1 mai)
Univ. Craiova - Dinamo (1-3)
F.C. Argeș — Corvinul (0-2)
A.S.A. Tg. Mureș — Rapid (3-4)
Victoria — Steaua (0-4)
C.S.M. Suceava — „Poli" Timișoara (1-2)
Flacăra — Oțelul (0-2)
F.C.M. Brașov - Petrolul (0-0)
S.C. Bacău — „U" Cluj-Napoca (0-0)
Sportul Studențesc - F.C. Olt (0-4) Cronicile meciurilor etapei, in pag 2—3

1. STEAUA 24 22 2 0 83-11 46
2. Dinamo 25 22 2 1 60-15 46
3. Victoria 25 15 1 9 42-26 3t
4. Oțelul 24 13 2 9 33-28 28
5. Univ. Craiova 25 12 4 9 36-34 28
6. Corvinul 25 11 3 11 40-36 25
7. Flacăra 24 9 6 9 26-31 24
8. F.C. Olt 24 10 3 11 30-38 23
9. F.C.M. Brașov 25 8 5 12 35-35 21

10. „U“ Cluj-N. 25 7 7 11 31-39 21
11, A.S.A. Tg. Mureș 25 10 1 14 36-46 21
12. Rapid 25 6 9 10 21-35 21
13. S.C. Bacău 24 7 6 11 25-42 20
14. „Poli" Tim. 25 7 4 14 24-34 18
15. Sportul Stud. 24 6 6 12 27-38 18
16. Petrolul 25 6 6 13 15-37 18
17. C.S.M. Suceava 25 7 4 14 22-45 13
18. F.C. Argeș 25 6 5 14 23-39 17

Pentru cei mai mulți dintre 
gimnaștii noștri fruntași, acest 
final de săptămînă coincide cu 
debutul competițional într-un 
sezon dominat de Importantul 
și greul examen al Jocurilor 
Olimpice de vară. De vineri și 
pină duminică, in Sala Sportu
rilor din Constanța, sint pro 
gramate Campionatele Interna
tionale de gimnastică ale tării 
noastre, competiție de prestigiu 
și frumoasă tradiție, aflată la 
rea de-a a 31-a ediție.

Au răspuns invitațiilor adre
sate de forul nostru de specia
litate gimnaste șl gimnaști din 
17 țări ale lumii, dornici de a 
vedea sau revedea România, de 
a evolua în ambianța Întreceri
lor internaționale găzduite de 
noi, de a obține locuri frunta
șe intr-o competiție care se 
bucură de un prestigios renu
me în calendarul marilor com
petiții. Pentru toți participant® 
Campionatele Internaționale de 
gimnastică ale României vor

constitui un excelent prilej de 
verificare a pregătirii, un util 
schimb de experiență între con. 
curenți.

Ca de obicei, concursul va fi 
inaugurat de întrecerea băieți
lor, ce urmează a se desfășura 
vineri după-amiază, de la ora 
17. sîmbătă Va avea loc con- 
cursul feminin. iar duminică 
sint programate finalele pe a- 
parate. Spre deosebire de edi
țiile anterioare ale acestei com
petiții. de data aceasta finalele 
pe aparate vor ave loc tn două 
reuniuni diferite, dimineața ur- 
mlnd a evolua băieții, iar du
pă-amiază fetele.

Iată, țările care vor fi repre
zentate la cea de-a 31-a ediție 
a „Internaționalelor" de gim- 
nastică ale țării noastre: Bel- 
gia, Bulgaria, Cehoslovacia. 
R.P. Chineză, Cuba, Elveția, 
R.D. Germană, Grecia, Israel. 
Italia, Luxemburg, Olanda, Po-

(Contlnuare tn pag. a 4-a)



in etapa a doua a returului campionatului de rugby

POLITEHNICA IAȘI ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE
Atât liderul, cît și echipa de pc 

locul sîcund în actuala ediție a 
campionatului de rugby au evo
luat ieri, în etapa a doua a re
turului, pe excelentul gazon din 
Ghcncea. Jocul inaugural al 
cuplajului a stat o bună parte 
din timp sub semnul echilibru
lui. chiar dacă rezultatul: poa
te Crea o altă impresie : DINA
MO — C.S.M. SIBIU 25—7 (9—4). 
Mal mult, pînă spre jumătatea 
reprizei ■ întîi buoureștenll s-au 
văzut conduși, după ce DOBRE a 
urmărit perfect balonul ricoșat 
-1 intr-un blocaj, înscriind eseul 
din min 4- A urmat o lungă 
perioadă în care Dinamo a 
punctat doar din drop (FI. ION 
șl TOFAN) sau lovitură de pe
deapsă (FI. ION) și a întors re
zultatul, izbindu-se în rest de un 
zid' pțiternic avînd chiar emo
ții în destule rindurl, emoții ri
sipite de... exasperanta lipsă 
de Inspirație a șuterilor sibieni. 
Astfel, pînă In final au fost cu 
totul zece baloane trimise fără 
adresă de oaspeți, cel puțin ju
mătate din ele din poziții bune 
și foarte bune. în ultimul sfert 
de oră. superioritatea ansam
blului dlnamovist s-a materiali
zat în trei eseuri, semnate de 
VEREȘ, C. POPESCU (O cursă 
cu vlteza-i cunoscută) șl TOFAN, 
două transformate de M. TOA- 
DER. A mai marcat, abia în 
prelungiri I, AMARIEI, din l.p. 
în ce privește arbitrajul lui Gh. 
Prișacaru se poate afirma, cu 
toată apariția unei erori-două 
după pauză, că ieșeanul urcă vi
guros în „topul" cavalerilor flu
ierului.

Șj în cea de a doua partidă, 
formația favorită a primit o re
plică peste condiția, antlcipa-

tă de out-sider a SPORTULUI 
STUDENȚESC. în cede din urmă, 
STEAUA a învins la o diferen
ță netă. 42—9 (18—6), dar tot
după un început-surpriză, cu u- 
niversitarii în avantaj. A fost 
un mec' din care nu au lipsit 
fazele de spectacol, create, în 
proporție- covârșitoare, <de cam
pioni. cltfeva ’încheiate' în tere
nul de țintă : de BOLDOR și
C. FLOREA prin „intrări" di
namice, de HODQRCA și MOT. I 
la capătul unor susținute ac
țiuni colective. A mai impresio
nat siguranța binecunoscutului 
ALEXANDRU, autor, a nu mai 
puțin de 26 de puncte, din cinci 
lovituri de pedeapsă, drop, plus 
patru transformări. Punctele 
Sportului le-au realizat, din lo
vituri dș pedeapsă, NASȚASEr* 
(2) șl BUCUR. La > acest joc 
deschis, agreabil,' arbitrul bu- 
zoiăn Gh. Voinea a avut o se
rie de decizii cel puțin discuta
bile

61 să preia conducerea (după 
15—3 în miri. 32. . .) și să n-o mai 
cedeze pînă la fluierul final, în 
pofida atacurilor succesive (dar 
haotice) ale grivițenllor. A 
un meci frumos, angajant, 
sportiv, de ținută, cum am dori 
să revedem cît mal des. Am r> 
.ținut . gestul gazdelor care, la 

'ieșirea din teren, și-au 'felicitat 
adversarii. Realizatori : pen
tru Grivița Roșie. T. RADU — 3 
l.p... drop și' trapSf. și C. PE
TRE — eseu ; pentru „Poli" IĂși. 
SIGNEANU și CREȚU cite u.n 
eseu MITITELU — 2 drop-uri, 

.. și 4 l.y. ; ambele formații au
ratat cite ’ 2 l.p. șl au avut o 
saltă \ . 4_. f
nele foarte awreape de 
zare.

îost 
dar

de tentative de drop, u-
1 - finali-
A condus excel mt, un meci 

Ide mare; solicitare, V.'' Chirondo- 
jan — Constanța.

Tiberiu STAMA

Geo RAEȚCHI

ROȘIE — POLITEH- 
-- - • în-

uri rezultat surpriză, 
absenți 

stadionului di<n 
Fiindcă, în 

ex- 
ti- 

(de 
au 
la 
a- 
te-

GRIVIȚA 
NWA IAȘI 18—26 (18—10) ! 
tr-ădevăr, ?? ;' 
dar numai pentru cei 
din tribunele 
Parcul Copilului__
realitate studenții ieșeni, 
ceptînd începutul oarecum 
mid și jooul de așteptare 
fapt a fost o falsă idee că 
venit la București să piardă 
un scor cît mai strîns, cum 
flrmau unii spectatori, fără ... 
mei), rugbyștli oasneți s-au im
pus priritr-un plus de decizie și 
de mobilitate, pe toate 
timentele, printr-o 
care le-a îngăduit ca

compar- 
1 uciditatfe 
din min.

0 ASOCIAȚIE SPORTIVA VRINCEANA
l
(Urmare din pag I)

campionate de casă sau ac
țiuni ocazionale, inclusiv o- 
magiale, cum e cazul celor 
dedicate zilei de 1 Mai. Iată, 
chiar deunăzi, intr-un „Dia
log al hărniciei" (manifestare 
cu... priză intre vrînceni, în
trecere complexă, desfășurată 
pe niai multe planuri intre di
ferite colective) cu oamenii 
muncii de la IJTL, cei de a- 
ici, de la IEELIF, și-au 
trecut la activ un succes, 
mind cu 20 de puncte 
mult decit partenerii de 
curs, ta tenis de cimp, prin
tre ciștigători s-au aflat mer
ceologul Adrian Jianu șl in
ginerul Emil Ciontu, in vre
me ce la minifotbal (echipe 
de cite șase jucători, cu loc 
de dispută Sala Sporturilor) 
am reținut intre alte nume pe 
acelea ale bobinatorului 
Aurel Sereda sau strungarului 
Alexandru Lupu.

Mai zilele trecute, partici
pant au fost numeroși și la 
Festivalul montan organizat 
de Consiliul sindical județean 
la Soveja, unde paleta acțiu
nilor a cuprins și drumeție, și 
schi popular, și șah, ți jocuri 
de cabană, și tenis de 
Pe scurt, recreere. Iar 
rile oamenilor muncii 
te cinstirii Zilei de 1 
loc din plin chiar în 
săptămînă. Și pentru 
am amintit de asemenea ac
tivități la care iau parte mem
brii acestei 
zentative 
numește 
vistul sindical Ion Roman, 
notăm că Hidrotehnica 
nouă secții, unele de perfor
manță. Astfel, atletismul, are 
unele rezultate notabile la 
marș, rugbyul e în Divizia A 
(să-l auziți pe directorul în
treprinderii, ing. Liviu Hu-

mai 
pri
mai 
con-

masă. 
intrece- 
dedica- 
Mai au 
această 
că tot

„asociații repre- 
vrîncene", cum o 
un.., neutru, ccti- 

i, să 
are

zună, cum vorbește despre ori
ginile împătimiră sale fată 
de jocul cu balonul oval, de pe 
vremea școlii la Birlad I), vo
leiul e reprezentat de echipa 
feminină din eșalonul secund, 
fotbalul e, deocamdată, in ■ 
campionatul județean — deo
camdată, fiindcă formația se 
află în dispută pentru intra
rea în 
sporite 
ticanți 
nem și
ordine : Mircea Penteliuc, Ho- 
ria Făgărășanu și Ion Pană, 
Marian Rădulescu, Aurel Se
reda, Costel Demeter, Moi 
sint, apoi, tenisul de masă, 
popicele, tenisul de cimp. 
șahul. Asociația are în îngri
jire un stadion pentru rugby, 
fotbal, dar și atletism, s-au 
amenajat terenuri de tenis în 
majoritatea sediildr de sistem 
(care sisteme coordonează ac
tivitatea oamenilor muncii din 
anumite zone ale județului, la 
Milcovul, Mărășești, Vînători, 
Adjud), tot acolo existînd, în 
număr mare, mese pentru 
ping-pong și așa mai departe, 
înțelegind prin aceasta inclu
siv accesul la diferite alte 
baze focșănene.

Nici unul dintre vasionații 
sportului de la IEEDIF — din
tre cei deja pomeniți sau din
tre Mihai Șerbu, om de cifre 
dar și de... volei, Victor Is- 
trate, alt iubitor activ al 
rugbyului, Cornel Prunache, 
Radu Rotaru —, nici unul, deci, 
nu va ascunde că există posi
bilități mai mari pe multiple 
planuri. Cum ambițiile sint 
deopotrivă, mari, se pot aș
tepta vești tot mai bune des
pre Hidrotehnica, asociație 
reprezentativă a Focșanilor și 
a județului Vrancea.

„C“ —, ambiții mereu 
avînd și tinerii prac- 

ai kartingului. Reți- 
numele antrenorilor, în

FARUL — CONTACTOARE BU
ZĂU 17—15 (11—12). Joc foarte . 
disputat, în care oaspeții au-con
dus pînă- îh min. 75, datorită 
preciziei lui PODARESCU (2 l.p. 
și drop) și POPIȘTEANU (2 l.p.). 
Gazdele au reușit, în schimb, 
doaă -eseuri — Șt. CONSTAN
TIN ..și NECULA. A mai mar
cat BEZUSCU — 2 l.p. -F drop. 
A arbitrat Fl. Dudu — Bute. (C. 
popa, coresp.)

ȘTIINTA CEMIN B. MARE — 
C.S.M. SUCEAVA 11—10 (11—3).
Meci. viu disputat, cu placaje 
foarte decise ale oaspeților ,1a 
sulta de acțiuni ofensive ale 
gazdelor. cîteva reușite (Gh. 
NELU și.' BUCȘA — cîte un eseu. 
CANTEA — drop), multe însă 
eșuate. Pentru oaspeți, LIVA- 
DARU. — l.p. șl drop și TILI- 
Șfcscu — eseu. A condus , P. 
Soare — București. (A. CRIȘAN, 
coresp.)

JLÎNTV. TIMIȘOARA — ȘTIINȚA 
PETROȘANI 50—17 (12—3). JOC
la discreția timișorenilor,, care 
și-au ‘concr rtizat superioritatea 
prin 7 eseuri (MITOCARU 3, RA
CE AN. GRJGORAȘ, FIAT și DO- 
MOCOȘ) 3 1.0. și 5 transf. (DO- 
MOCOȘ) șl un drop (VOINOV). 
Oaspeții au înscris prin SAVA — 
l.p.. LACZrtCO — un eseu și 
BEZĂRĂU — eseu. l..t>. și _drop. 
A arbitrat I. Davidoiu — 
rești. (C. crețu, coresp.).

In clasament : STEAUA 37 p, 
Dinamo 33 p. Știința CEMIN 32 p 
etc.

BU'OU-

TREN SPECIAL
PENTRU EXCURSIILE

DE 1 MAI
PE LITORAL

Plecarea are loc la 29 a- 
prllie, ora 10, din București 
(Gara de Nord), cu opriri 
în Constanța, Eforie Nord, 
Neptun și Mangalia.

Locuri rezervate, dus- 
întors.

înapoierea în data de 2 
mai, cu sosire în București 
în jurul orei 22.

înscrieri șl informații la 
toate agențiile de turism ale 
întreprinderii de Turism, 
Hoteluri și Restaurante 
București.

IN NOULSTART
LA CĂLĂRIESEZON
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La baza hipică din Craiova

la

tie 
mo- 

între- 
Jocu-

• DUPĂ 
. vacanță, în

cîteva concursuri de pregătire 
— organizate cu deosebire în 
Capitală — vineri, la baza hipi
că din Craiova, încep întrece
rile noului sezon compețițional 
oficial cu prima etapă a Cam
pionatului Național rezervat ju
niorilor și fetelor, la care vor 
participa călăreți de la Steaua, 
Dinamo, Olimpic București. 
C.S.M. Craiova, C.S.M. Ltigoj. 
C.S.M. Sibiu etc.

în program figurează probe 
de calificare pentru începători 
(vineri), în timp ce sîmbătă, 
duminică și luni vor avea loc 
disputele din cadrul probelor 
propriu-zise (obstacole juniori 
16 și 18 arii, echipe și fete), 
fiind de așteptat o evoluție cît 
mai bună din partea tinerilor 

. călăreți.
• LA STADIONUL Olimpia 

din Capitală s-a desfășurat un 
interesant concurs de obstaco
le dotat cu „Cupa 1 Mai", la 
care au luat parte sportivi de 
Ia Dinamo, Steaua, Olimpia, 
Agronomia și Centrul Republi
can de creșterea calului Volun
tari. Printre cei evidențiațl în 
cadrul probelor s-au aflat G. 
Ionescu (Dinamo) cu Novac, 
Cristina Călin (Steaua) cu Nod, 
Alina Alexandrescu (Steaua) cu 
Barbados — cat. semiuș-oară 
juniori începători; FI. Stoica 
(Dinamo) cu Florești, CI. 
Gheorghe (Dinamo) cu Perugia, 
Mariana Moisei (Steaua) cu 
Decar — cat. ușoară 1; S. Mi
hai (Steaua) cu Ricin, FI. Stoi
ca cu Florești, CI. Gheorghe cu 
Șicana — cat. ușoară 2. în ur
ma cumulării punctajelor, pe 
primele locuri în „Cupa 1 Mal“ 
s-au situat: FI. Stoica cu Flo
rești 39,5 p, Mariana Moisei cu 
Decar 34 p, Dumitru Vel ea (O- 
limpia) cu Rocky 28 p, FI. Pot- 
mol (Centru Republican) cu 
Centaur 27 p, S. Mihai cu Ricin 
26 p și A. Preda (Centrul Re
publican) ou Rug 24 p.

o lungă perioadă de 
care am asistat la

JOC LA O POAR
| STEAUA 2 (1} !
| F.C. ARGEȘ 2_ I

Stadion Steaua ; teren exce
lent ; timp închis ; spectatori — 
circa 20 600. Șuturi 30—2 (pe 
poartă : 7—1). Cornete : 18—1.
Au marcat s UNCIUREANU 
(min. 11) șl HACl țmin. 69, diîi 
11 m).

STEAUA : Stîngaciu 7 — îo- 
van 8. Bumbcscu'. 6. Bdodedici 
7, Unguroanu 7 — T. Stoiaa 7, 
Gh. Popescu 6 (inin. 46 Bălan 
6), Rotairiu 6 (min. 72 Majaru 
«), Hagi 7*5 —.Lăcătuș 7, plțur- 
că 6.

.,trans 
reluat 
Ionul 
nia p

Turneul 9-12 la baschet masculin

C.S.U. BRAȘOV Șl „P0ll“ IAȘI Al) REIROCRADAI
In Sala Polivalentă din Arad 

s-a desfășurat turneul de bas
chet masculin pentru stabilirea 
locurilor' 9—12 și cunoașterea ce
lor două echipe care, în ediția 
viitoare, vor evolua în Divizia 

B . Disputele au fost aprige, 
Iar victoriile, în marea lor ma
joritate, foarte strînse. Dacă 
studenții din Iași aveau puține 
șanse de supraviețuire, pentru 
evitarea locului 11 candidau 
C.S.U Brașov și RAMIRA Bala 
Mare. în prima zi au fost înre
gistrate următoarele rezultate : 
C.S.U. Brasov — politehnica Iași 
100—86 (52—16) și Elba Timișoara 
— RAMIRA 82—ai (40—42). în 
ziua a doua a avut loc meciul 
decisiv dintre RAMIRA și C.S.U. 
Brașov, scor 95—93 (39—55). în
tâlnirea a fost dramatică șl de 
bună valoare tehnică și specta
culară. Studenții de sub Tîmpa 
au condus uneori la diferențe 
apreciabile în prima repriză, a- 
vînd la un moment dat 19 puncte 
în plus, și mari șanse de a ră- 
mîne în primul eșalon. Dar, o 
dată cu scurgerea timpului de 
joc, bălmărenii au redus din 
handicap și, Intr-un final palpi
tant au reușit să cîștige aflîn- 
du-se astfel șl în ediția viitoare 
printre formațiile de Divizia A. 
Celelalte rezultate : Politehnica
Iași — Elba 75—74 (40—38), Po-

Azi, pe stadionul Metalul din Capitală

CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK (perechi)
După Campionatul Republican 

rezervat tinerilor alergători de 
dirt-track, iată că e rîndul se
niorilor să intre în arena de 
concurs, ei aliniindu-se astăzi 
la cea mai mare competiție in-

ternă pe perechi. Primele în
treceri se vor desfășura pe pis
ta stadionului Metalul din 
pitală, în formula de 21 
manse, cu începere de la 
16.30.

Ca- 
de 

ora

I 
I

F.C. ARGEȘ: , Hrlștea’ 6 -
Voicu 6 (min. 46 Mihai Mar
eei 6). : Pîrvu 7, Stanca 7, 
Eduard 6 .— St. Badea 6 -.(min. 
52 Tănașe 6)., Șimion 6,, Pană, 6, 
Băn.uță 7 — D. Zamfir 5, Ig
nat 5. , -

A arbitrat bine Cr. Teodores- 
cil (Buzău) ; la linie : Fi. Po
pescu (Ploiești) și S. PantCli- 
monescu (Boldești-Scăenl).

La speranțe.: 1—1 (1—1).

Steaua a -urcat pe scara va
lorii m ultimii ani, F.C. Ar
geș a coborît și partidele lor 
(chiar dacă în toamnă a foșt 
0—0. la Pitești), nu mai sâni 
ca altădată. Mai,ales .acum, 
cînd piteștenii au un retur 
sub așteptări și un neverosi
mil loc în dasamenț.. ,Așa 
stînd lucrurile, nici nu era 
greu de anticipat .. fizionomia 
partidei de pe. stadionul Stea
ua. Echipa campioană a ejorni- 
nat cu autoritate Și chiar.din 
plecare putea . deschide scorul 
în minutul 1, corner executat 

Țle Hagi. Lăcătuș a prelungit 
cu ' capul? mingea a lovit

deschfc 
trarc 
opusă, 
cu ca 
concur 
deviat 
Apoi, 
ta pit 
Hagi, 
outer 
ticnele 
Iul nu 
geșului 

Dup 
se pă 
spre 
mai 
sped 
și ins 
Hriste 
între 
parare 
Pîrvu 
unde 
dar P 
(min. 
zant c 
lodedi 
14 m 
69 St 
iul: I 
l-a fa 
naltyu 
cis d 
(min. 
porții,

li tehnica 
(26—31). 
78—8-1 i 
ELBA, ' 
Brașov :

Nicolac

— RAMIRA 73—54 
C.S.U. Brașov — ELBA 
(39—41). Clasament : 9. 
10. RAMIRA, 11. C.S.U. 
12. Politehnica Iași. 

: STRAJAN coresp.

I

SUCEAVA, 27 (prin telefon). 
Din nou tribune arhipline pc 
stadionul Arenl. Cam de pe la 
ora 15 nu se mai găsea nici un 
ioc în aceste tribune, mii 
suporteri ai echipei locaio 
mînînd practic pe dinafară, 
mele minute ale partidei au 
tat o bună funcționare a 
seelor cralovenilor. grație 
nicității echipei, sucevenii lcgînd 
mai greu jocul, datorită unei 
stări de precipitare. Cu timpul, 
însă, el aveau să conducă ostili
tățile. Lung a trebuit să se În
trebuințeze serios pentru a îm
piedica deschiderea scorului iii 
min. 10. cînd Ciobanu, urcat în 
atac, a șutat năpraznic; iar por
tarul naționalei a trimis în cor
ner. A urmat în min. 12 lovitu
ra liberă de la 17 m. lateral 
dreapta, a lui Cașuba, Goia era 
pe traiectorie și același Lung a 
deviat, la timp ! Mijlocul echipei 
oaspete n-a mai legal atîl de bl-

de 
ră- 

Pri- 
ară- 
tra- 
teli-

ne, fo 
pe sit 
șir, da 
ve, ia 
mar, 
repriz
jament 
următ
M 

marwce
min- 5 
splendi 
costa 1 
eraiov 
ră ! P
ză sini 
in car 
minge 
ții de 
pasat 
făcut 
stîngul 
tul lui 
și mal 
localni 
t» lui

ADMINISTRAȚIA de
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 27 APRILIE : Extragerea 
I : 23 14 25 20 33 34; Extra
gerea a Il-a : 36 39 8 22 2 17.

Fond total de cîstiguri: 
651.899 lei, din care 15.426 lei, 
report la categoria 1.
• Informăm pe participant! că 

NUMAI ASTĂZI se mai pot 
procura bilete cu numerele fia- 
forlte la TRAGEREA OBIȘNUITA 
LOTO de mîine, vineri, 29 a- 
priilie.

PAUZA - UN SFETNIC BUN. 
DAR, PENTRU CINE î

De cele mai multe ori, la ter
minarea primei reprize, antreno
rii, conducătorii și jucătorii care 
au evoluat în teren se îndreaptă 
grăbiți spre vestiare. In special 
eohipele a căror prestație a fost 
mai slabă. Firesc, am spune. 
Minutele regulamentare da pauză 
(pe lingă odihna binevenită) pot 
și trebuie să se transforme în 
succinte analize a modului în 
care a evoluat echipa în teren, 
să se reliefeze principalele ca
rențe și, bineînțeles, să se facă 
recomandările potrivite. Pînă aici 
totul este perfect. Dar, aproape 
la fel de exact se întîmplă și 
altceva : jucătorii de rezervă 
rămin în teren, portarii schițea
ză cîteva mișcări de așa-zisă în
călzire, ceilalți aruncă de cîte
va ori fără convingere, mai mult 
pentru efecte spectaculare sau 
pentru „fotografi" etc., etc. Ar
bitrii cheamă echipele pentru 
reluarea partidei, rezervele își 
(re)iau locui pe bancă și totul 
decurge ca mai înainte, cu sin
gura și foarte grava greșeală : 
sfaturile și indicațiile tactice pri
mite la pauză n-au fost auzite 
și de jucătorii de rezervă care 
— introduși în joc, din motive 
obiective — vor duce cu ei (ele) 
lipsa noilor indicații (ne)primite 
la pauză. De ce oare nu se a-

acestui 
aparent 
impor-

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• La sfîrșitul acestei săptă

mâni, mai precis duminică, 1 
mai, este programată prima TRA
GERE LOTO 2 din această lună. 
Formula tehnică de mult cunos
cută oferă participanților noi po
sibilități de .... 
sesia unor 
câștiguri în

0 Pentru 
lor Pronosport, 
jos programul etapei de dumini
că, 1 mai : 1. Ascoll — Avellino; 
2. Como — Pescara ; 3. Empoli 
— Verona ; 4. Internazionale —

a putea intra în po- 
mari și Importante, 
autoturisme și bani, 
amatorii concursuri- 

■ouMicăm mai

- Torl- 
7. Pisa 

— Fioren- 
Lecce ; 10. 
11.. Parma 

— nai. , l., — Cremo-
nese ; 13. Triestina — Lazlo.

Sampdoria ; 5. Juventus 
no ; 6. NapoM — Milan ;
— Cesena ; 8. Roma 
tina ; 9. Genoa — 
Messina — Brescia ;
— Bari ; 12. Taranto

• Informăm pe amatorii 
zului în plic că, în afara 
riilo-r obișnuite aflate în vînzare, 
în scurt timp va fi lansată în 
rețeaua Loto-Prono noua emisiu
ne specială limitată de sezon 
„LOZUL PRIMĂVERII**,

lo
se-

corclă atenția cu
venită și 
amănunt, 
lipsit de 
tanță, c*a 
chet de pildă, 
de (este știut) 
— regulamentar 
echipele, in corpo- 
re. trebuie să 
prezente în 
men tele de 
rupere ale 
lui...

REPROGRAMĂRI 
DE TOCURI

Astăzi după-a- 
miază, începînd 

_ de la ora 17, în 
Sala Floreasca va 
avea loc meclul- 
retur din semifina
lele „Cupei Româ
niei*' dintre Dina
mo București șl 
Dinamo Brașov. în 
prima m anșă au. 
cîștigat 
nii cu 25—22. 
in această 
tițle, 
pentru 
5—8, 
Și 
susține dubla 
de 30 apriilie și 
Neamț. Tot la 
mîine va avea loc partida (ami
na W dintre Relonul Săvinești și 
H.C. .Minaur Baia Mare din eta
pa a XVUI-a a campionatului 
Diviziei A. De asemenea, au fost 
devansate 
București — 
și Steaua —

Reamintim 
partide ale 
nin vor 
15 și 19 mai.

UNIVERSITATEA BRASOV - 
CAMPIOANA NAȚIONALA 

UNIVERSITARĂ (fem.)
în Sala Sporturilor din Cluj- 

Napo-ca s-a disputat Campionatul 
Republican Universitar feminin de 
handbal, la startul competiției 
fiind prezente reprezentative dan

manșă 
bucurește- 

" *“ Tot 
comp-e- 

grupa 
locurile

Universitatea 
Relonul

în

Zita Biro, jucătoai 
reșui Tg. Mureș, in 
(Fază din partida i 

Capitală 
r

reșeană in 
Confecția).

Craiova
Săvinești vor 

partidă în zilele 
1 mai, la Piatra 
Piatra Neamț,

meciurile ; Dinamo
H.C. Minaur (3 mai)
H.C. Minaur (5 mai), 

că ultimei 2 clouă 
campionatului femi- 

avea loc în zilele de

•-fy.it roii 
Bucure 
Galați,
.. ..ino.T 
stuelenț 
co nd iți: 
educați 
din CI 
pi-o ană 
pei Un 
re a < 
taie : < 
dicină 
Politehi 
finală. 
Bucure 
toare : 
nic Bu 
tehnic 
nic T: 
reștl ( 
Timișos 
lăți, 8. 
Iași. (I



CIMPEĂNU EVITĂ UN SCOR-FLUVIU
DINAMO 
S.C. BACĂU

3 (1)
1 (0)

DAR...
3h. Popescu a 
metri, dar ba- 

îpins de pe li- 
►oarta tînărului 
fi^supusă u- 

mtfljțe, ,,bom- 
trcoe pe lingă 
îi scorul este 
î min. 11: ccn- 
, de pe partea 
1ANU înscrie, 
apropiere, cu 
Iristca. care a 
n plasă. Apoi ? 
goa spre poar- 
lar suturile lui

Gh. Popescu, 
iu poarta, cor- 
și ele, dar go- 
5a. Replica Ar- 
a fost palidă, 
ispectul jocului 
îtocmai (doar 
►eții au ieșit 
irenui lor, în 
inuță. neobosit 
• în careul lui 
el permanent 
militari și a- 
(cu Stancu și 
zona centrală, 

(hesuia jocul), 
atat de la 7 m 

a trimis ra
in. 58). iar Bc- 

alături de la 
Abia in min.

mărit avanla- 
poartă, Eduard 
Lăcătuș și pc- 
ransformat pre- 
Apoi Hristea 

>s de pe linia 
a rămas doar 

t^^ALEXE

Stadion Dinamo ; teren foarte 
bun ; timp închis ; spectatori
— circa 8000. Șuturi : 23—4
poartă : 13—2). Cornere : „ .
Au marcat : VAIȘCOVICI (min. 
40), MATEUȚ (min. Șl),: MOVI
LA (min. 59), respectiv FULGA 
(min. 84).

DINAMO : Moraru 7' — Jercă- 
lău 7 (mlh. 52 Movilă 7), Red- 
nic 7,5, Andone 8 (min. 46 Al. 
Nioolae 7). Sabou 1 — I. Varga 
7, Lupescu 7; Mateuț' 7 — Vaiș
covici 7, Mihăescu 7, Orac 7,

SPORT CLUB : Cîmpeanu 7,5
■ —, Penoff 6 (min. 68 Andrie'Ș 6), 
: Borcea 6. Agachi 8, Cihdin 6

— Mitici 6, Vasilache 6. Tismă-
■ naru 6 — Fulga 7, Cr. Sava 6,5.

Andronlc 6.
A arbitrat foarte bine V. 

Curt : la linie :. Gh. Pîrvu (am
bii din . Constanța) ș! Șt. Rotă
rescu

La

(Pe
12—2.

(lași), 
speranțe : 1—0 (0—0).
- -- ■

la primele „schimburi deDe la primele „schimburi de 
mingi", superioritatea lui Di
namo a fost evidentă; Jocul se 
desfășura în sens unic, singura 
problemă pe care și-o puneau 
spectatorii fiind cine și cînd va 
marca în poarta curajosului și 
inspiratului Cîmpeanu, care — 
în ciuda celor 3 goluri primite 
— a făcut ieri o partidă remar
cabilă. Cu toată apărarea lor 
grupată, băcăuanii tiu pot evita 
pericolul, ceea ce reușesc fiind 
doar... amînarea deschiderii 
scorului, care s-a produs re
lativ tîrziu, în min. 40, cînd, Ia 
o acțiune creată de Mihăescu, 
pe aripa stingă, și încheiată cu 
o centrare Ia scmiinălțimc, 
VAIȘCOVICI a reluat în plasă, 
de Ia cițiva metri. Pînă la acest 
gol, am notat ocaziile lui Varga

A DECIS PRIMA REPRIZA
(două șuturi afară în minutele 
16 și 35) și intervențiile salva
toare ale lui Cîmpeanu,. în mi
nutele 26 (la acțiunea lui Orac) 
și 38 (la pătrunderea lui 
Sabou), în timp ce oaspeții au 
periclitat o singură dată poar
ta lui Dinamo, în min. 28, cînd 
Cristian Sava a încheiat cu șuț 
afară o îndrăzneață acțiune 
personală.

După pauză, 
MATEUȚ ne-a 
litățile sale de . 
distanță : primind o minge de 
Ia Rednie, el a expediat-o 
„bombă" (cu stîngul !) din mar
ginea careului, majorînd scorul. 
Portarul băcăuan respinge un 
frumos șut la ;,VindLtt“ al lui 
Orac (în min. 55), dar nu mai

în min. 51, 
reamintit ca- 
șuteur de la

are nimic de făcut în min. 59, 
cînd MOVILA, ajuns... vîrf 
central de atac, fructifică o 
pasă primită de la Orac. Se 
părea că scorul va lua propor
ții. Dinamo combină cu dezin
voltură, își creează mari ocazii, 
dar, în min. 75, Cîmpeanu sal
vează în corner, la șutul lui 
Mateuț, iar în min. 81 Vaișco
vici, de la 3—4 m, ratează de 
două ori în aceeași fază. în 
ultimele minute, Sport Club 
începe să alerge după „golul de 
onoare" și îl reușește (min. 84) 
prin .FULG A, care reia din 

, apropierea porții un balon 
centrat, dc Cr. Sava, în urma 

: unei frumoase curse pe aripa 
.dreaptă.

Radu URZICEANU

I
Stadion Gluloștl ; teren exce

lent ; timp ideal pentru fotbal ; 
spectatori — circa 18 000. Șu
turi : 16—14 (pe poartă : 7—,4).
Cornere : 8—4. A marcat
GOANȚA (min. 17).

RAPID : Toader 6 —. Marines
cu 6, Cirstea 6. Rada 7, Bacoș
7 — Drăghlci 6, Goanță 8, M, 
Stoica 7 (min. 54 Nică 6), §t. 
Popa 7 — Țîră 7 (min. 71 
Lucian 6), Bozeșan I 6.

VICTORIA : Rotărescu «
Comănesou 6, Ursu 6, Mlrea .7, 

: Topolinschi 7 — V. Cojocaru . 6 
(min. 46 Augustin 7), Dlcan 6. 
Lalș 7 (min. 74 Balaur I 6) J— 
Uleșan 7, Nuță 6, Stere 6,5. 
-A arbitrat bine G. Jonescu 
(București) ; ia linie : V. Anto- 
hl (Iași) șl P. Cadar (Brașov).

La speranțe: 2—4 (0—‘1)- 1

RAPID 
VICTORIA

»(1) 
o

I.

Min. 40 al meciului Dinamo 
(cu fafa acoperită de mina 
trarea lui Mihăescu.

Sport Club Bacău: Vaișcovici 
lui Ciudin) deschide scorul, din cen- 

Foto: Eduard ENEA

„LANTERNA" ÎNCĂ MAI PiLPilE

Ene), care i au obligat pe an
trenorii D. Nicolae-Nicușor și 
Șt. Feodot să apeleze la o sc
rie de rezerve. în acest prim 
act, de care aminteam, ferovia
rii au căutat să depășească de 
fensiva adversă atît prin com 
binațiile pe centru, cît și pri 
învăluiri pe aripi. Ei au bene 
ficiat de ocazii favorabile îr 
min. 5 — Țîră, min. 8 — Bo 
zcșan I, min. 12 — Stoica, îr 

. vreme ce partenerii de joc s-a-.
arătat periculoși la acțiunii, 
lui Cpjocaru (min. 10), Ster, 
(min. 13) și Dlcan (min. 16) 

. Singura modificare a tabele 
de marcaj, în min. 17 : Șt. Popa 
pornește cu o minge din te
renul propriu, insistă în acți 

. unea lui și, intrat în careu 
advers, pasează lui GOANȚĂ 
care, printr-o ingenioasă exe
cuție, „lobează" peste porta
rul. Rotărescu : 1—0. RaDidiști 
sînt în continuare mai activi 
fotbaliștii de la Victoria răs
pund cu acțiuni surprinzatoa 
rei Spectatorii au gustat fa- 

' îo
care la finalizare s-au aflat : 
Bacos — min. 21, Uleșan—min. 

>23, Țîră — min. 32, Topolin- 
- schi — min. 38.

După pauză, joc egal. Rapid 
. nu mai are verva din prima 
repriză. Victoria răspunde 

,, printr-un joc pozițional. Șitua- 
. țiile de marcare sînt mult mai 
rare. Le-au ratat: Bozeșan 
(min. 40). Stoica (min. 50) 
Goanță (min. 88) pentru Rapid 
Nuță (min. 61) și Uleșari (rrtin 
69) pentru Victoria^

Eftimie IONESCU

! - 3 ;;
Tribunele Giuleștiului; pline, 

respectîndu-se interesul parti
delor interbucureștene. în plus, 
suporterii nedezmințiți ai Ra- . ________ ___ __ ____
pidului știau că întîlnirea cu ,, zele de la ambele porție 
Victoria, una dintre ocupante
le podiumului, prezintă mare 
importanță pentru păstrarea a- 
cumulărilor din deplasările ' la 
Ploiești și la Pitești și care au 
îmbunătățit simțitor „zestrea" 
vișiniilor. Gazdele au repurtat 
victoria datorită unei mai bune 
reprize, a întîia, cînd, impul
sionați de Șt. Popa și benefi
ciind de verva lui Goanță, ău ' 
inițiat o Serie de atacuri la 
poarta lui Rotărescu, Este ade
vărat, Victoria a avut patru 
indisponibilități în lot (C. So
lomon, Damaschin I, Zare ’ și

TIMIȘOARA, 
fon), r

I
ilă, mai stăpînă 
inâ minute in 
;c pasele decisi- 
destule la nu- 

: ținta dorită. O 
uzură și anga- 
avea să fie și 

ai că acum a- 
io:jfn'ele dra- 
a Consumat în 
su „l-a făcut" o 
lui Cașuba, a- 

>at" pe centralii 
at violent în ba
te însă. Ia o fa
il anunța nimic, 
ilor, Susanu, cu 
avea trei solu- 

-a blocat și i-a 
kILA. Acesta a 
reluare și, cu 
balonul în col- 
artida capătă o 

de dramatism, 
ocul spre poar- 
min. 76, state

C.S.M. SUCEAVA 
UNIV. CRAIOVA

0
1 (0)

Stadion Areniteren bun ; 
timp înnorat, răcoros ; spec
tatori — circa 13.000. Șuturi : 
19—4 (pe poartă.; 6—2). Corne
re : 10—0. A marcat MĂNAI-
LA (min. 61). . -

C.S.M. SUCEAVA : Alexa 6 — 
Cristesc-u 6. Ghen-cean 6, Bre- 
niuc 6, Ciobanu 7 — Golan 5 
(min. 67 State 6), Gafenou 7. 
Buliga 6, Susanu 4 (min. 62 Pă- 
luș 5) — Buțerchi 6, Cașuba 6.

UNIVERSITATEA : Lung 7 — 
Negrilă 7, E. Săn-dol 6, Ad. Po
pescu 6, Mănăilă 7,5 — șt. Stoi
ca 5 (min. 59 P. Badea 6,5), 
Ci-urea 6, Geolgău 7, Ghiță 6 — 
Bîcu 6 (min. 88 Irimescu), Bi
ți 5.

A arbitrat foarte bine M.
enescu ; la linie : D. Teodores- 
ou (ambii din București) și Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene : AD.
PESCU, LUNG, MĂNĂILĂ. 

La speranțe : 4—3 (2—0).

(excelentă încrucișare cu Cașu
ba) este pe cale de a egala, dar 
E Săndol trimite în corner. Așa 
s-a încheiat un meci interesant, 
de mare luptă, în care, contrar 
datelor din caseta tehnică, oas
peții pleacă din Suceava cu două 
puncte mari.

Stelian TRANDAFIRESCU

Sto-

a echipei Mu- 
caracteristică, 
formația mv- 

tania echini 
rel D. NEAGU

PO-

_____, 27 (prin tele-
Formația gazdă nu 

lăsat prea mult invitată 
atace poarta lui Jipa. Avea să 
întîmpine, însă, încă,. din start 
de partidă, opoziția fermă a 
unei echipe decise să lupte 
pentru fiecare minge, pentru 
fiecare... centimetru de teren. 
Și cînd toată lumea, aici, aș
tepta ca „Poli" să „găsească" 
o fisură în sistemul defensiv 
ploieștean, spre stupoarea tri
bunelor, scorul îl deschidea 
formația vizitatoare, la o fază 
ce nu anunța mare lucru : Ca- 
ciurcac a primit o minge spre 
lateral-stinga, a centrat înalt, 
pe partea opusă, unde CR. ENE, 
nejenat de nimeni în apropie
rea colțului sting al careului 
mic, a reluat, cu capul, 
plasă : 0—1, in min. 22 ! Timp 
pentru o replică lucida a gaz
delor rămăsese destul, dar ea 
a fost așteptată in zadar, singu
ra acțiune ofensivă mai clară 
la poarta lui Jipa înregistrîn- 
du-se în min. 24, cînd Pascu, 
servit în careu, a șutat, ne- 
hotărît, în portarul ploieștean. 
Faza realmente periculoasă o 
consemnăm pînă la pauză, la ■ 
poarta lui „Poli", unde I. Gușe, 
profitînd de o inexactitate a 
lui Stoicov, s-a dus spre gol, 
dar în loc să „lobeze", a trimis 
spre Almășan, Ieșit în întîm- 
pinare.

VICTORIE REALIZATĂ CU
27 (prin te-

Dispută între o echipă 
debordant
(Corvinul) 
antrenată 
fundaș, I.

s-a
să

în

GREU

„POLI" TIMISOARA 
PETROLUL

0
1 (U

Mai" ; teren foarte 
însorit, călduros : 
circa 20.000.

Stadion „1 
bun ; timp 
spectatori - 
turi : 10—8 (pe poartă : 
Cornere : 12—2. A marcat 
ENE (min. 22).

„POLI" : Almășan 5 — 
cov 5, Crăciun 6, ~ 
Varga 5 — Pascu
6. Bozeșan n 6 
Dudaș 5 (min.
Banu 6 (min. 53

PETROLUL : Jipa 7,5
7, Pitulice 7, ~ -■ ■
Gușe 7

Ui , 
șu- 

4-1).
CR.

Oancea 6, C.
5, Ad. Manea 
— Bobaru 6, 
46 Vușcan 6), 
V4ătăn.escu 5j. 

Ruse 
C. ștefan 7,5, P. 

Mocanu - — - *
O. Grigore 5 (min.
5, min. 78 Catinca) 
7,5, Caciu-reac 6, I.

A arbitrat slab 
(Cluj-Napoea) ; ia 
Mus-tățeia (Pitești) 
manovicl (Reșița).

Cartonașe galbene : RUSE,
AD. MANEA.

La speranțe : 1—1 (0—1).

6, Ursea 6,
53 I. Manea
— Cr. Ene 

Gușe 6.
M. Salomtr 

linie : Al.
și A. Cuz-

LUCIDITATEA DE DUPĂ PAUZA

tare Brașov, 
>oca, Craiova 
?oara. Această 
ilare sportivă 

organizată în 
de Catedra de 
a Universității 
Ditlul de cam- 

revenit echi- 
n Brașov, că
it oarele rezuil- 
titutul de Mc- 

cu Institutul 
și 27—14. în 
tul Politehnic 
curile urmă- 
itul Politeh- 
nstitutui Poli- 
Ituituil Politeh- 
A.S.E. Bucu- 
de Medicină 

ersttatea Ga- 
de Medicină

dactatâ de 
ihail VESA

HUNEDOARA, 
lel'on). - ■ 
ce atacă 
propriu 
(Flacăra) 
fost mare 
Realități care și-au 
prenta, cum era de așteptat, pe 
desfășurarea întregii partide. 
Echipa locală a atacat în majo
ritatea timpului. în prima re
priză, a avut multe ocazii de 
gol, pe care le-au ratat însă 
Gabor (min. 32 și 38), Klein 
(mim 28) și Burlan (min. 30). 
Flacăra nu s-a lăsat deloc im
presionată, a făcut presing per
manent, s-a apărat exact, ie
șind deseori la atac, cu de
zinvoltură. Ba, am putea spune 
că în min. 21 a beneficiat de 
cea mai mare ocazie de gol a 
reprizei. Lala, însă, a trimis cu 
latul mingea centrată de Vis- 
creanu peste bară. O repriză 
pentru care, în pofida efortu
rilor celor două echipe, 
avea de făcut o remarcă 
gativă : gazdele au șutat 
10 ori la poartă, dar numai 
o dată pe spațiul ei. în timp ce 
cele două șuturi ale oaspeților 
au mers (tot) în afara porții.

Cea de-a doua repriză s-a 
desfășurat, în primele 15 mi
nute, tot în direcția porții e- 
chipei Flacăra. Atacurile ste
rile ale hunedorenilor au invi
tat la ofensivă pe „morenari", 
care au desfășurat un joc fru
mos, contraatacînd periculos. 
Din păcate, însă, neșutînd 
poartă. au fost nevoiți 
constate, în min. 70, că 
0—0 sperat s-a năruit. Butufei 
a respins în careu mingea, 
ceasta s-a lovit de piciorul lui

pe teren 
și alta 

de... un 
Nunweiler. 
pus am

CORVINUL 
FLACĂRA

1 (0)
0

teren bun ;
cir-

Stadion Corvinul ;
timp frumos ; spectatori 
ca 8.000. Șuturi : 18—6 (pe poar- 

‘ “ 11-3. A

La reluare, „Poli" (cu Oancea 
„vîrf“, pentru a da ofensivei 
un plus de vitalitate) s-a insta
lat în terenul advers, atacînd 
aprope fără întrerupere și cre- 
îndu-șl cîteva situații de gol : 
în min. 68, cind, la mingea 
„lobată" de Ad. Manea, libero-ul 
C. Ștefan a salvat in extremis, 
și in min. 79. cînd, la un șut 
bine plasat al lui Bozeșan II, 
Jipa a respins pe lîngă ștîlpul 
stîng. între timp, în min. 73, 
am notat și o iregularitate co
misă în careul ploieștean 
Gușe l-a faultat de la 
Bobaru, pătruns din 
dreapta), rămasă însă 
ționată de M. Salomir. 
meritele Petrolului

am 
ne- 

de

la 
să 

acel
a-

tă : 6—2). Cornere : 
marcat PETCU (min. 70).

CORVINUL : Ionițâ 7 - 
dac 7, Mărginean 7, Mezaroș 6, 
Tîrnoveanu 6 — 1. Petcu 7, Bur
lan 7, Klein 7,5 — Gabor 8, 
Văetuș 7 (min. 83 Stroia), Suciu 
6 (min. 46 Bejenariu 6).

FLACAra : Dohot 7 — G. Ra
du 6, I. Ene 7. Butufei 7,5, Vis- 
oreanu 7 — " 
(min. 69 D. Sava 6), 
C. Pană 7 ’ ’
(min. 76 M. Pană).

A arbitrat foarte bine D. Pe
trescu ; la linie : V. Alexandru 
și M. Duneea (toți din Bucu
rești).

Cartonașe galbene : SUCIU 
PETCU, CHIRIȚA.

La speranțe : 2—0 (1—0).

D. Sava, 
care, de 
precis în 
(ii : 1—0.

Bar-

Marcu 6, Dragnea 7
Purdea 6,5,

Dala 7, Chirlță 6

ricoșînd Ia PETCU, 
la 16 m, a trimis-o 

colțul de jos al por- 
Au mai fost 

ocazii ale hunedorenilor 
min. 77 Gabor a șutat, prin- 
tr-o „foarfecă" splendid 
cutată, sub bară ; Petcu, în 
min. 82, a trimis puternic în 
colțul de jos al porții —, am
bele rezolvate cu succes de 
Dohot. în ultimele opt minute, 
Flacăra are tăria să iasă cu
rajos la atac. Corvinul, însă, 
reușește, cu destulă dificultate, 
să-și mențină avantajul de un 
gol.

două 
— în
exe-

Modesto FERRARINI

(P. 
spate pe 
lateral- 
nesanc- 
Oricum, 

rămîn 
neștirbite. în pofida locului co
daș, ea s-a bătut „exemplar", 
demonstrînd că nu-și pierde 
speranțele.

Gheorghe NICOLAESCU

Șl DESTULE
CLUJ-NAPOCA, 27 (prin te- 

lefon). Studenții au făcut as
tăzi un joc de bună calitate șl 
au cîștigat clar. Mureșenii s-au 
apărat perioade îndelungate: 
au contraatacat sporadic 
doar spre finalul partidei 
echilibrat jocul. în aceste 
diții, studenții au atacat 
tot timpul și la acțiunile 
ofensive au participat de 
gulă fundașii laterali. De altfel, 
Meszaroș a fost coautor la. do
uă goluri.

în primele 45 de minute, jo
cul a avut în majoritatea tim
pului sens unic spre poarte lui 
Varo. Dar, spre dezamăgirea 
suporterilor săi. Universitatea 
nu a reușit să înscrie decît un 
gol, cu toate că a creat multe 
situații favorabile de finaliza
re. iar Cîmpeanu II, Cadar si 
chiar fundașii centrali Doboș 
și Neamțu au șutat deseori la 
poartă. în acest sens, raportul 
șuturilor la poartă (13—2) în 
favoarea clujenilor este destul 
de grăitor. Unicul gol din a- 
ccastă parte a întîlnirii l-a 
semnat I. MOLDOVAN, în min.-

Și 
au 

con- 
mai 
lor 
re

SLATINA, 27 (prin telefon).
F.C. Olt și-a dominai copios 
un adversar care și-a luai mă
suri optime de siguranță,' in- 
chizînd perfect toate culoarele. , 
Acest „lacăt" brașovean aVea să 
fie un real impediment pentru , 5000? Șuturi 
formația locală în drumul ei * 
spre poarta lui Polgar (în zi 
foarte bună). Pînă în min. 24, 
cînd s-â derulat prima situație 
de gol — Leța și-a prelungit 
balonul și Șulea l-a oprit cu 
mîna în suprafața de pedeapsă, 
M. Popescu ratînd lovitura de 
Ia 11 metri —, am notat foarte 
puține ocazii la cele două porți. 
Prima, prin Cigan (min. 11), a 
oaspeților, acesta, cu un șiit de 
la distanță, trimițîhd balonul 
peste poartă ; apoi, cea a lui 
Pena, în min. 17. Momentul 
psihologic din min. 24, prin iro
sirea penaltyului, s-a răsfrînt 
asupra formației locale, care 
nu și-a găsit deloc ritmul pînă, 
la pauză, cele două lovituri li-1 
bere de la 25 m, expediate de 
Minea (min. 34 și 37), fiind o 
„floare rară" pentru prima par-, 
te a jocului. Mai mult, în min. 
41, pe contraatac, o combinație 
rapidă Cigan — Terheș — A- 
vădanei era să se soldeze cu 
deschiderea scorului de către 
oaspeți.

La reluare, F.C. Olt atacă cu 
mult mai multă insistență și, 
în același timp, cu claritate 
Jocul se desfășoară, practic, în 
jumătatea de teren adversă, 
Pistol este cu adevărat percu 
tant, el aflîndu-se în excelente' 
situații de gol !n minutele 49, 
57 și 60, cînd numai reflexele 
lui Polgar au făcut ca tabela 
să rămînă neschimbată. La 0—0, 
brașovenii sînt beneficiarii unei

(F.C. OLT
F.C.M. BRAȘOV

1 (0)
0

Stadion „1 Mal“ ; teren bun ; 
timp noros ; spectatori — circa 

poartă : 
țnarcat

. . 12—3 (pe
4—2). Cornere : 7—0. A 
PENA (mlh. 85).

F.C. OLT : Gherasim 
Dumitrescu 7, Mihail 7, 
pescu 6, Hulban « — M. Popes
cu 6 (min. 68 Ad. Georgescu 6), 
Minea 7, Leța 7, C. Gheorghe e 
(min. 89 M. Ene) — Pistol T, 
Pena 8.

F.C.M. : Polgar .7,5 — Bălan 
6. Șulea 6 (min. 65 E. Moldo
van 6), Naghl 7, Kiss 6 — A- 
vădânei 7, V. Ștefan 6, Mărgă
rit 6. Cigan 7 — Terheș 6 (min. 
70 Flllp 6), Barbu B.

A arbitrat bine Gr. Macavel ; 
la ldtnie : 
din Deva) 
Vîlcea).

Cartonașe 
speranțe : 1—0

6 — 1. 
A. Po-

L. Kelemen (ambii 
șl N. Dineseu (Rm.

La
galbene : MINE A. 

(1-0).

situații: la o lovitură li- 
executată de Kiss (min.

mari 
beră
66), Terheș reia balonul cu 
capul și numai detenta lui 
Gherasim evită un gol ca și 
făcut. Din acest moment, F.C. 
Olt se află la cîrma jocului, 
Polgar salvează cu piciorul la 
șutul lui C. Gheorghe (min. 67), 
o va face și în min. 76, etnd 
Pena nu-1 va putea învinge de 
la 10 m, însă portarul brașovean 
va fi obligat să scoată balonul 
din plasă în min. 85, cind, după 
trei șuturi consecutive, PENA 
va înscrie, printr-un șut sec, 
care va „semna" victoria echi
pei aflată în marea majoritate 
a timpului în ofensivă.

Gheorghe NERTEA

ALTE OCAZII
15, Ia capătul unei frumoase 
combinații cu Biro și Cîmpeanu 
11. Merită să mai amintim și 
intervențiile sigure ale porta
rului Varo la șuturile expedia
te de Neamțu (min. 18), Cîm
peanu II (min. 23 și 28), Cadar 
(min. 24) și Dobrotă (min. 30).

Curind după pauză, localni
cii s-au desprins decisiv, la 
capătul a două faze parcă tra
se la indigo. în min. 49, 
Meszaroș, urcat în atac, a cen
trat în careu peste fundașii 
oaspeți, iar CÎMPEANU II, 
liber, a reluat în plasă :
2— 0. După alte 4 minute, Muj- 
nai îl pune în cursă pe același 
Meszaroș, care, din nou cen
trează în careu ; de data a- 
ceasta finalizează MUNTEAN :
3— 0. în continuare, pe fondul 
tempoului scăzut al studenților. 
Fan'ci, Craiu și colegii lor e- 
chilibrează jocul, dar fără ur
mări pe tabela de marcaj. In 
schimb, studenții își vor mări 
avantajul la 4 goluri în min. 
86 : Cadar îl imită pe Mesza
roș, făcînd o cursă pe partea

„U" CLUJ-NAPOCA 
A.Ș.A. TG. MUREȘ

4 (1)
0

Stadion 
foarte bun ; 
spectatori 
turi : 21—7 
Cornere : 4—6. 
MOLDOVAN (mim 
PEANU H (min. 
TEAN (min. 53) și BIRO 
86).

„U“ CLUJ-NAPOCA : 
7 — Meszaroș 7 (min. 76 
cu), Neamțu 7. Doboș 6,5, 
brotă 7 
van 7,5, 
Cîmpeanu II 8, Muntean

A.S.A. : Varo 6 — Szabo 5, 
Dorobanțu 5, Botezan 6, Fo dor 
5 — Er6s 5. Cr. Moldovan 5, T. 
Ivan 5 (min. 56 Barbu 6), I. 
Costel (min. 21 Albu 6) — Fa- 
nid 6, Craiu 5.

A arbitrat foarte bine V. Ti- 
torov (Drobeta Tr. Severin) ; la 
linie : J. Grama (București) și 
M. Popescu (Craiova).

Cartonașe galbene : BOTE
ZAN MESZAROȘ, DOBOȘ. PO- 
PICU.

La spM'anțe : 0—0.

dreaptă, centrează înalt în ca
reu și BIRO, cu o lovitură de 
cap, trimite balonul în plasă.

Pompiliu VINTILA

Municipal 
timp 

circa 12.000. 
(pe poartă : 

Au marcat : 
15), 

49).

teren 
frumos ;

Șu- 
12—3). 

I. 
CtM- 

MUN- 
(min.

Caval
Popi-

Do- 
— Mujnaj 7, I. Moldo- 
Biro I 7 — Cadar 7- - -- ț.



VIZITA PRIETENEASCĂ IEQEEEC
DE LUCRU A TOVARĂȘULUI |

MILOS JAKES
(CFrmare din pap 1) con-

tovarășului Gustav Husak, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, un cald mesaj de 
prietenie, urări de multă să
nătate și fericire personală, de 
prosperitate pentru *
român.

Mulțumind, tovarășul 
Ceaușescu a rugat 
transmită tovarășului 
Husak salutul său prietenesc, 
împreună cu cele mai bune 
urări.

In timpul convorbirilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Milos Jakes au pro
cedat Ia o informare reciprocă 
privind activitatea și preocupă
rile celor două partide pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congre
sului al XlII-lea al P.C.R. și, 
respectiv, ale Congresului al 
XVII-lea al P.C. din Ceho
slovacia.

In acest cadru, au fost e- 
xaminate stadiul actual al rela
țiilor bilaterale, posibilitățile e- 
xistente pentru dezvoltarea,_ în 
continuare, a 
româno-cehoslovacc 
politic, economic,

poporul
Nicolae 
să «e 
Gustav

marilor probleme care 
fruntă omenirea.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

In legătură cu rezultatele vi
zitei, ale convorbirilor purtate 
a fost adoptat un Comunicat 
comun, care se dă publicității.

LUPTĂTORI JUNIORI PE LOCURI
FRUNTAȘE LA TURNEUL DIN BULGARIA
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colaborării 
pe plan 

r____, ________ tehnico-ști-
ințifio și cultural, corespunză
tor nivelului atins de eco
nomiile celor două țări. Au 
fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale 
vieții politice internaționale.

Cei doi conducători și-au ex
primat satisfacția față de re
zultatele vizitei, ale convorbi
rilor purtate, precum și 
hotărlrea de a continua prac
tica unor asemenea intilniri de 
lucru In vederea examinării o- 
perative a unor probleme le
gate de extinderea in continua
re a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, dintre popoarele 
noastre, în interesul cauzei 
generale a socialismului și pro
gresului, al întăririi păcii, În
crederii și conlucrării inter
naționale.

A fost reafirmată, totodată, 
hotărîrca Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist 
din Cehoslovacia de a dezvolta 
in continuare conlucrarea pe 
plan internațional, de a-și 
spori contribuția Ia rezolvarea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, miercuri, un dejun 
oficial în onoarea tovarășului 
Milos Jakes, secretar general 
ai Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia.

tn timpul dejunului, desfă
șurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Milos 
Jakes au rostit toasturi, urmări
te cu atenție și subliniate cu 
aplauze de cei prezenți.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

și tovarășul Mitos Jakes, 
au vizitat, miercuri după-amia- 
ză, obiective social-edilitare_și 
cartiere de locuințe din 
pitaULPe parcursul vizitei, cei 
conducători de partid au 
salutați de locuitori ai Capita
lei, eu manifestări de deose
bită stimă și prețuire.

★
Miercuri scara s-a 

vizita prietenească dc 
efectuată in țara noastră 
tovarășul Milos Jakes.

Cel doi conducători 
partid au sosit împreună 
aeroport

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
șl Milos Jakes au trecut in re
vistă garda de onoare.

Distinsul oaspete și-a luat 
apoi rămas bun de la persoa
nele oficiale române aflate pe 
aeroport.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu $1 tovarășul 
Milos Jakes și-au luat un căi 
duros rămas bun. Cei doi con
ducători de partid și-au strins 
miinlle cu prietenie, s-au Îm
brățișat, Un grup de pionieri 
a oferit buchete de flori.

La ora 18,15 aeronava a de
colat.

Zilele trecute, o delegație a 
țării noastre s-a întors din 
Bulgaria, unde a participat la 
un turneu internațional de 
„greco-romane" la care au fost 
prezenți 112 concurenți din 
șapte țări. Bulgaria avînd ing... ___

$ concurs cîte 5—6 reprezentanți 
J: la flecare categorie de greuta- 

te. Delegația țării noastre a cu-
•? prins 7 luptători, cu toții în

jECIilPA OE JUDO, PE EOCUl 2
I IA 
ht

„INTERNAȚIONALELE"

Ca-
doi 
fost

încheiat 
lucru 

de
do 
Ia

GIMNASTICĂ
(Urmare lin mic, ti

Ionia, Stalele Unite, Suedia, 
Ungaria șl Uniunea Sovietică. 
România, ca țară organizatoare, 
va fi prezentă în întrecere 
cu sportive și sportivi din lo
turile care se pregătesc pentru 
viitoarele Jocuri Olimpice și, 
deopotrivă, eu tinere șl tineri 
de perspectivă, care vor fi 
prezent! peste puțină vreme Ia 
Campionatele Europene de Ju
niori de la Avignon, în Franța

Să facem mențiunea că In 
decurs de 31 de ani orașul Con
stanța găzduiește pentru a do
ua oară această importantă în
trecere internațională de gim
nastică (prima oară în anul 
1964), C.J.E.F.S.-ul și organele 
locale cu atribuții luînd toate 
măsurile pentru buna desfășu
rare a concursului.

La „Internaționalele" de judo 
§ pentru juniori ale R.D. Germa- 
g ne, competiție desfășurată la 

Meissen, reunind concurenți din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polo- 
nia, România. Ungaria și R.D. 
Germană (cu mai multe echl- 

0 pe), reprezentanții țării noas- 
tre au obținut frumoase succe- 
se: in întrecerile individuale, 

§ reamintim, Zoltan Tcszari (cat. 
§ semiușoară) și Adrian Croitoru 
ș (mijlocie) s-au situat pe primul 

loc. Ion Pop (semigrea), locul 
2, iar Nicu Hasegan (ușoară) și 
Mircea Sansu (grea) au ocupat 
locul 3. Pe echipe, formația 
României s-a clasat pe locul 2. 
ziarul de specialitate „Deut- 

f ‘ " ..................

La .Internaționalele" de judo

vîrstă de 16—17 ani. deși limita 
de vîrstă a participanților era 
18 ani. Juniorii români s-au 
aflat printre protagoniștii în
trecerilor, trei dintre ei califi- 
cindu-se în finalele competiției. 
Răzvan Ciobanu, un tinăr de 16 
ani, s-a clasat pe primul loc ta 
categoria 16 kg, invingîndu-1 
prin tuș pe maghiarul L. O- 
vary. In real progres în ultima 
vreme, Constantin Ozachevici 
(62 kg) l-a învins tot prin tuș 
pe bulgarul O. Vasiliev. deve
nind și el cîștigător al compe
tiției. Așa cum ne-a informat 
antrenorul principal al lotului. 
Victor Dolipschi, care i-a în
soțit pe sportivi, cel de al trei
lea concurent român calificat 
în finală, Constantin Dodiță (5H 
kg), merita și el să ciștige, dar 
a fost frustrat de victorie în 
meciul cu reprezentantul țării 
gazdă V. Gatev. Către sfîrșitul 
meciului, cînd Dodiță conducea 
cu 9—5 și se îndrepta cu pași 
siguri spre succes, arbitrii l-au 
descalificat pentru o obstruc- 

peție imaginară, trecîndti-1 
locul 2 în clasament.

Comportări meritorii au 
și Trandafir Geană (50 
Gheorghe Răducanu (81 
clasați pe locul 4 
lor. (M.TR.).

avut 
kg), 
kg).Răducanu

la categoriile

Echipele reprezentative de po
pice ale țării noastre au susți
nut, ta deplasare, un nou test 
ta vederea apropiatelor C.M. de 
la Budapesta (15—20 mai), ta 
compania puternicelor selecționa
te ale Cehoslovaciei. întrecerile 
au avut ioc pe arena cu 6 piste 
din localitatea Valky-Saris la 
probele clasice de 100 bile mixte 
femei șl 200 bile mixte bărbați.

SelecționablHl din cele două 
țări, aflațl în stadiul ultimelor 
preparative pentru „mondiale", 
au terminat la egalitate dubla 
lor întîlnire : Cehoslovacia — 
România 5464—5496 p.d. la mas
culin ; 2584—2581 p.d. la femi
nin : 5433—5385 p.d. la masculin 
și 2551—2624 p.d. la feminin.

Așadar, scor egal (2—2) în cele 
două zile de confruntări de bună 
factură tehnică, ta care s-au 
realizat rezultate de valoare 
mondială. In ambele meciuri, 
jucătoarele noastre au depășit 
granița celor 400 p.d., princi
palele realizatoare fiind Elena 
Andrees.. (452—457 p.d.), Doina 
Tăgean (443—439), Elena Birnaz 
(430—436) șl Marla Zsizsik (425— 
438). De la băieți, au dat satis
facție deplină Stelian Boariu 
(963—925). Șandor Szekely (a ju
cat ta meciul retur doborind din 
200 bile mixte 930 popice) și par
țial Erno Gergely (920—887), 
Vasia Donos (901—899) și Silviu 
Belivacă (907, dar ta.a doua reu
niune a înregistrat o surprinză
toare cădere, fiind Înlocuit cu 
Ilie Hosu, amîndoi totalizînd 869).

$

5

.Deut
sches Sportecho" subliniind că 
„cea mai bună comportare a 
oaspeților a avut-o echipa 
României". Juniorii noștri — 
component ai Centrului Olim
pic de la Alba Iulia -s au 
fost Însoțiți de antrenorul Ni
colae Marinescu.

VICTORIE LA DINAMOVIADA DE LUPTE
27 (Agcrpres)ULAN BATOR, . _ _ .

— La Dinamoviada de lupte 
greco-romane pentru tineret 
desfășurată în Palatul sportu
rilor din Ulan Bator, sportivul 
român Radu Strubert (cat. 57

kg), s-a clasat pe locul intîi. 
Iată și alți cîștigători: Neste
renko și Kasarian (U.R.S.S.), 
Anghelov (Bulgaria), Bachmann 
(R.D. Germană).

F O T B A L meri d iane
0 IN FRUNTEA clasamentului 
g golgeterilor campionatelor națio- 
g nale din Europa a trecut Tanju 
g Colak (Galatasaray). cu 34 de 
S; puncte înscrise. Duminică. în 
g campionatul Turciei, el a înscris 
g două goluri în partida cu Sam- 
g sun (3—0 pentru Galatasaray). în 

Turcia, mai stat programate încă 
g 5 etape. Pe locul secund ta cla- 
g sament este Tommy Coyne (F.C.

Dundee) 33 g, urmat de Ally

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • In cadrul con

cursului Internațional desfășurat 
la Walnut (California), sprinterul 
Jamaican Ray Stewart a cîștigat 
cursa de 100 tn tn 10,13, tn timp 
ce campionul olimpic Carl Lewis 
(3.U.A.) s-a situat pe locul cinci, 
cu 10.29. Proba de Înălțime a re
venit americanului Brian Stan
ton, cu 2,27 m. iar In cea de 
greutate a terminat Învingător 
Randy Barnes 22.11 m.

CICLISM • Etapa a doua a 
turului Spaniei disputată pe tra
seul San Cristobal de la Laguna- 
Santa Cruz de Tenerife (210 km), 
a revenit rutierului spaniol Gas
ton Inakl Înregistrat cu timpul 
de 5.25:41 (medie orară 38.687 
km). • Cu prilejul Concur
sului desfășurat pe velodromul 
din Leninabad (R.S.S. Tadjikă), 
sportiva sovietică Erika Salumlae 
a stabilit un nou record mon- 
dia’ în proba de 500 m lansat 
cu performanța de 30,496 (v.r. — 
30,591, șl aparținea cicliste1 fran

ceze Isabelle Gautheron).
GIMNASTICA • Desfășurat _ 

Phoenix (Arizona), meciul amical 
dintre echipele S.U.A. șl U.R.S.S. 
s-a încheiat cu o dublă victorie 
a sportivilor sovietici : 198,225—
195,300 puncte la feminin șl 
295,650—291,750 puncte la mascu
lin

MOTO • Campionatul Mondial 
de motocros la clasa 500 cmc a 
programat In localitatea elvețiană 
Payerno un concurs in care 
victoria a revenit sportivului en
glez David Thorpe („Honda"), 
urmat de francezul Jacky VI- 
mond („Yamaha"). în clasa
mentul general, se menține 
lider Thorpe, 73 puncte, se
cundat de compatriotul său Kurt 
Nlcoll. 03 puncte.

TENIS • Turneul de la Tulsa 
(Oklahoma) a fost cîștigat de 
Amos Mansdorf (Israel), care l-a 
întrecut în finală cu 2—6, 7—5. 
6—4 pe Jimmy Connors (S.U.A.).

se

ÎN APĂRAREA NATURII
.. Concursul de seni de La Saalbach, contînd 
- • pentru Cupa Mondială, urma să decidă și ta-
• ■ v’ngătorU clasamentelor generale la, slalom ape-
• - cial șl uriaș la coborlre. Primele două între- 
" ceri, cum se știe, n-au fost lipsite de secvențe 
; ’ interesante : bunăoară revelația acestui sezon,

italianul Tomba, s-a dezechiliorat ta chiar a
.. treia poartă a ..specialistului", căzînd ca ta fll- 
.. mele d» capă șl spadă, șl scoțtad un amar
■ - oftat, din piepturile a 8000 de compatrioțl ve-
• ■ nlți să-, aclame.
” Subiectul nostru de astăzi va fl. însă, altul. 
.. Și anume proba de coborîre. Mal bine zis, 
.. nedesfășurata probă de coborlre. Cu cîteva 
<• zile Instates Întrecerii, zăpada căzuse din bei-
■ - șug Ja Saalbach dar temperatura se facă-

pățlna să nu scadă prea mult sub zero grade.
'• Iar necoborlrea de temperaturii atrăgea după 
" sine șt varianta, nrcoborlrli pe plrtia de con- 
;; curs. Ca urmare ș-a Încercat apelarea la ul- 
.. ttma soluție, o... soluțU de azotat de amoniu. 
.. Acesta, pulverizat pe zăoadă atrage o ra-oidă 
.. scădere a temperaturi* favorizlnd obținerea
• ■ acelei „suprafețe de sticlă" propice marilor
• • concursuri de srh1. Numai că un calcul mate-
■ • matlc simplu a arătat că pornindu-se de la 
' ’ necesarul de amoniu ne metru pătrat, șl ta-

la

McColst (Glasgow Rangers) 29 g. 
Hugo Sanchez (Real Madrid) 28 g.

IN MECI AMICAL, disputat la 
Tulin (Austria), s-au Intilnlt e- 
chlpele de tineret ale Austriei și 
Danemarcei. Victoria a revenit 
oaspeților cu 2—1 (1—0), prin 
golurile marcate de Strudal 
(min. 38 șl 69), respectiv Haseai- 
huttl (min. 68).
ÎN CAMPIONATUL AUSTRIEI, 

după 29 de etape conduce Rapid 
Viena ou 44 puncte. Ea este 
virtuală campioană a țării.

REZULTATE înregistrate în e- 
tapa a 9-a a turneului final al 
Elveției : Aarau — Young Boys 
3—1 Grasshoppers Zilrich — Lu
cerna 1—1, Ncuchâtel Xamax — 
Lausanne 6—1, St. 
vette Geneva 0—2. 
conduce Neuchâtel 
urmată de Aarau 
vette Geneva 21 p.

ÎN SUEDIA s-a 
tapa 
I.F.K.

Gall — Ser
in clasament 
Xamax 27 p 
24 p șl Ser-

....... ....__ desfășurat e- 
a 3-a a campionatului : 

Gflteborg — Sundsvall

o—l, Norrkdping — Malms F.F. 
3—1, Brage — GAIS 1—0. Ham- 
mărby — Oergryte 0—1, Frolunda 
— A.I.K. 3—0, Oeater — Djur- 
garden 0—#. In clasament : Oes- 
ter 8 p, Oergryte, Sundsvall șl 
Brage, cu cîte 4 p.

SURPRIZE în Olanda (et. 32). 
" - ■ —" — Eindhoven 2—0 și

— Ajax 1—3 I Alte 
Dordrecht — Zwolle 

Utrecht 1—0, 
Den Haag 3—1. în cla-

Groningen 
Feyenoord 
rezultate : ____
2— 2, De® Bosch
Tilburg ~ . ______  _______
sament s Eindhoven 55 p, Ajax 
4» p, Feyenoord și Twente, cu 
cite 37 p.

LA MILANO a-a disputat meciul 
dintre selecționatele Italiei șl 
R.F. Germania, care au partici
pat și la finala Campionatului 
Mondial din Spania (1982). cîș- 
tigată. după cum se știe, de fot
baliștii italieni cu scorul de
3— 1. De data aceasta, scorul a 
fost egal : 3—3 (2—1), golurile 
fiind marcate de Sciera (min. 
ti), Graziani (min. 43) ș! Alto- 
belll (min. 54), respectiv Karl- 
Heinz Rummenigge 
Reinders (min. 
(min. 60). 
spectatori.

__ (min. 281,
58) și Hrubesch 

Au asistat 25 000 de

Ieri, Ia Yicna, în preliminariile C. f. de Juniori

AUSTRIA ROMANIA 1-1 (0-1)
...echipa noastră fiind egalată în minutul 90!

mulțlndu-se cu cel aproximativ 2500 de metri .. 
lungim î și 50 lățime ai pîrtiei, rezultă un total .. 
de 40 tone-substanță. Foarte bine, au zis or- • • 
ganizatorU. dispunem de această cantitate, șl - ■ 
au dat să-șl suflece mineclle șl să se apuce • ■ 
de treabă. Stațl-stațl. băieți nu vă pripiți, a ‘' 
intervenit Comisia ecologică a regiunii respec- <( 
tive. Conform normelor noastre nu puteți Im- ., 
prăștla pe pante mai mult de 8 tone. Fiindcă .. 
nu doar schiorii voștri îșl vor începe coborîrea, <. 
ci o dată cu venirea dezghețului și amoniul < - 
va cobor, facet-facet spre rîurl rturile. la rin- • • 
dul lor, vor nrăn’ pești, vor iriga ogoare sau - > 
se vor infiltra ta ptaza de apă freatică din <• 
care vom bea. Vă descurcați numai cu 8 tone 1 1 ‘

„Nu prea", a venit răspunsul organizatorilor 
concursului in cazul acesta au replicat eco- ,, 
togii, vrem să stltl că și noi îl iubim pe Zur- ., 
briggen dar...

Fapt divers sau tatîmplare cu mai_________ r___ ___ _____  adine! . > 
semnificații? Înclina spre a doua variantă: ■■ 
fiindcă iată, ta paralel cu lupta împotriva do- • ■ 
pinguiul ce vătămează organismele sportivilor. • ■ 
ia tot mai mare amploare șl cea contra ..dopin- “’ 
gulul" cî poate dăuna marelui organism al J 
naturii.

VIENA, 27 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). Marele 
stadion vlenez din Prater a găz
duit partida dintre primele 
lecțlonate de juniori ale Aus
triei și României din cadrul

*- -
Stadion „Prater" î teren ex

celent ; timp frumos ; specta
tori — circa 2 000. șuturi : 8—li 
(pe poartă î 3—4) Corn ere : 
7—5. Au marcat: KUANTSCHNIG 
(min. 90), respectiv STAnîct 
(min. 12 — din penalty)

AUSTRIA» Immter — RAMUS. 
Gschnaldtner. Puza. Schnellrie- 
der — Maier, Krug (min. 46 
Kager). KUANTSCHNIG — CA- 
NADT. KLEER, Relnmayr

ROMÂNIA : Arcanu — Dumi
tru, STAN, BUCUR Aprodu 
(min. 73 Crlstescu) — MINEA 
ȘTEFANîCA, Petruș (min. 67 S. 
Mihal), Hanganu — Răducloiu 
STANICI.

A arbitrat bine P. L. Magn< 
(italia).

Cartonașe galbene : KAGER.

preliminariilor Campionatului Eu
ropean A. Tnttlnirea s-a 
cheiat la egalitate. I—1 
Medul era deosebit de 
tant pentru „tricolori" 
un ește ar * ‘
mult șansele de calificare

se-

Sorin SATMARI

In
to—1). 

impor- 
deoarece 

diminuat foarte ____ _________ _....—-j a)e 
echipei noastre. $1 așa ele s-an 
micșorat golul primit In ulti
mele secunde frustrtnd ech'pa 
noastră de o victorie ne care 
ea ar fi meritat-o cu prisos'n-

ță. Și ar fi 
ce a atacat 
chis 
min 
reu 
fost 
tot el a transformat 
pedeapsă, după care, pînâ la 
pauză a irosit mari ocazii prin 
Petruș (min. 21), Minea (min. 
25) șl stăntcl (min. 42). tn a- 
ceastă orimă parte, gazdele au
avut doar o ocazie pe care a 
ratat-o, ta min. 44, Impetuosul
Kuantschnta.

După pauză, fa mln.49, Han- 
ganu ar fl putut ridica scorul la 
2—0, dar a ratat și el, după care 
gazdele au avut o perioadă de 
joo mai bună. Arcanu șl Bucur 
remaretadu-se la acțiunile Iul 
K'eer șl Canadl din mtn. 55 și 
si Apoi jocul s-a echilibrat. 
Tn min. 79, Răduclolu a scăpat 
singur, dar a șutat imprecis. 
Iar cînd nimeni nu se mai aș
tepta, în ultimele secunde. ia 
o lovitură de colț, juniorii aus
trieci au egalat prin KUANT
SCHNIG, eare a reluat cu capul 
In ptasa porții lui Arcanu, după 
care arbitrul a fluierat sfîrșitul 
partidei. Păcat, o victorie, chiar 
la limită, ar fi Însemnat un pas 
bun

meritat-o, < 
mat mu.lt, a 
repede scorul, 

cînd — lansat în 
de Ștefănică — STANICI a 
faultat de Gschnaidtncr și 

-2 — L..—i lovitura de 
pînă

relativ 
12.

deoare- 
i des- 

in 
ca-

pe drumul calificării.
Adrion VASILESCU 

CLASAMENT
5 4 0 1 14—5 
5 3 11 10— 6
5 113 6—14
5 0 2 3 5—10

1. U .R.S.S. 
?. Romănia
3. Turcia
4. Austria
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