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RELUAREA CAMPIONATULUI DIVIZIEI A LA FOTBAL

RETURUL A DEBUTAT CU SURPRIZE
• Trei victorii ale echi
pelor aflate in deplasare: 
Sportul studențesc, F. C. 
Bihor ți Jiul ® Univer
sitatea Craiova a obținut 
un rezultat egal la lași
• Steaua și Dinamo au 
primit o replică dirză din 
partea echipelor oaspe
• In etapa viitoare : 
primul cuplaj interbucu-

reștean.

Sameș a venit 
in atac, pentru a 
înscrie, dar lovi
tura sa de cap, din 
min. 44, va trece 
pe lingă poarta re- 
Sițeană.
Foto : S. BAKCSY

CLASAMENTUL DIVIZIEI A

GOLGETERU — 22 GOLURI: D. Georgescu (Dtaemo) 
— 4 din 11 m. 12 GOLURI : Iardănescu (Steaua) — 
5 din 11 m. 11 GOLURI : Roznai (Jiul). 9 GOLURI : 
Peniu (F.C. Constanța) Costea (Polii. M.
Sandu (Sportul studențesc). R&ducanu (Steaua). 
« GOLURI : Cotec („Podi44 Timișoara).

1. STEAUA 18 11 4 3 41—17 26
2. Dinamo 18 12 1 5 43—21 25
3. Polit. lași 18 8 4 6 28—26 20
4. F.C. Bihor 18 8 3 7 23—21 19
5. „Poli" Timișoara 18 8 3 7 28—28 19
6. S.C. Bacău 18 9 1 8 21—23 19
7. F.C. Constanța 18 8 2 8 23—18 18
8. A.S.A. Tg. Mureș 18 8 2 8 24—25 18
9. F.C.M. Reșița 18 8 2 8 19—25 18

10. Jiul 18 7 3 8 29—30 17
11. Rapid 18 7 3 8 19—22 17
12. Sp. studențesc 18 8 1 9 22—28 17
13. F. C. Argeș 18 6 5 7 17—25 17
14. Univ. Craiova 18 6 4 8 23—18 16
15. U.T.A. 18 7 2 9 22—30 16
16. F. C Olimpia 18 6 4 8 18—31 16
17. „U“ Cluj-Nap. 18 5 3 10 23—23 13
18. C.F.R. Cluj-Nap. 18 4 5 9 14—26 13

ETAPA VIITOARE (14 martie)

REZULTATE TEHNICE
F.C Olimpia S. M. — Rapid 2—0 (0—0)
„U“ Cluj-Napoca — Sportul stud. 0—1 (0—0)
U.T.A. — F.C Argeș 2—0 (2—0)
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul 2—3 (1—1)
„Poli" Timișoara — S.C. Bacău 3—1 (1—D
Politehnica lași — Univ. Craiova 1—1 (0—0)
F.C Constanța — F.C. Bihor 0—1 (0—0)
Dinamo — C.F.R. Cluj-Nap. 4—2 (1-0)
Steaua — F.C.M. Reșița 3—1 (1—1)

Intre paranteze, rezultatele din tur.

UNIV. CRAIOVA — „U“ CLUJ-NAPOCA (0—1)
F. C ARGEȘ — F.C. CONSTANȚA (0-1)
STEAUA — RAPID (0-0)
C.F.R. CLUJ-NAP. — „POLI" TIMIȘOARA (2-2)
JIUL — F.C. OLIMPIA S. M. (2—2)
S. C. BACĂU — U.TA. (0—3)
DINAMO — SPORTUL STUD. (0—1)
F.C.M. REȘIȚA — A.S.A TG. MUREȘ (0—4)
F.C BIHOR — POLITEHNICA IAȘI (1—4)

I CITIȚI ÎN PAGINILE 2—3 RELATĂRI DE LA 
MECIURILE CELEI DE A XVIII-a ETAPE A. 
DIVIZIEI A

DE FOTBAL --------------------------------------- -----——^WWWWWWWI 
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frig. n-am fiAșa cum a fost timpul ieri, cu
zis că stagiunea fotbalistică de primăvară și-a făcut debu
tul pe stadioanele care au găzduit cele nouă partide. Au 
„încălzit", in schimb, meciurile, in general viu disputate, 
unele dintre ele încheiate cu rezultate-surpriză.

Intr-adevăr, formațiile oaspete au ieșit victorioase în trei 
din cele nouă partide (la Constanța. Tg. Mures Si Cluj-Na
poca), Universitatea Craiova obținind și ea un punct prețios, 
in deplasare, in jocul susținut cu Politehnica Iași. In pofida 
surprizelor, clasamentul Diviziei A isi manifestă statu quo-ul 
la ambii săi poli.

Prima etapă a returului ne obligi si la o subliniere indi
viduală : Dudu Georgescu, cu cele trei goluri înscrise ieri, 
se relansează incă din startul sezonului in cursa pentru cîs- 
tigarea celei de-a doua „Ghete de aur".

Returul Diviziei A a Început spectaculos ; să vedem ce 
ne va rezerva etapa a XlX-a. care programează, intre al
tele, primul cuplaj interbucurestean, meciurile Steaua — 
Rapid si Dinamo — Sportul studențesc.

RUSSELSHEIM, 7 (prin te
lefon). Timp de două zile, In 
localitate s-a desfășurat întîl- 
nirea internațională dintre e- 
chipele feminine de gimnas
tică ale R. F. Germania și 
României. La capătul unei în
treceri de ridicat nivel tehnic, 
dominată net de formația oas
pe, victoria a revenit pe echipe 
gimnastelor românce : ROMÂ
NIA 389,45 p, R. F. GERMANIA 
382,20 p. O impresie puternică 
a produs publicului spectator 
multipla campioană europeană 
Nadia Comăneci, cotată de pa
tru ori cu nota 10. Astfel, 
campioana noastră a realizat 
un punctaj excelent la indivi
dual compus, clasîndu-se pe 
primul loc cu 79,55 p. Iată, de 
altfel, primele clasate la in
dividual : Nadia Comăneci 79,55, 
Teodora Ungureanu 78,60, Anca

Grigoraș 77,55, Alina Goreac 
77,05, Georgeta Gabor 76,65, 
Andrpa Rieger 76,50.

★

SOFIA, 7 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru, Toma 
Ilristov). Sala Rakovski a găz
duit, sîmbătă și duminică, 
intîlnirea de gimnastică femi
nină dintre echipele Bulgariei 
și României, contînd pentru 
gazde ca meci de calificare 
pentru J.O. Meciul s-a înche
iat cu un dublu succes al gim
nastelor românce. O excelentă 
impresie a lăsat publicului 
tînăra Luminița Milea, care a 
terminat învingătoare la indi
vidual compus cu 77,60, urmată 
de Paula Ion și de sportivele 
bulgare N. Șatarova, N. Kos
tova, G. Ianeva și G. Veseli- 
nova.

Ediția jubiliară a „Cupei Prietenia'* la scrimă
ROMÂNIA - LOCUL 3 LA SABIE
Și în întrecerile pe echipe ti

nerii sabreri români partici
pant! la „Cupa Prietenia'* au 
rămas în atenția generală, dar 
nu prin componenții primei gar
nituri, d prin aceia ai forma
ției secunde, situată în turneul 
final pe locul 3, după formațiile 
Ungariei șl U.R.S.S.

Inițial, cele 9 echipe partici
pante au evoluat în serii. Ro
mânia II a concurat în seria a 
2-a, pe care a cîștigat-o, cu o 
victorie la Polonia la scorul 
de 9—7, în timp ce cu Bulga
ria a terminat la egalitate 
(8—8), dar a pierdut la tuș- 
averaj : 63—57. Celelalte serii
au găsit în frunte echipele 
U.R.S.S. și Ungariei. In conti
nuare. dștigătoarele seriilor au 
luat pârtie la un turneu final 
în care, din păcate, sabrerii 
noștri nu și-au putut apropria 
nici o victorie : 0—9 cu Un
garia și 5—9 cu U.R.S.S. (Nuță 
și Ilief cite 2 v și Stănescu). 
Primul loc a fost decis în 
urma meciului dintre Unga
ria — U.R.S.S., încheiat la e- 
galitate (8—8), dar cu avantaj 
de două tușe (59—61) pentru 
trăgătorii maghiari.

Prima echipă a României s-a 
clasat pe locul 4. Ratînd cîști- 
garea primei poziții în serie (o 
singură victorie, la Cehoslova
cia, cu 9—0), ea a tras cu Po
lonia și Cuba în grupa echipe
lor angajate pentru locurile

4—6. De data aceasta, sabrerii 
noștri au fost mai siguri pe ei, 
cîștigînd ambele partide : pri
ma cu Polonia, la tușe (61—63), 
iar cea de-a doua, la Cuba, cu 
9—5. Ca și în proba individua
lă, Frunză a fost trăgătorul de 
bază al echipei. Clasament fi
nal : 1. Ungaria, 2. U.R.S.S., 
3. ROMANIA II (Nuță, flief. 
Stănescu, Păunescu), 4. ROMA
NIA I (Frunză. Pantelimones- 
cu, Papuța, Mărcuș, Stan), 5. 
Cuba, 6. Polonia.

în ciuda unor eforturi vizi
bile uneori de a ieși din ano
nimat, echipa de floretă a ță
rii noastre n-a putut ocupa de- 
cît locul 6 în clasamentul fi
nal. Inițial, în serii ea a debu
tat cu o înfrîngere. la Cuba, 
cu 4—9. după ce a cîștigat, in 
extremis, la Bulgaria (59—64 
la tușaveraj), ajungînd astfel în 
grupa echipelor aspirante la 
locurile 4—6. Lipsa de omo
genitate valorică a formației 
noastre a pus-o, însă, în situa
ția de a se recunoaște învinsă 
de două ori consecutiv : cu 
6—9 la Polonia (FI. Nicolae 3, 
Roșu 2, Mătușan) și cu 3—9 la 
Ungaria (FI. Nicolae 2, Roșu). 
Clasament final : 1. U.R.S.S., 2. 
R.D.G., 3. Cuba, 4. Polonia, 5. 
Ungaria, 6. România I.

Luni. în sala Floreasca din 
Capitală, începînd de la ora 8. 
proba feminină individuală de 
floretă.

Tiberiu STĂM A

Simbătă și duminică, la București și Ploiești
A

START IN C. E. DE HOCHEI JUNIORI, GRUPA B
jocuri atractive, cu goluri multe

Tradițională competiție de 
început de primăvară, Campio
natul european de juniori Ia 
hochei reprezintă 
siva și selecta participare 
care se bucură — 
întrecerile de elită 
tor sportivi de pe 
nostru. Frumusețea 
ruirea și ambiția 
au făcut ca și cu ocazia prime-

prin ma
de 

una dintre 
ale tineri- 
continentu 1 

fazelor, dă- 
hocheiștilor

lor meciuri din grupa secundă 
a C.E., consumate sîmbătă și 
duminică la București și Plo
iești, să fim martorii unor 
dispute cu goluri multe, atrac
tive, deși formațiile învingă
toare s-au detașat mai clar 
decît era de așteptat.

Iată scurte consemnări de la 
aceste meciuri care au prefa
țat o competiție ce se anunță 
interesantă :

o excelen- 
și cu une-
— cea a 

și o altă 
„surpriză".

A î&ceput returul și la rugby

NESPERAT: OLIMPIA-ȘTIINȚA PETROȘANI 3-3
Etapa inaugurală a returului 

campionatului de rugby a fost 
marcată de o singură surpri
ză, în meciul Olimpia — Știin
ța, ceea ce determină un 
schimb oe locuri în seria se
cundă : între
(acum locul 2) și Știința (3), 
lider fiind tot ~’ 
schimb, prima serie are in con
tinuare același clasament (în 
frunte : Farul, Sp. studențesc 
si Steaua). Unele amănunte : 
• STUDENȚII DIN VALEA 
JIULUI AU DEZILUZIONAT. 
Vîntul pătrunzător și terenul 
moale și-au pus amprenta pe 
reușitele tehnice, jocul dintre 
Olimpia și Știința Petroșani 
fiind, cel puțin în prima re
priză, confuz, neinteresant. 
Oaspeții, în pofida unei garni
turi valoroase și a pretențiilor, 
s-au arătat timizi, neinspirați, 
lipsiți de vlagă. Ei au condus 
în prima repriză (ooncretizînd

Universitatea

Dinamo. In

prin „drop“-ul omului lor nr. 
1, Cantea), dar In partea a 
doua, avi nd și vîntul în față, 
au fost pur și simplu neputin
cioși în fața dăzlănțuitei ofen
sive a gazdelor, care i-au ținut 
mal tot timpul în propriul te
ren ! Olimpia și-a confirmat 
preferința pentru rugbyul des
chis șl rămîne o echipă meri
tuoasă, deși 
Ea are un 
excelent în 
gian. Iar 
transformat
tu.rile de pedeapsă pe care le-a 
avut, surpriza zilei ar fi fost 
și mai mare I A marcat pen
tru Olimpia Ciorogaru, din l.p.

~) • CAMPIONII IN
Constănțenii 

sibienilor nu 
>uțin de 10 încercări I ..... — S A INTKE_ 

MULT, 
depășit

cu un lot modest 
conducător de joc 
„veteranul" Boian- 
dacă Tablă ar fi 
vreuna din lovi-

(G. R.) _
MARK VERVĂ, 
au administrat 
mai
• STEAUA NU 
BUINȚAT PREA 
Totușj, militarii au

net o formație resemnată din 
start • TIMIȘORENII 
JUCAT FOARTE BINE. Și re
plica Vulcanului a fost onora
bilă. • DINAMO A DOMINAT 
LA IAȘI. Bucureștenii puteau 
chiar cîștiga • MECI PLĂ
CUT ȘI LA CLUJ-NAPOCA. 
înaintarea gazdelor a fost în 
mare vervă.

AU

Se ria
56—9
40—0

REZULTATE TEHNICE : 
I : Forul — C.S.M. Sibiu 
(17—3), Steoua— Gloria _ 
(22—0), Sportul studențesc — 
Mineral G. Humorului 39—3 
(12—3), T.C. tnd. Constanța — 
Rulmentul Bîrlad 11—6 (0—6ț ; 
seria a 11-a : „Poli* loji — 
Di-oamo 3—3 (3—0), Olim
pia — Știința Petroșani 3—3 
(0—3) I. Vulcan — „U“ Timi
șoara 0—16 (0—6), Agronomia 
Cluj-Napoca — Grivițo Roșie 
H—6 (7—0).

BUCUREȘTI (seria I)

ROMANIA — SPANIA 12—2 
(3—0, 8—1, I—1). Partida de 
deschidere a meciurilor de la 
București, disputată sîmbătă, 
ne-a oferit prilejul de a ve
dea la lucru o echipă bine do
tată din punct de vedere al

calităților fizice, cu 
tă pregătire tehnică 
le valențe tactice 
României, precum 
formație, am zice 
care a ținut să onoreze prima 
prezență a hocheiului spaniol 
la o întrecere oficială printr-o 
comportare curajoasă și dirză. 
Tinerii hocheiști români au 
acuzat startul într-o întrecere 
de o astfel de amploare mani
festând o evidentă emoție, ceea 
ce a 
nilor 
țiilor

scăzut eficacitatea acțiu- 
Și rapiditatea combina- 
lor. Oaspeții, din rîndurile

Călin ANTONESCU 
Valeriu CHIOSE 

Traian IOANITESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Acțiune ofensivă a echipei române in meciul cu Sixwwa (12— 2* 
soldata : cu un gol realizat de DandU Foto ; IA NKAGU



ETAPĂ ECHILIBRATĂ ÎN DIVIZIA DE LUPTE LIBERE |
Ieri au avut loc întrecerile 

etapei a Il-a din cadrul Di
viziei A de lupte libere. Noul 
sistem dc desfășurare a com
petiției a contribuit substanțial 
la dinamizarea partidelor, fapt 
evidențiat și la această etapă. 
Iată cîieva amănunte :

BUCUREȘTI. In sala Giulești 
s-au întilnit luptătorii forma
țiilor Montorul Pitești, Nicolina 
Iași și Rapid București. La ca
pătul confruntărilor, 
multe puncte le-au 
leștenii : 24. Dintre 
chipei bucureștene 
cat V. Vișan (cat. 
Ștefan (57 kg), I. 
kg), N. Dorobanțu 
Zaharia (74 kg) și 
(+100 kg), învingători în toate 
partidele susținute și clasați pe 
primul loc la categoriile res
pective. Lupta pentru locul se
cund în clasamentul pe echipe 
a fost deosebit de echilibrată 
și a dat cîștig de cauză echipei 
ieșene cu 17 p, cu numai un 
punct mai mult decît Monto- 
rul. Ieșenii au obținut succese 
îndeosebi la categoriile de greu
tate mari : V. Țigănaș (82 kg)

cele rnai 
obținut giu- 
luptătorii e- 
s-au remar- 
48 kg), G’l. 
Dumitru (62 

(68 kg), C. 
P. Prisăcaru

și Șt. Eaac’ie (100 kg). Dintre 
luptătorii de la Montorul nu
mai N. Iepure (90 kg) s-a cla
sat pe primul loc. In schimb 
piteștenii au ocupat locul 2 la 
patru categorii. în general reu
niunea din sala Giulești a fost 
dominată de numeroase me
ciuri viu disputate. Din totalul 
acestora 20 s-au încheiat îna
inte de limită prin tuș, iar 
celelalte au prilejuit dispute a- 
prige. Bunăoară V. Țigănaș l-a 
învins pe tînărul P. Lăzărescu 
(Montorul) cu 24—3, N. Doro
banții a dispus prin tuș de 
C. Poptscu (Montorul) după ce 
conducea cu 23—2, iar T. Ba- 
rac (Montorul), în limitele ca
tegoriei 74 kg, l-a întrecut pe 
Gh. Matei (Nicolina) cu 13—6. 
în fine, subliniem deciziile co
recte ale arbitrilor bucureșteni 
Șt. S'raneiu și N. Hasler.

C. CHIRIAC

mul loc a revenit echipei ti
mișorene la un punct diferență 
(22) față de C.S.M. (21). Echipa 
hunedoreană a ocupat locul 3 
cu 16 p. S-au evidențiat C. 
Kraus (U. M.), Al. Motorga 
(C.S.M.) și V. Liță (Construc
torul). ȘT. GURGUI — coresp.

GALAȚI. Echipa din locali
tate, Dunărea, a ocupat primul 
loc, cu 20 p, în întrecerea cu 
Progresul Brăila (19 p) și 
C.S.M. Iași (14 p). Cîștigătorii 
în ordinea categoriilor : V. Ro
tam (C.S.M.), A. Neagu (Du
nărea), M. Marin, M. Voicu și I. 
Lungu (Progresul), P.Poalelungi 
(Dunărea), Gh. Caracostea (Pro
gresul), la 90 kg partidele au 
fost aminate, I. Teodora și M.

(Dunărea). V. ȘTEFĂ-
— coresp.
M A RE. Reuniunea la 

participat echipele Di-

I
I
I
I
I
1

CRAIOVA. Reunind formații 
de valoare apropiată (U. M. Ti
mișoara, C.S.M. Craiova și Con
structorul II medoara), confrun
tările s-au desfășurat sub sem
nul echilibrului. De altfel, pri-

MU,.

DOINA MITRICICĂ Șl MIRCEA ION 
CAMPIONI LA PATINAJ ARTISTIC

MIERCUREA CIUC, 7 (prin 
telefon). In localitate s-a dispu
tat campionatul republican de 
patinaj artistic — seniori și 
senioare.

întrecerile s-au încheiat du
minică la prînz, tricourile de 
campioni revenind, după o 
luptă sportivă frumoasă, bucu- 
Feștenilor Doina Mitricică 
(I.E.F.S.) și Mircea Ion (Școala 
sportivă nr. 2). Ion Bulete, li
derul clasamentului la figuri 
obligatorii, nu a mai fost la 
fel de inspirat și la următoa
rele două „examene" 
petiției. La programul scurt s-a 
clasat ultimul (6), iar la libere 
a ocupat, cu greu, locul 2. In 
schimb, a concurat peste aștep
tări Adrian Georgescu (locul 
2 la libere), căruia îi întreză
rim o frumoasă activitate îri 
viitorul apropiat.

La fete, după Doina Mitricică. 
al cărei program de exerciții 
libere cuprindea cîteva ele
mente de mare dificultate și 
bine executate, a plăcut mult și 
Beatrice Huștiu. In rest, un pro
gres evident la libere l-a în
registrat Cornelia Picu, iar din
tre cele mai tinere patinatoare, 
Mariana Ghițu.

Iată clasamentul final: FETE: 
1. Doina Mitricică (I.E.F.S.) 5— 
95,32 p, 2. Beatrice Huștiu

ale com-

(I.E.F.S.) 10—90,66 p, 3. Ga
briela Voica (I.E.F.S.) 18—86,90 
p. BĂIEȚI : 1. Mircea Ion (Șc. 
sp. 2) 5—93,74 p, 2. A. Bulete 
(Șc. sp. 2) 12—89,24 p, 3. A. 
Georgescu (Șc. sp. 2) 15—87,96 p.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Burgaza 
NE3CU

SATU 
care au _ 
namo Brașov, C. S. Satu Mare 
și C.S.M. Reșița s-a încheiat 
cu clo'iă câștigătoare : Dinamo 
și C. S. Satu Mare, clasate pe 
locurile 1—2, 
puncte 
reușit 
de 11

SF.
localitate n-a reușit să obțină 
mai mult de 13 p, clasîndu-se 
pe locul 3, după C.S.M. Cluj- 
Nanoca (21 p) și C.S.O. Tîrgo- 
viște (19 p). GH. BRIOTĂ — 
coresp.

BRAȘOV. Steagul roșu, cu 
25 p, s-a detașat de Progresul 
Buc. (19 p) și de Comerțul Tg. 
Mureș (16 p). De altfel, bra
șovenii au ieșit învingători la 
7 categorii. C. GRUIA — co
resp. județean.

1
I

la egalitate de 
21. Reșițenii nu au 
acumuleze mai mult 
Z. KOVACS—coresp.

Oltul din

să
p.
GHEORGHE.

CamiHonatele republicane de schi alpin

DINAMOVIȘTII BRAȘOVENI
AU DOMINAT ULTIMELE PROBE
POIANA BRAȘOV, 7 (prin 

telefon). Slalomul special din 
actuala ediție a campionatelor 
naționale de schi alpin pentru 
seniori, desfășurat pe pîrtia 
de sub teleferic, a însemnat 
una dintre cele mai spectacu
loase și grele întreceri. Nu
mărul mare de porți (78 și 76) 
și alternanța dintre gheață și 
zăpadă au triat sever pe con- 
curenți. Dan Cristea, într-o 
accentuată revenire de formă, 
a dominat cu autoritate am
bele manșe. Surpriza actualei 
ediții a campionatului de se
niori a constituit-o cîstigarea 
titlului de campioană Ia sla-

în campionatul de baschet

I.E.F.S. DOUA VICTORII LA UN PUNCT
ÎN FATA

7
a campiona- 
baschet s-a

RAPIDULUI

I
I

Etapa a XlX-a 
tului masculin de 
încheiat cu rezultate scontate :

DINAMO — A.S.A. BUCU
REȘTI 2—0 : 133—72 (60—28) și 
125—59 (63—32). Campionii ță
rii s-au impus cu ușurință, sin
gurul lor obiectiv fiind de a 
înregistra scoruri-record. Și 
fără îndoială ar fi reușit, dacă 
ar fi evitat 
în defensivă.

RAPID —
65—66 (39—30) 
Jocuri aprig 
voluții și finaluri asemănătoare. 
Feroviarii au avut de fiecare 
dată inițiativa în majoritatea 
timpului, studenții reușind să 
întoarcă rezultatul în favoarea 
lor in ultimele minute de joc. 
Interesant ni se pare faptul că, 
atît sîmbătă. cit și duminică 
dimineața, Rapid a condus cu 
un punct cînd mai erau 15 se
cunde și mingea la adversari, 
dar în ambele cazuri Vintilă 
a greșit copilărește.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— I.C.E.D. 0—2 : 65—78 (39—37) 
și 64—69 (35—26, 60—60). Două 
partide extrem de echilibrate. 
Politehnica a condus în am
bele rînduri la pauză, dar bas- 
chetbaliștii de la I.C.E.D., cu o 
mai bună pregătire tehnică, au 
recuperat, cîștigînd in final, du
minică dimineața chiar după 
prelungiri. (N. ȘTEFAN-coresp).

unele neglijențe

I.E.F.S. 0—2 : 
și 75—76 (35—30). 
disputate, cu e-

FARUL —
84—95 (32—45) 
45). Peste 2 000 
aplaudat, atît 
duminică, două 
„coșuri". Constănțenii n-au pu
tut face față unui .adversar mult 
superior decît cite o repriză. 
Principalii realizatori ai învin
gătorilor : Oczelak (58) și Cer- 
nat (49). (C. POPA — coresp. 
județean).

C.S.U. BRAȘOV — „U“ TI
MIȘOARA 2—0 : 65—59 (35—33) 
și 63—62 (30—26).

„U“ CLUJ-NAPOCA — PO
LITEHNICA IAȘI 2—0 : 94—75 
(46—41) și 87—81 (38—33).

STEAUA 0—2 : 
și 73—112 (44— 
de spectatori au 
sîmbătă cit și 
partide cu multe

lom special dc către... junioara 
mică (15 ani !), Daniela Uncrop 
(Dinamo Brașov), antrenată 
de Gheorghe Roșculeț. Meri
tul său este incontestabil și 
nici neglijențele unor schioare 
experimentate ca Daniela 
Munteanu, Minodora Muntea
nu sau Nuți Degeratu nu pot 
știrbi cu nimic 
victoriei tinerei

Spectaculoasa 
rîrii. a revenit 
movistului loan

Dîrzenia Minodorei Munteanu, 
în proba 
i-a adus 
dea un 
campioană. REZULTATE TEH
NICE : slalom special, băieți : 
1. Dan ‘
125,06 - 
loan Cavași (Dinamo 
127,09, 3. Alexandru
(A.S.A. Bv.) 128,03 ; 
special, fete : 1. Daniela 1 
(Dinamo Bv.) 128,02 — 
oană națională. 2.
(LES Predeal) 129,00, 3. Angela 
Manole 
130,00 ;
Cavași 
ționai, 
(C.S.U. 
lae Barbu (Dinamo Bv) 150,06 ; 
coborîre fete : 1. Minodora
Munteanu (C.S.U. Oradea) 58,02 
— campioană națională, 2. 
Georgeta Băncilă (Dinamo Bv) 

Nela Simion (C.S.U. 
59,07. Clasamentul 

‘ “ .......... 1.

din prestigiu] 
schioare ' 

probă a 
meritat,
Cavași.

I
cobo- 
dina-

similară a fetelor, 
studentei din Ora- 

binemeritat titlu de

slalom special,
Cristea (Dinamo Bv.) 

- campion național, 2. 
» Bv.) 

Manta 
slalom 

Uncrop 
campi- 

Juia Rat

(,.U“ Cluj-Napoca) 
coborîre băieți : 1. loan 
145,05 — campion na- 

2. Dorin Munteanu 
Oradea) 150,05, 3. Nico-

59,03. 3.
Oradea) 
final la combinată băieți : 
Ioan Cavași — campion națio
nal, 2. Dan Cristea, 3. Nicolae 
Barbu ; fete : 1. Nela Simion 
— campioană națională, 2. An
gela Manole, 3. Cristina Ene 
(„U“ Cluj-Napoca).

Mîhai BARA

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 14 MARTIE 1976, O NOUA 

TRAGERE LOTO 2 i

Tragerile Loto 2 se bucură de 
mare succes, oferind mari avan
taje și cîștiguri în autoturisme 
și bani .................

Se cîștigă 
și cu 3 din

Cîștigurile 
și 200 lei.

Procurați din vreme bilete.

participanților.
cu 2 numere din 4 
12 extrase.
minime sînt de 100

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXTRAORDINARA PRO- 
NOEXPRES DIN 7 MARTIE 1976

„CUPA 8 MARTIE"

LA TENIS
în sala Steaua a luat 

competiția feminină de 
pentru „Cupa 8 Martie", 
nala probei de simplu, 
Dibar Gohn a învins-o cu 5—7,
6—2, 6—3 pe Elena Trifu.

sfîrșit 
tenis 

In fi- 
Judith

: extragerea a V-a 
! extragerea a VI-a 
extragerea a VII-a 

: extragerea a VUI-a

pierdut dezinvol-

VICTO

ceva

Gheorghe NERTEA

dar 
fată, 
min-

fără 
că golul 
min. 26 
inspirată 
la 17 m,

(i-o).

DAR LIDERUL A AVUT CEVA EMOȚII!
Stadion Steaua : teron bun ; timp rece, vînt : spectatori — aproximativ 

8 000. Au marcat : VIGU (min. 26), lORDANESCU (min. 60, din penalty), 
M. RADUCANU (min. 88), respectiv GABEl (min. 13). Raport de corne
re ; 9—6. Raportul șuturilor la poartâ : 16—9 (pe spațiul porții : 9—5)

STEAUA : Moraru — Agiu, Smarandache, Someș, VIGU, — I. ION, 
DUMITRU, lORDANESCU — Năstose, M. Răducanu, C. Zamfir.

F.C.M. REȘIȚA : Constantin — Chivu, Ologeanu, HERGANE, Fillpescu 
— GABEL, Beldeanu, Bora — Căprioru (min. 46 Tănase), Bojin, FLOREA.

A arbitrat : N. CUrsaru (Ploiești) ; Io linie : 1. Ciolan și P. Mărâșescu 
(ambii din Ieși).

Cartonașe galbene : M. RADUCANU și I. ION.
Trofeul Petschovschi : 9. La tineret-speranțe : 1—0

la soor, obți- 
trecută, în 

Mare, liderul

După victoria 
nută duminica 
„Cupă", la Satu 
a abordat, se pare, cu destulă 
superficialitate meciul cu „ll“-le 
reșițean. Iar cînd echipa oaspe a 
mai și deschis scorul în min. 13, 

” ’lui

Steaua și-a 
tura și luciditatea de altădată, 
agitîndu-se multă vreme 
ecou. Mul ți au crezut 
lui VIGU, înscris 
(după o 
și un șut 
în urma 
stantin a 
l-a putut

I
Iprințr-un șut frumos al lui

GABEL. lăsat liber în colțul
drept al careului mare, atunci

î- - - - - - - - - - - - - - - -
| Meci dîrz, intr-un decor de iarnă

in
pătrundere 
puternic de 
căruia portarul Con- 
atins balonul, dar nu 
opri), va readuce li-

TEAUA

I
I
I
I
I
I
I
I
!
I

I
I
I
I
I
!
I
I
I

; teren acope- 
timp friguros, 

ninsoare ; spectatori — 
10 000. Au mar- 

șl 
din 

Raport

Stadion U.T.A. 
rit de zăpadă ; 
vînt, 
aproximativ : 
cat : COLNIC (min. 10) 
BROȘOVSCHI (min. 18, 
lovitura de Io 11 m). “ ,
de cornere : 5—8. Raportul șu
turilor la poartâ : 15—10 (pe 
Spațiul porții : 8—6).

U.T.A. ; IORGULESCU — Bl- 
RĂU, Kukla, Schepo, GALL — 
BEDEA, DOMIDE, Broșovschi — 
Cura, Colnic, Uilecan (min. 56 
Sima).

F.C. ARGEȘ : Cristian — 
Zamfir, Dumitrescu, Olteanu, 
IVAN — Cirstea, IOVĂNESCU, 
Sin-Lon (min. 46 D. Popescu) 
— Radu III (min. 58 Roș-u), 
RADU 'I, Dobrln.

A arbitrat : N. 
la linie : I. Urdea și C. 
I (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 
La tineret-speranțe : 

0-0).

2(2)
F.C. ARGEȘ om

derul în 
Bucureșteni 
pase scurte 
tru, refuzi 
cauza abse 
pe extrem 
rească, nun 
special, al 
în prima r

După pa 
alte tricou 
sugei^e 
în .
mai' activ 
șuturile și 
lipsesc. D< 
este accent 
forței de j 
în min. 6 
Ghencea să 
geanu ațin 
in fața po 
tyul, acord 
tîrziere, e 
DANESCU. 
„curge" m 
cînd Boji 
(min. 85), ; 
cînd M. 
și înscrie 
delor, iar 
în penulti 
așa, liderul 
tru repriz 
greu decît 
nu a străl

Petriceanu ; 
lonifâ

9.
1—0

ARAD, 7 (prin telefon)
Intr-un decor specific de iar

nă. cu zăpadă abundentă, care 
n-a contenit să cadă pe întreg 
parcursul jocului, cele două e- 
chipe au abordat partida cu 
multă dîrzenie. Arădenii s-au 
adaptat mai bine condițiilor 
existente pe teren, imprimînd 
jocului un ritm susținut din 
primele minute, dommind cu 
insistență. Gazdele reușesc să 
deschidă soorul relativ repede, 
în min. 10, prin COLNIC, care 
a șutat puternic și prin sur
prindere din afara careului, 
mingea ricosînd din pămînt în

plasă spre stupefacția portaru
lui Cristian. U.T.A. insistă, se 
avînită în ofensivă, dar în min, 
16 trece prin mari emoții la 
un contraatac inițiat de arge
șeni prin Zamfir. încheiat cu o 
centrare, la care Birău a res
pins balonul cu capul în stîlpul 
din dreapta porția lui Iorgules- 
cu. In min. 18. la un duel ae
rian în careul pitestenilor. Ivan 
îl împinge pe Cura și arbitrul 
acordă penalty. Execută BRO- 
ȘOVSCHI, Cristian respinge, dar 
arădeanul, atent, reia fulgeră
tor în plasă. Oaspeții nu dez
armează și. în min. 21. sînt 
foarte aproape de gol. însă Ra
du II. pătrunde singur în careu, 
l-a driblat pe Iorgulescu. 
a șutat, cu poarta goală în 
în muchia barei, de unde 
gea a ricoșat afară !...

La 
mai 
bună 
nute. 
două „____ _____
te de Iovănesct (min. 53) 
Cirstea (min. 63). apoi Zamfir 
(min. 65), singur în careu, se 
împiedică și. ratează o excelen
tă ocazie. Finalul însă aparține 
echipei locale.

reluare, jocul este 
echilibrat, oaspeții au o 
perioadă de 15—20 mi- 
Iorgulescu se remarcă la 
șuturi puternice expedia-, 

și

Stadion 
acceptabi 
spectatori 
Au marc 
35), PAL 
COTEC ( 
respectiv 
Raport d 
portul 
17-5 (pe 

POLITE 
Mioc, PA 
Maier — 
chi (min 
Anghel, 
Belanov

S.C. B 
teanu, 
Margasoi 
cearni ( 
(min. { 
BOTEZ,

A arbi 
la linie : 
București 
Vîlcea).

Trofeul 
La 

(1-2)

Ocaziile ratate se răzbună...
F.C-CONSTANTA 0(0 ]
F. C. BIHOR 1(09

FOND GENERAL DE CIȘTI- 
GURI (provizoriu) : 1.847.000 lei.

Plata cîștigurilor de la această 
tragere se va face astfel : în Mu
nicipiul București de la 19 mar
tie pînă la 7 mai 1976. în tară de 
la 23 martie pînă la 7 mai 1976 
Inclusiv. Prin mandate poștale tn- 
cepînd de la 23 martie 1976.

AȘA ARATA O VARIANTA
CU 13 REZULTATE EXACTE

LA CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA ftlN 7 MARTIE 1976

I. F. C. Olimpia — Rapid 
n. „U" Cluj-Nap.—Sp. stud.
III. U.T.A. — F. C. Argeș
IV. A.S.A. Tg. M. — Jiul
V. Polit. Timiș. — S. C. Bacău 

VI. Polit. Iași —Univ. Craiova 
VH. F. C. C-ta—F.C. Bihor 
VIII. Dinamo — C.F.R.

IX. Steaua —F.C.M. Reșița
X. Cagliari — Napoli

XI. Como — Perugia 
XII. Florentina — Bologna 
xm. Lazio — Juventus

Fond de cîștiguri : 433.098
din care 14.506 lei. report.

1
2
1
2
1
x
2
1
1
X
X
2
2

lei,

I
I
I
I
I
I

CONSTANȚA, 7 (prin telefon)
Oglinda fidelă a superiori

tății „11 “-lui local în prima re
priză : raportul șuturilor la 
poartă (16—4) și al marilor o- 
cazli de gol (4-—0). In min. 8, 
la o excelentă centrare a lui 
Turcu, Lică reia direct, puter
nic, balonul lovește bara din 
dreapta porții lui Albu. Trei 
minute mai tîrziu — un ade
vărat „bombardament" la poarta 
aceluiași Albu. Șutează pe rînd, 
in același minut, Peniu, Lică 
și Mustafa. Alte două bune o- 
cazii irosesc constănțenii în 
min. 31 și 33.

în repriza secundă, cînd toată 
lumea se aștepta ca formația 
constănțeană să reia cu și mai 
mare vigoare ofensiva, iată că, 
după numai trei minute de la 
reluare, Suciu îi pasează pre
cis lui Kun și acesta șutează 
pe diagonala careului, dar min
gea lovește aceeași bară ver
ticală care se opusese și go
lului lui Lică, din minutul 8. 
Această bară a fost preludiu] 
singurului gol al meciului, mar
cat in min. 54. La un balon 

apropierea centrului, 
. ._____  / pe poarta gaz
delor, fundașii centrali BălosuI trimis din ap 
perpendicular

Iși Antonescu ezită, țișnesc in 
același moment GHERGHELI 
și Florescu, dar primul, mai

Stadion ,,1 Mai“ ; teren ta
re ; timp friguros ; spectatori
— aproximativ 8 000. A marcat:
GHERGHELI (min. 54). Raport 
de cornere : 8—1. Raportul 
șuturilor la poarta : 24—12 (pe 
spațiul porții : 13—3) .

F.C. CONSTANȚA : Ștefânes- 
cu — MUSTAFA, Antonescu, 
Bălosu, Gâtej — HOFMEISTER, 
Constantinescu (min. 67 Mârcu- 
lescu), Moldovan — Licâ (min. 
46 SâlceanuL Peniu, Turcu.

F.C. BIHOR : ALBU— 
Nicolae, E. Naqhi (min. 
BIGAN), LUCACI, Popovicl 
Naom, Al. Naghi, GHERGHELI
— Suciu (min. 78 Agud), Flo- 
rescu, Kun II.

A arbitrat : Constantin Dinu- 
lescu ; la linie : M. Buzea (am
bii din București) și T. Podaru 
(Brăila).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speran(e : 1—0

(1-OL

rapid, șutează eu boltă peste 
Ștefănescu : 0—1. Golul toarnă 
plumb în picioarele constănțe- 
nilor, care atacă în continuare, 
dar fără luciditate, ușurînd mi
siunea bihorenilor. Ei se apără 
calm, organizat și, de cite ori 
au prilejul, contraatacă iute 
prin Kun, Florescu și Ghergheli. 
Ultima mare posibilitate de e- 
galare o irosesc constănțenil în 
minutul 80, cînd, la o învăl
mășeală în fața porții lui Albu, 
Sălceanu întîrzie prea mult 
șutul.

Laurențiu DUMITRESCU

TIMIȘO
Atrffisî 

ren (nin 
ren aco
dusă), da 
tecă în 
zatorii a 
telor sex 
gratuită 
pe care
o diferen 
finalul pi 
ții le-au 
mai ales 
altfel, ec 
deschis s
AELENEI 
de peste 
meni

TG. M
Mureșen 

tatea tim 
nere sug 
acțiunile
genere, li 
Și așa ei 
joc dar 
echipei a 
neinspirat 
cu Gllgo
nelncălzit, 
penalty 1 
ment deci 
cuiul.

Meciul 
sistente 
care au 
oaspeții 
15), cari 
nalty, ac 
al lui On 
lat (min. 
a șutat f



I EXTREMIS

oleu.

are cu 
să

IAȘI, 7 (prin telefon)
Doar finalul acestui meci a 

avut un strop de dramatism, 
după deschiderea scorului (m:n. 
67) de către ieșeni prin D. IO- 
NESCU, care a șutat violent, la 
vinclu. de la 25 m, încumetîn-

oamna. 
uza de 

cen- 
(din 

jocul 
nță fi- 

și, în 
i sărac

•aziilor 
i tarilor 
lăbirea

, care 
a din 
. OIo- 
mina 

penal- 
*e in- 

IOR- 
meciul 

final, 
al are a 

ofsaid, 
îșnește 
1 gaz- 

n bară 
joc. Și 
t (pen- 
r mai 
n care

Stadion ,,23 August" ; teren 
ușor dezghețat ; timp friguros; 
spectatori — aproximativ 
14.000. Au marcat : D. IONES- 
'CU (min.67), respectiv DAȘCU 
(min. 89). Raport c’e cornere : 
9—1. Raportul șuturilor la poar
tă : 14—3 (pe spațiul porții : 
3—1).

POLITEHNICA : Stan — 
fian, Dinu, UNCHIAS (min. 
Banu), Anton — Romilâ, 
MIONAS, SIMIONOV — D. 
nescu, Nemțeanu, Incze.

UNIVERSITATEA : Lung
Nearilă, CI'JPITU, Constanti- 
nescu, Berneanu — Donose, 
BĂLĂCI, Ștefânescu — Crișan 
(min. 80 Strîmbeami), Oble- 
menco (min. 46 Dașcu), Ne- 
delcu.

A arbitrat : R. Stincan 
(București) ; la linie : I.
Chitibar (Pitești) și N. Moroia- 
nu (Ploieșl).

Cartonase galbene : 
NEANU, OBLEMENCO.

Trofeul Petschovschi :
La tineret-speranțe : 

(0-1).

50-
85
51- 
lo-

BER-

9.
1—2

cu folosdu-se astfel să spargă 
șablonul unor atacuri ineficace, 
cu deschideri din toate un
ghiurile pentru un Nemțeanu 
neincisiv, lipsit de aplomb. 
După care gazdele par învio
rate de acest succes și organi
zează o ofensivă generală, cu 
fundașii trimiși în față, reali- 
zînd o „bară" prin Anton, la 
un șut abil, dar fără șanse.

Cu un minut înainte de 
șit, craiovenii încearcă o 
traofensivă, cu un efectiv __
îngroșat decît pînă în acea 
clipă, parcă cu intenția de ă 
repara impresia 
formație care nu trăsese

lăsată

sfîr- 
con- 
mai

de o
89 de

IN ULTIMELE 5 MINUTE

n '1*-- 
te- 
re- 

ivăra- 
rgani- 
mtan- 
trarea 

Meci 
at la 
ia în 

>aspe- 
leme, 

ă. De 
a si 
prin 

cursă 
e ni- 
ă Ca-

tona. Abia în min. 25 Politeh
nica șutează pentru prima dată 
la poarta lui Coman, prin Șer- 
bănoiu, portarul băcăuan res- 
pingind printr-un reflex spec
taculos. în min. 35, Mioc își 
răscumpără greșeala de la go
lul lui Aelenei, executînd pre
cis o lovitură liberă laterală 
pînă la ȘERBANOIU, care în
scrie 
cap :

La reluare, echipa băcăuană 
renunță la veleitățile ofensive, 
studenții se instalează în ju
mătatea de teren advers, dar 
Șerbănoiu și Cotec ratează din 
preajma buturilor lui Coman 
Chiar și atunci cînd acesta iese 
neinspirat din poartă. Abia în 
ultimele 5 minute gazdele se 
detașează de adversar prin in
tervenția decisă a fundașului 
central PĂLTINIȘ AN, interca
lat in atac (min. $5), și prin 
golul lui COTEC, din min. 88, 
care a valorificat faultul in ca
reu asupra lui Petrescu, deși 
inițial ratase penaltyul, balonul 
fiind respins de portarul Co
man.

Arbitrul Gh. Vasilescu a mai 
intenționat să acorde o lovi
tură de pedeapsă, în min. 33, 
pentru fault asupra lui Anghel, 
revenind însă asupra deciziei 
pe baza semnalizării anterioare 
a tușierului Roșoga pentru po
ziția de ofsaid a atacantului ti
mișorean.

cu o lovitură 
1—1.

de

Paul SLĂVESCU

ajori- 
cor- 

), dar 
st, in 
ență.
acest 
lă a 
și de 

Naghi 
urmă, 
79 un 

mo- 
a jo-

in- 
cei 

fost 
(min.

REVANȘA CU
7

Echipa gazdă a mai ratat o ma
re ocazie prin Fazekaș (min. 41), 
care, în fața porții goale, a tras 
alături.

După pauză în min. 53, cînd 
HAJNAL a înscris din lovitură 
liberă se părea că echipa gazdă 
își va valorifica insistența ofen
sivă, dar. împotriva cursului jo
cului ROZNAI egalează cu capul, 
în urma unei ezitări a portaru
lui Nagel. Mureșenii insistă, au

minute nici măcar un șut pe 
spațiul porțu ! DAȘCU a găsit 
un culoar părăsit de Sofian, a 
tras din interiorul careului, în- 
vingîndu-I pe Sian, care a dat 
o clipă iluzia că va reține.

Ce se întîmplase pînă în min. 
67 ? Pe fondul unei ușoare do
minări ieșene, travaliul de dis
pecerat ai lui Sofian și Bălăci 
nu a fost „onorat" de două 
înaintări văduvite de absențele 
lui Costea (suspendat) și Cămă- 
taru (accidentat). Cu unele vir
tuți la' mijlocul terenului, dar 
fără, faze de poartă, spectaco
lul a fost urîțit și de irascibi- 
litatea, pe care nu i-o cunoș
team, a lui Oblem°nco.

Ion CUPEN

Oaspeții au venit în Capi
tală hotărîți să-și vîndă scump 
pielea și, in consecință, și-au 
organizat bine în primul rînd 
apărarea, au acționat grupat la 
mijlocul terenului, mizînd pe 
șansa contraatacului. La rindul 
său, Dinamo a pus accentul, 
firesc, pe ofensivă, manevrînd 
permanent în condiții de su
perioritate numerică în jumă
tatea de teren adversă. De aici 
a rezultat un joc de uzură, în 
prima repriză, cu puține faze 
spectaculoase, 
realizat de 
(min. 37) și 
la activul
Popa în min. 25 și Custov în 
min. 31.

în partea a doua a meciului, 
aspectul jocului se schimbă, 
poate și pentru faptul că, chiar 
la 3 minute de la reluare, Di
namo și-a mărit avantajul la 
2—0. A înscris D. GEORGESCU 
care a fructificat o pasă pre-

cu un singur gol 
D. GEORGESCU 
două mari ratări 
fiecărei echipe :

DOUA PUNCTE PREȚIOASE PENTRU GAZDE

cisă a Iui Luccscu. Din acest 
moment oaspeții vor renunța Ia 
apărarea aglomerată, vor ieși 
mai des în atac și, drept ur
mare, în min. 58 L. MIHAI re
duce din handicap. Dinamo 
reacționează imediat și intr-un 
interval de numai 5 minute, 
profitînd de două greșeli ale 
apărării imediate adverse, ro
tunjește scorul la 4—1 prin go
lurile marcate de DUMI- 
TRACTIE (min. 63), la un cor
ner executat de Lucescu și 
D. GEORGESCU (min. 67), care 
a transformat o lovitură de Ia 
11 m. după un fault în careu. 
Satisfăcute oarecum de rezul
tat, gazdele „reduc motoarele",, 
permițind partenerilor lor de 
întrecere să aibă un final mai 
bun, în care aceștia au înscris 
un gol (min. 80, prin MOGA). 
au ratat o mare ocazie două 
minute mai tîrziu prin același 
Moga și ar mai fi avut posi
bilitatea să mai marcheze, dacă 
arbitrul C. Ghiță — care a 
condus cu surprinzător de multe 
greșeli — nu le-ar fi refuzat o 
lovitură de la 11 m.

Mihai IONESCU

Stadion Dinamo ; teren bun; 
timp friguros ; spectatori—a- 
proxîmativ 8 000. Au marcat : 
DUDU GEORGESCU (min. 37, 
48 și 67, din lovitura de la 11 
m), DUMITRACHE (min. 63), 
respectiv L. MIHAI (min. 58) și 
MOGA (min. 80). Raport de 
cornere : 19—2. Raportul șutu
rilor la poarta : 23—11 (pe 
spațiul porții : 14—6).

DINAMO : Ștefan — Cheran, 
G. Sandu, DOBRĂU, Mateescu 
— DINU, D. GEORGESCU, 
Custov — Nunweiller VI, DU
MITRACHE, LUCESCU.

C.F.R. : BUDUȘAN — Bîlă,
Ciocan, Vișan, Lupu — L. Mi
hai, BOCA, Soo (min. 46 Gos- 
til-ean) — Coloji, Adam, Popa 
(min. 63 MOGA).

A arbitrat C. Ghiță ; la li
nie : Gh. Racz (ambii din Bra
șov) și R. Șerban (Craiova).

Cartonașe galbene : L
MIHAI.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 1—1

(1-1).

Stadion Olimpia ; teren bun; 
timp rece ; spectatori — apro
ximativ 7 000. A marcat : 
IANCU (min. 65 și 88). Raport 
de cornere : 12—8. Raportul 
șuturilor la poarta : 16—5 (pe 
spațiul porții : 9—4).

F.C. OLIMPIA : Bathorî I — 
Beretchi, MATEI, Popescu, 
BOCȘA — Knoblau, Kaiser — 
HELVEI, Mureșan, IANCU,
POPA (min. 54 BATHORI II).

RAPID : IONIȚĂ — POP, Gri- 
goroș, FI. Marin, Iordan — M. 
Stelian, Angelescu, Petcu —* 
Leșeanu (min. 69 Rontea), 
NEAGU, BARTALES (min. 69 
Manea).

A arbitrat : Cristian Teodo- 
rescu (Buzâu) ; la linie : M. 
Fediuc și M. Abramiuc (ambii 
din Suceava).

Cartonașe galbene : PETCU, 
M. STELIAN, KNOBLAU, KAI
SER.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 3—3

(0-2).

DIVIZIA B ETAPA A XVIII-a

SATU MARE, 7 (prin telefon)
Frigul pătrunzător care a 

domnit astăzi în oraș aproape 
că nici nu s-a simțit pe sta
dion. în finalul celor 90 de mi
nute de dispută cu formația 
giuleșteană, Olimoia, care avea 
nevoie deosebită de două punc
te, a reușit să le cucerească 
după un meci in care a luptat 
mai mult, în care a demon
strat că poate reuși multe faze 
spectaculoase și a concretizat 
absolut meritat în final. E

drept, meciul a fost presărat 
cu destul de multe erori de 
tehnică și chiar de tactică, dar 
celor două competitoare trebuie 
să le acordăm circumstanțe a- 
tenuante pentru starea terenu
lui (totuși, destul de greu) ca 
și pentru lipsa unui număr su
ficient de meciuri în vederea 
omogenizării și corectării 
ciențelor.

Jocul, cum spuneam, a 
cut spectatorilor datorită 
zeniei cu care au luptat 
mărenii, dorinței lor manifeste 
de victorie și faptului că au 
reușit să depășească apărarea 
ermetică a rapidiștilor. care în 
unele momente se retrăgeau cu 
toată formația în apropierea 
porții lui Ioniță. Firește, a- 
ceastă tactică de apărare cu 
orice preț nu a rezistat suitei 
atacurilor Olimpiei și, așa cum 
spuneam, spre finalul meciului, 
după ce antrenorul Ola a in
trodus în mod inspirat pe 
Bathori II, consistența atacu
rilor a crescut și IANCU a in
trodus de două ori mingea în 
poarta lui Ioniță, în ambele 
cazuri în urma unor faze fixe : 
în min. 
lovituri 
după o

SERIA I
PLOIEȘTI —

4—0 (2—0). Au

defi-

piă- 
dîr- 
săt-

65 ca urmare a unei 
libere, iar în min. 88 
lovitură de colț.

Mircea TUDORAN

UNII DOMINĂ, CEILALȚI CÎȘTIGĂ!7

CLUJ-NAPOCA, 7 (prin tele
fon).

Echipa 
categoric 
(elocvent ____ __ _____
dar a trebuit să părăsească tere
nul învinsă, din cauza lipsei de 
experiență a multora dintre jucă
torii săi si modului haotic în care 
s-a acționat în fazele de atac. 
Sportul studențesc a început jocul 
mai metodic, cu pase, combinații 
și intercalări din spate, dar clu- 
1enii au obtinut în primele zece 
minute 3 cornere, au avut două 
faze bune de poartă și o ocazie 
(min. 10) lămurită de Răducanu. 
în min. 12, din poziție bună, Co- 
zarec a șutat slab, iar peste pa
tru minute Vaczi a fost blocat 
de Răducanu. în min. 22 si 23

locală a dominat mai 
decît s-ar fi așteptat 
raportul de cornere),

ACELAȘI SCOR
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cîteva bune ocazii, în min. 59, 
70 și 74, dar Boloni (de două ori) 
și Hajnal nu reușesc să înscrie 
golul mult așteptat. Urmează mo
mentul cheie, cel al penalty-ului 
ratat, pentru ca numai peste 
două minute Jiul să înscrie go
lul victoriei în urma unei cla
sice acțiuni de contraatac — pa
să lungă Mulțescu și șut din vi
teză ROZNAI.

loan CHIRILA

denivelat ; timp friguros ; spectatori

fost la un 
sigure, dar 

trimis

pas de 
Grosu, 

de fie-
oaspeții au 
goluri ca si 
singur-singurel, a ___
care dată pe lingă bară. în rest, 
pînă la pauză, alergătură multă, 
dar fără folos.

După pauză, început fierbinte, 
cu faze palpitante în careul lui 
Răducanu. Chiar în 46, Vaczi a

Stadion Municipal ; teren 
tare, înghețat ; timp geros, a 
nins ; spectatori — aproxima
tiv 4 000. A marcat : M. 
SANDU (min. 84). Raport de 
cornere : 13—3. Raportul șutu
rilor la poartă : 7—12 (pe 
spațiul porții : 5—3).

,,U“ CLUJ-NAPOCA : Duha — 
Porațchi, PEXA, MUȘAT, Fur- 
nea — Anca, Dumitrescu (min. 
62 Cîmpeanu II), COZAREC — 
Batacliu, Vaczi, Vesa 
Coca).

SP. STUDENȚESC : 
CANU — Tănăsescu, 
CIUGARIN, Manea — Muntea- 
nu (min. 14 O. lonescu), Ma- 
rica, Cassaî — Petrearvu, M. 
SANDU, Grosu.

A arbitrat : O. Anderco
(Satu Mare) ; la linie : 
Andrei și I. Banciu 
Sibiu).

Cartonașe galbene :
Trofeul Petschovschi
La tineret-speranțe 

(0-0).

(min. 75

RĂDU-
Grigo-re,

T.
(ambii

DUHA. 
9.
2—0

transver-

Stadion „23 August" ; teren tare, . ____ . __ „ ______
— aproximativ 8 000. Au marcat : MOLDOVAN (min. 15, din 11 m), HAJ
NAL (min. 25 și 53), ROZNAI (min. 55 și 82). Raport de cornere : 9—1. 
Raportul șuturilor la poartă : 10—6 (pe spațiul porții : 6—4).

A.S A. : Nagel — Kortesi, Kiss, iSPIR, Onutan — Varodi (min. 48 
Both ill, Naghi (min. 76 Gligore), Boloni — Fozekaș, Pîslaru, HAJNAL.

JIUL : I. GABRIEL — Niculescu, STOCKER, Tonca. Ni(u — Stoica, MUL- 
ȚESCU, MOLDOVAN — Sălăjan (min. 89 Stoichită), ROZNAI, Toma.

A arbitrat : Fr. Coloși ; la linie : C. Ioniță II (ambii din București) și 
M. Moraru (Ploiești).

Cartonașe galbene : MULȚESCU. TOMA, STOCKER.
Trofeul Petschovschi : 9. La tineret-sperante : 2—0 (1—01.

trimis balonul în bara________
sală. Peste sase minute, același ju
cător a irosit o nouă situație. A- 
bia în min. 58 bucurestenii ies 
mai nericulos în atac, dar domi
narea gazdelor nu noate fi între
ruptă decît scurt timp, In conti
nuare clujenii fiind Iar cu fun
dașii ne linia de centru, dar lip- 
sindu-le șutul la poartă. In min. 
84, însă, lovitură de teatru : O. Io- 
nescu se lansează într-un dribling 
prelungit si din stingă careului 
trimite o minge înaltă peste Pexa, 
Musat si chiar peste Duha, ieșit 
greșit, iar M. SANDU, de la 2 m, 
din unghi, trimite balonul în poar
tă : 0—1. Și astfel, împotriva
cursului jocului, cei care au do
minat au fost învinși de o echipă 
care doar s-a apărat, făcînd pe 
alocuri chiar antifotbal.

Constantin ALEXE

F.C. PETROLUL 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
marcat : Toporan (min. 6), Pisău (31), 
Negoițâ (min. 73) și Fl. Dumitrescu 
(min. 85). (I. Tănăsescu, coresp.)

CELULOZA CĂLĂRAȘI — METALUL 
PLOPENI 2—0 (0—0). Au înscris : 
șat (min. 72) și Filimon (min. 
(M. Stan, coresp.)

UNIREA FOCȘANI — VIITORUL 
SLUI 2—1 (2—0). Autorii golurilor : 
Ghica (min. 33), Păiș (min. 39), res
pectiv Ivan (min. 50). (Al. Sîrbu, 
coresp.)

C.S.M. SUCEAVA — F.C. BRĂILA 
2—0 (2—0). Au înscris : Mirăuță (min. 
25, din 11 m) și Boghiu (min. 36). (I. 
Mîndrescu, coresp.)

GLORIA BUZĂU — PRAHOVA PLO
IEȘTI 1—0 (0—0). Unicul gol a 
realizat de Marin (min. 85). 
Soare, coresp.)

VICTORIA TECUCI - 
ȘANI 0—0.

C.S.M. BORZEȘTI — S.C. TULCEA 
2—1 (2—1). Au manoat : Tudose (min. 
5), (min. 38), respectiv Stoicescu
(min. 31). (Gh. Gorun, coresp.)

C.F.R. PAȘCANI — C.S.U. GALAȚI 
2—0 (2—0). Autorii golurilor : 
ciucâ (min. <I9) și Oșlobeanu 
30). (C. Enea, coresp.)

F.C.M. GALAȚI — CIMENTUL____
GIDIA 3—2 (2—0). Au înscris : Bezman 
(min. 3 și 69), Enache (mm. 20), res-

pectiv Mărculescu (min. 48) 
delcu (min. 77). (T. Siriopoi, 
județean)

ți No- 
cores p.

Mu-
77).

VA-

fost 
(O.

C.S. BOTO-

Mă- 
(mln.

MED-

SERIA A Il-a
VOINȚA BUCUREȘTI — MINERUL 

MOTRU 4—2 (3—1). Au înscris : Mol
dovan (min. 10, 17 și 46), Costache 
(min. 30), respectiv Ghițulescu (min. 
20) și Carabageac (min. 80). (P.
Peana, coresp.)

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — DINA
MO SLATINA 0—0.

METROM BRAȘOV — NITRAMONIA 
FĂGĂRAȘ 2—0 (2—0). Golurile au 
fost marcate de Furnica (min. 11 și 
14). (V. Secâreanu, coresp.)

CHIMIA RM. VÎLCEA — C.S. TlRGO- 
VIȘTE 4—1 (2—1). Autorii golurilor : 
Șutru (min. 1), Orovitz (min. 6), 
Cincă (min. 56), C. Nicolae (min. 72, 
din 11 m), respectiv Sava (min. 14).
(P. Giornoiu, coresp.)

PROGRESUL BUCUREȘTI — F.C.M. 
GIURGIU 1—0 (0—0). Unicul gol a 
fost realizat de Badea (min. 89). 
(Aurel Pâpâdie, coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIOVA — TRAC
TORUL BRAȘOV 2-0 (1—0). A mar
cat : Cîrțu (min. 12 și 85). (T. Costin, 
coresD.)

AUTOMATICA ALEXANDRIA — 
CHIMIA TR. MĂGURELE 0—0.

S.N. OLTENIȚA — AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 2—0 (0—0). Autorul golu
rilor : Râducanu (min. 58 și 76). (V. 
Țugui, coresp.)

METALUL MIJA — METALUL 
REȘTI 2—1 (0—1). Au înscris :

SERIA A Ill-a

BUCU- 
lacob

MINERUL MOLDOVA NOUA — U.M. 
TIMIȘOARA 5—0 (5—0). Autorii goluri
lor : Stoia (min. 9), Foaie (min. 19), 
Nestorovici (min. 21, 34) și David 
(min. 32). (P. Sumandan, coresp.)

F.C. ȘOIMII SIBIU — RAPID ARAD 
1—0 (1—0). Unicul gol a fost marcat 
de S. Popa (min. 30). (I. Ion eseu, 
coresp. Județean)

IND. SIRMEI C. TURZII — GLORIA 
BISTRIȚA 2—0 (0—0). A înscris : N. 
Radu (min. 69 și 83). (P. Tonea, 
coresp.)

F.C. CORVINUL HUNEDOARA — 
C.l.L SIGHET 1—1 (0—0). Au marcat : 
Cojocaru (min. 60) pentru F.C. Corvi
nul, luga (min. 83) pentru C.l.L. (I. 
Vlad, coresp.)

VICTORIA CALAN — DACIA ORAȘ- 
TIE 3—0 (1—0). Autorii golurilor : 
Mavrușca (min. 11), Totincâ (min. 62) 
și Nanoș (min. 70). (A. Gunther,
coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ — STICLA 
TURDA 4—0 (2—0). Au marcat : Mo
raru (min. 19. 55 și 67) și Armeneanu 
II (min. 39). (Z. Rîșnoveanu, coresp.)

C.F.R. TiMIȘOARA — UNIREA TO
MNATIC 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de lancu (min. 34). In 
min. 53, Zamfir (Unirea) a fost eli
minat pentru lovirea intenționată a 
adversarului. (St. Marton, coresp.)

METALURGISTUL CUGIR — FJ-. 
BAIA MARE 0—0.

VICTORIA CĂREI — MUREȘUL DEVA 
3—0 (1—0). Au înscris : Budai (min.

(I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

F.C.M. GALAȚI 
F.C. Brăila 
F.C. Petrolul PI. 
C.F.R. Pațcani 
Prahova Ploiești 
C.S.M. Borzești 
C.S.U. Galati 
Gloria Buzău 
Celuloza
C.S.M. Suceava 
Victoria Tecuci 
Metalul Plopeni 
Ceahlăul P. N. 
C.S. Botoșani 
Unirea Focșani 
Cimentul Med. 
Viitorul Vaslui 
S.C. Tulcea

18 13
9
8
9
7
8
6
7
7
7
6
7
6
5
6
4
4
3

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

1
5
6
3
7
5
9
4
4
3
5
2
4
6
2
5
4
5

4
4
4
6
4
5
3
7
7
8
7
9
8
7

10
9

10
10

37-11
28-13
31-20
33-17
19-10
19-13
18-15
23-22
22-32
17-19
11-15
21-20
13-22 
10-21
15-23
15- 30
16- 30
13-28

27
23
22
21
21
21
21
18
18
17
17
16
16
16
14
13
12
11

ETAPA VIITOARE
Botoșa’ni — F.C.
(1—4), Cimentul Medgidia — Celuloza 
Călărași (1—1), C.S.U. Galați — 
Gloria Buzâu (1—0), Metalul Plopeni
— C.S.M. Borzești (1—4), S.C. Tulcea
— C.F.R. Pașcani (0—3), Ceahlăul P. 
Neamț — C.S.M. Suceava (1—3), Vii
torul Vaslui — F.C.M. Galați (0—4), 
F.C. Brăila — Victoria Tecuci (0—1), 
Prahova Ploiești — Unirea Focșani 
(2-1).

(14
Petro kd

martie) : C.S.
Ploiești

(min. 48), Bogaciu (min. 84), respectiv
Tănase (min. 24). (I. Gheorghe, 
coresp.)

Gheorghe,

1. PROGRESUL 18 11 3 4 35-15 25
2. C. S. Tîrgoviște 18 11 2 5 34-19 24
3. Dinamo Slatina 18 9 5 4 31-14 23
4. Electroputere Cv.. 18 11 1 6 34-21 23
5. Steagul roșu Bv. 18 9 5 4 25-16 23
6. Chimia Rm. V. 18 7 5 6 29-25 19
7. Ș.N. Oltenița 18 8 3 7 23-26 19
8. Automatica Alex. 18 5 8 5 12-11 18
9. Metalul Buc. 18 7 4 7 20-21 18

10. Chimia Tr. M. 18 7 4 7 20-25 18
11. Nitramonia 18 7 3 8 18-23 17
12. Metalul Mija 18 7 2 9 21-27 16
13. Tractorul Brașov 

F.C.M.Giurgiu
18 4 7 7 14-24 15

14. 18 6 3 9 16-31 15
15. Metrom Brașov 18 6 2 10 18-18 14
16. Voința Buc. 18 5 4 9 21-27 14
17. Autobuzul Buc. 18 5 3 10 13-27 13
18. Minerul Motru 18 3 4 11 13-27 10

ETAPA VIITOARE (14 martie) : Nitra-
monia Fâgâraș — Steagul roșu Brașov 
(2—2), Metalul București— Electrcpu- 
tere Craiova (1—2), Dinamo Slatina — 
Progresul București (1—2), Tractorul 
Brașov — Metalul Mija (1—1), Auto
buzul București — Chimia Rm. Vîlcea 
(2—2), F.C.M. Giurgiu — Ș.N. Oltenița 
(1—2), Chimia Tr. Măgurele — Voința 
București (1—1), C.S. Tîrgoviște — 
Automatica Alexandria (1—0), Minerul 
Motru — Metrom Brașov (1—2).

31 și 80) și Keizer II (min. 72). In 
min. 35 Popa (Victoria) și Stoicin 
(Mureșul) au fost eliminați pentru lo
vire reciproca. (E. Herman, coresp.)

1. F.C. CORVINUL 18 11 5 2 29-12 27
2. F.C. Baia Mare 18 10 3 5 26-14 23
3. F.C. Șoimii Sibiu 18 7 9 2 25-14 23
4. Gloria Bistrița 18 9 3 6 27-16 21
5. Minerul M. N. 18 10 0 8 32-24 20
6. Victoria Câlan 18 9 2 7 20-22 20
7. C.F.R. Timișoara 18 9 1 8 27-25 19
8. Ind.sîrmei C.T. 18 8 2 8 25-22 18
9. Metalur. Cugir 18 8 2 8 21-26 18

10. Gaz metan M. 18 7 3 8 32-22 17
11. Sticla Turda 18 7 3 8 17-20 17
12. U.M. Timișoara 18 6 5 7 18-21 17
13. Mureșul Deva 18 6 4 8 25-28 16
14. C.l.L. Sighet 18 6 4 8 23-28 16
15. Rapid Arad 18 7 2 9 17-30 16
16. Dacia Orăștie 18 6 3 9 17-22 15
17. Victoria Cărei 18 4 4 10 14-30 12
18. Unirea Tomnatic 18 3 3 12 13-32 9

ETAPA VIITOARE (14 martie!
Orăștie — C.F.R. Timișoara
Sticla Turda — F.C. Șoimii ____
(1—2), C.l.L. Sighet — Victoria Câlan 
(0—2), U.M. Timișoara — Ind. sît.nei 
C. Turzii (0—3), Unirea Tomnatic — 
Victoria Cărei (0—01, F.C. Baia Mare 
— Gaz metan Mediaș (1—0), Mureșul 
Deva — F.C. Corvinul Hunedoara 
(1—3), Glorio Bistrița — Minerul Moldo
va Nouă (1—2). Rapid Arad — Meta
lurgistul Cugir (0—3).

: Dacia 
(0-1).

Sibiu



in „Cupa Dunării", la haltere F In meciul atletic ..indoor**
U.R.S.S. - S.U.A. 171-117

D. CIOROSLAN-3 NOI RECORDURI
LA CATEGORIA SEMIMIJLOCIE

® Echipa Bulgariei — prima in clasamentul general
• România a ocupat locul IV • Alexandru Kiss — 

secund la categoria ușoară
GALAȚI, 7 (prin telefon). 

Cea de a XVI-a ediție a „Cu
pei Dunării" la haltere, desfă
șurată timp de trei zile în lo
calitate și la care au fost pre
zente echipe reprezentative 
foarte puternice de pe conti
nent s-a încheiat duminică la 
prînz. Dintre sportivii români 
cea mai frumoasă comportare a 
avut-o Dragomir Cioroslan, care 
a ocupat locul întîi în luptă cu 
adversari de valoare mondială 
și a stabilit trei noi recorduri 
republicane : 315 kg (v.r. 307,5) 
la total. 137,5 kg (v.r. 135 kg) la 
smuls. 177,5 kg (v.r. 175 kg) la 
aruncat. Surprinși de valoarea 
lui Cioroslan, unii candidați la 
locul întîi, printre care ceho
slovacul Heckel șl maghiarul 
Komjadi au ratat cele trei în
cercări — primul la aruncat (170 
kg), secundul la smuls 137,5 kg). 
Bine s-a comportat și reprezen
tantul țării noastre la categoria 
ușoară. Alexandru Kiss — lo
cul 2 — realizînd 162,5 kg la a- 
runcat, rezultat care constituie 
un nou record al „Cupei Dună
rii" (v.r. 160 kg). Ceilalți spor
tivi români, cu excepția lui Ion 
Hortopan, au obținut rezultate 
mai modeste, fapt ce explică lo
cul 4 ocupat de echipa noastră 
în clasamentul pe națiuni. în a- 
fară de concurs, Spiridon Her
ghelegiu a obținut un nou re
cord al țării la categoria super- 
grea, la stilul aruncat — 200 kg.

Pentru a ilustra valoarea a- 
cestei competiții este suficient 
să amintim cele trei recorduri 
mondiale de juniori ale bulga
rului D. Blagoev (cat. mijlocie 
— 157,5 kg la smuls, 190 kg la 
aruncat și 347,5 kg la total) și

C.E. DE HOCHEI JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

cărora am remarcat pe funda
șul Carlos Kubala (da, ați ghi
cit : fiul cel mai mic al selec
ționerului echipei de fotbal a 
Spaniei !), s-au apărat cu suc
ces. practicind un hochei ceva 
mai lent, dar foarte bine stu
diat tactic. în momentul în 
care jucătorii români au scă
pat de necazurile emoției, ei 
au realizat (în repriza secundă) 
gol după gol, ajungînd ca du
pă 40 de minute să conducă 
cu 11—1. în ultima repriză ei 
nu au mai forțat. Au marcat : 
Cazacu (2), Nagy (2). ErOg (2), 
Grădinaru (2), Prakap. Danei, 
Petras și Amorțilă — România, 
Comamalla (din șut de pena
litate !) și Vea — Spania. Au 
condus F. Kriz (Iugoslavia) și 
K. Willekens (Belgia).

NORVEGIA — ITALIA 6—1 
(3—0, 1—0, 2—1). Meci foarte 
rapid, ritmul fiind impus de 
tinerii hocheiști norvegieni, ca
re. pe lingă numeroase atribu
te tehnice Și tactice, au făcut 
dovada unor excelente calități 
fizice, arătîndu-se ca fiind cei 
mai periculoși adversari ai 
echipei române în această se
rie. Atletici. învingătorii au 
dominat în majoritatea timpu
lui, fără ca să lase bătăioasei 
„squadra azzurra" nici un mo
ment de liniște. însă, în ciuda

,,Criteriul tineretului4* la sanie
COMPETIȚIA A FOST DOMINATĂ DE OASPEȚI

Sîmbătă și duminică, pista 
din Sinaia a găzduit o nouă 
competiție internațională, „Cri
teriul tineretului" la sanie ju
niori, la care au fost prezenți 
sportivi din R. D. Germană, 
Cehoslovacia, Polonia și Româ
nia.

La fete, favoritele — repre
zentantele R. D. Germane — 
au trebuit să admită că la a- 
cest concurs sportiva ceho
slovacă Jana Vlkova nu poate 
fi întrecută. Vlkova a realizat 
în toate cele patru manșe timpi 
foarte buni, iar dacă clasamen
tul s-ar fi făcut comun cu al 
băieților, ea ar fi ocupat po- 
zîția a... patra ! Campioana 
noastră, Elena Stan, cu o că
zătură in prima manșă, nu a 
copiat in concurs, iar cea mai 
Jauna evoluție a avut-o Maria 
Maior u, clasată pe locul 7.

La băieți, Michael Kdrnrsr 

de recordul european la juniori 
realizat de maghiarul F. Hor- 
nyăk (la cat. muscă — 215 kg 
la total).

REZULTATE TEHNICE : cat. 
pană (60 kg) : 1. T. Todorov
(Bulgaria) 272,5 kg (120+152,5), 2. 
F. Nedvdd (Cehoslovacia) 257,5 kg 
(112,5+145), 3. L. Szăraz (Ungaria) 
245 kg (110+135)... 7. I. Buta (Ro
mânia) — a ratat. Cat. ușoară 
(67,5 kg) : 1. D. Drska (Ceho
slovacia) 282,5 kg (127,5+155), 2.
Alexandru Kiss (România) 280 kg 
(117,5+162,5), 3. G. Langthaller
(Austria) 270 kg (120+150). Cat. 
semimijlocie (75 kg) : 1. Dragomir 
Cioroslan (România) 315 kg 
(137,5+177,5), 2. I. DUkov (Bulga
ria) 312,5 kg (135+177,5), 3. W.
Bogner (Austria) 292,5 kg 
(132,5+160). Cat. mijlocie (82,5 kg); 
1. B. Blagoev (Bulgaria) 345 kg 
(157,5+187,5), 2. F. Antalovics (Un
garia) 330 kg (150+180), 3. L.
Srsenn (Cehoslovacia) 310 (137,5+ 
172,5), 4. Gh. Bercea (România) 
302,5 (132,5+170). Cat semigrea
(90 kg) : 1. A. Radev (Bulgaria) 
355 (155+200 kg), 2. L. Varga (Un
garia) 337,5 kg (157,5+180), 3.
R. Hill (Austria) 330 kg (145+185)... 
6. P. Tudor (România) 295 kg 
(130+165). cat. grea (110 kg) : 1. 
H. Semergiev (Bulgaria) 370 kg 
(160+210), 2. G. Szallal (Ungaria) 
360 kg (152,5+207,5), 3. R. Streycek 
(Cehoslovacia) 357,5 kg (152,5+ 
205)... 5. I. Szalma (România)
320 kg (135+185). Categoria super- 
grea (+110 kg) : 1. P. Pavlasek 
(Cehoslovacia) 382,5 kg (167,5+ 
215). 2. I. Garcev (Bulgaria) 380 kg 
(175+205), 3. J. Măszaros (Unga
ria) 335 (150+185)... 5.S. Herghe
legiu (România) 320 kg (135+185).

Clasamentul pe națiuni : L 
Bulgaria 50 p, 2. Ungaria 44 p, 3. 
Cehoslovacia 44 p, 4. ROMANȚA 
35 p, 5. Austria 32 p, 6. R. F. 
Germania 21 p. 7. Iugoslavia 21 p.

Ion OCHSENFELD

insistenței lor prezente in trei
mea de apărare a italienilor, 
norvegienii au ratat mult, da
torită unei inexplicabile pri
peli. a lipsei de luciditate și a 
faptului că in final au preferat 
acțiunile individuale. Au mar
cat : Vange, Krogsaeter. B. Ol
sen. Malhisrud, Andersen. Ei
lertsen — Norvegia și Darin — 
Italia. Au arbitrat : A. Ga- 
betsky (Austria) și J. Messin
ger (Ungaria).

NORVEGIA — SPANIA 15—2 
(7—0, 2—2, 6—0). Confirmind 
valoarea demonstrată in primul 
joc, norvegienii au dominat 
net în două reprize, cînd n-au 
lăsat nici o speranță adversa
rilor lor. Au înscris : Hoel (4), 
Losamoen (3). Nilsen (2), Ol
sen (2), Mybrene (2), Ulevalse- 
ter, Andersen — Norvegia. Vea, 
Allemani — Spania. Au arbi
trat : A. Gobctzky (Austria) și 
M. Guadaoppa (Franța).

ROMÂNIA — FRANȚA 3—2 
(1—0, 1—1, 1—1). Partida ve
detă a cuplajului de duminică 
a constituit unul dintre der- 
byurile seriei de la București, 
opunind două formații foarte 
apropiate ca valoare, ambele 
aspirînd la primul loc. Franța 
aliniază la acest campionat o 
echipă puternică, cu un portar 
(Maricq) de clasă, care a fă
cut aseară un meci excepțio- 
nal. Nu-i vorbă însă că și ju-

(R.D.G.) conducea detașat după 
primele două coboriri, cu timpi 
care însemnau noi recorduri ale 
pîrtiei (57,95 și 57,94 sec.), dar 
in manșa a treia el a căzut 
in virajul 9 și a pierdut con
tactul cu plutonul fruntaș. în 
această situație, colegul său de 
echipă, Rainer Krell, a realizat 
un frumos succes, secondat me
rituos de reprezentanții Polo
niei. Cea mai bună comportare, 
dintre sportivii noștri, a avuț-o 
Iacob Ispas — locul 6.

REZULTATE TEHNICE, fete, 
15 concurente : 1. Jana Vlkova 
(Cehoslovacia) 235,48, 2. Silvia
Schuschardt (R.D.G.) 236,63, 3. 
Maria Jasencakova (Cehoslova
cia) 237,03 ; băieți, 21 concu- 
renți : 1. Rainer Krell (R.D.G.) 
232,38, 2. Miroslaw Klimzak
(Polonia) 235,17, 3. Artur Si- 
wicki (Polonia) 235,41

Paul IOVAN

în intilnirile amicale de la Budapesta

POPICARII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI iN TREI PROBE
BUDAPESTA, 7 (prin tele

fon). Sîmbătă și duminică s-a 
desfășurat dubla întîi nire in
ternațională amicală de popice 
dintre reprezentativele Unga
riei și României, aflate în 
plină pregătire pentru C. M. 
din luna mai. Popicarii ro
mâni au avut o comportare 
frumoasă, obținînd trei victo
rii în cele patru jocuri : la 
echipe femei și în turneele in
dividuale (Ana Petrescu și 
Gheorghe Silvestru). La femei, 
scorul a fost favorabil român
celor cu 2499—2475 p d, victo
rie prețioasă, întrucît gaz
dele sînt campioane mon
diale, iar la bărbați reprezen
tativa noastră a fost întrecută 
cu 5371—5292 p d. fată rezul
tatele din jocurile pe echipe 
(în ordinea intrării pe piste) : 
Margareta Cătineanu 413, Ana 
Petrescu 420, Elena Goncear 
407, Elena Trandafir 412, Va-

RUGBÎțTII Olf TAIIA CAIIIOB AII CIȘIItH TllliNtUL CUM 5
Penultima etapă a Turneului 

celor 5 națiuni la rugby a pro
gramat sîmbătă derbyul compe
tiției, la capătul căruia a lost 
decisă — pretimpuriu — clștigă- 
toarea de anul acesta. La Car
diff, în fața a peste 70.000 de 
entuziaști spectatori, după un 
meci care a purtat amprenta 
confruntării hotărîtoare. Țara Ga
lilor a învins Franța cu 19—13 
(13—9), prin punctele realizate de 
Bennett și Fenwick cîte 6, J. Wil
liams 4 (încercare) și Martin 3, 
respectiv Gourdon și Averous 
cîte 4 (încercări) și Romeu 5. 
Astfel, galezll termină turneul 
neînvinși, obținînd maximumul 
de victorii posibile (adjudecîn- 
du-și concomitent șl „tripla co
roană" ce revine campioanei ne
învinse a Insulelor britanice). El

cătorii noștri, mai ales în pri
ma repriza, au ratat ocazii fa
vorabile, din care ar fi putut 
să-și asigure un avantaj con
fortabil. în reprizele a doua 
și a treia, jocul s-a desfășurat 
sub semnul echilibrului, fran
cezii reușind să egaleze în min. 
45, dar, peste cîteva secunde, 
tinerii noștri hocheiști au pre- 
luaț avantajul, pe care l-au 
păstrat pină in final. Au mar
cat : Petras, Erbg și Prakap, 
respectiv Treille (2). Au arbi
trat B. Ewald (Danemarca) și 
E. Krisch (Iugoslavia).

PLOIEȘTI (seria a ll-a)
IUGOSLAVIA — DANEMAR

CA 9—0 (2—0, 6—0, 1—0). Pri
mul meci din cadrul seriei a 
Il-a a campionatului european 
s-a disputat sâmbătă după- 
amiază pe noul patinoar artifi
cial din Ploiești, în prezența 
unui numeros public. După un 
început mai lent, am zice de 
studiu, jucătorii iugoslavi au 
acționat în continuare cu mul
tă dezinvoltură, dominîndu-și 
copios adversarii, mai ales in 
repriza secundă, cînd s-au im
pus printr-un joc sigur si efica
ce. Asigurîndu-și victoria du
pă două reprize, în ultima par
te juniorii iugoslavi nu au mai 
forțat ritmul, cîștigînd clar. Au 
înscris : B. Golja (2). D. Hor- 
vat, Suvak, Terseglar, Pirker, 
Scap, Lap și Brun. Au condus 
C. Zgincă și G. Tasnadi — 
România.

★

Astăzi este zi de pauză (se dis
pută doar meciul aminat de ieri 
de la Ploiești, din cauza ninsorii, 
Ungaria — Austria (ora 18). In ca
zul cînd vremea va II nefavora- 
bllâ. medul se va disputa la Bucu
rești.

AUTO • Marele Premiu de la 
Kyalami, din cadrul C.M. (for
mula I), a fost cîștigat de aus
triacul Niki Lauda (pe „Ferrari44), 
cu o medie orară de 187,730 km.

HANDBAL • Intr-unui din 
meciurile retur ale preliminariilor 
olimpice, echipa R. D. Germane 
a întrecut, la Karl Ma-rx Stadt, 
formația R. F. Germania cu 11—8. 
S-a calificat însă echipa vest- 
germană, care beneficiază de un 
golaveraj superior în grupă 
(80—41 față de 87—54), din care 
a făcut parte și Belgia. • Mai 
sînt calificate echipele Poloniei 
(25—17 cu Norvegia). U.R.S.S. 
(31—13 cu Franța) și Ceho
slovaciei (20—16 cu Suedia).

PATINAJ • Ultima probă a 
C.M. de patinaj artistic de la 
GOteborg a fost câștigată de a- 
mericanca Dorothy Hamill cu 

silica Pințea 409, Mariana 
Constantin 438 (din selecționata 
Ungariei cele mai mari rezul
tate le-au obținut Krisztian — 
441 și Csabai — 428). La băr
bați i Gh. Silvestru 857, Gr. 
Marin 918, Gh. Dumitrescu 
867, C. Voicu 872, P. Purge 893 
și I. Tismănar 885 (Csănyi — 
924 și Scher — 910). Pe pri
mele locuri în turneele indi
viduale — FEMEI : 1. Ana 
Petrescu 458 p d, 2, Elena 
Goncear 449 p d, 3. Krisztian 
(Ung.) 430 p d ; BĂRBAȚI : 1. 
G. Silvestru 941 p d, 2. Mesză- 
roș (Ung.) 431 p d, 3. P. Purge 
931 p d.

SPORTIVI ROMÂNI
• La Gornea Oreahovița a avut 

loc turneul international de lupte 
greco-romane al Bulgariei „Nikola 
Petrov44. Iată cîștigătorii : cat. 48

au jucat din nou excelent pe 
înaintare (ceva mai slab totuși 
în fazele de apărare) și și-au 
valorificat forța în atacurile în 
trombă. Echipa Franței a făcut 
una din cele mai bune partide 
din cariera sa, cu multă voință 
în blocarea șarjelor adverse și 
surprinzătoare pătrunderi fulge
rătoare paralel cu tușa. E grăi
tor faptul că francezii au rea
lizat la Cardiff, două încercări 
(față de doar una a gazdelor), 
în condițiile arbitrajului sever al 
irlandezului West, care nu i-a 
menajat. w ,

La Twickenham : Anglia-Irlan- 
da 12—13 (9—0).

înaintea ultimei etape (20 mar
tie : Irlanda-Sooția la Dublin și 
Franța-Anglia la Paris), clasa
mentul competiției se prezintă 
astfel :
1. Țara Galilor 4 4 0 0 102—37 8
2. Franța 3 2 0 1 52—28 4
3, Scoția 3 1 0 2 34—53 2
4. Irlanda 3 1 0 2 25—72 2
S. Anglia 3 0 0 3 33—56 0

PE TERENURILE DE TENIS
• Ilie Năstase a fost sur

prinzător învins in „sferturile" 
turneului de la North Little 
Rock, pierzînd cu 6—7, 6—2,
4— 6 în fața lui B. Mittoq,* Ce
lelalte rezultate : Ruffels — 
V. Amritraj 6—7, 6—3, 7—6 ; 
Rahim — Walts 7—6, 6—3 ; 
Dibley — Lewis 6—3, 6—7, 6—4.

• Finala campionatelor in
ternaționale ale R. A. Egipt 
opune la Cairo pe francezul 
■J. F. Caujolle și englezul J. 
Feaver. în semifinale : Cau- 
jodle — Kary 6—1, 7—5 ; Feaver 
— Molina 0—6, 6—3, 6—1.

• Chris Evert a cîștigat tur
neul feminin de la San Fran
cisco. învingînd-o pe Evonne 
Goolagong în finală cu 
7—5, 7—6.

• „Cupa Aetna* : S.U.A. —
Australia 4—1 (Ashe — New
combe 6—3, 6—4, Smith, Lutz — 
Newcombe, Roche 3—6, 6—3,
5— 7 ; Connors — Newcombe
6— 2, 6—3).

TINERII HANDBALIȘTI 
ROMANI DIN NOU 

ÎNVINGĂTORI IN MECIUL 
CU FRANJA

BAIA MARE, 7 (prin telefon).— 
In cel de al doilea meci de hand
bal dintre reprezentativele de ti
neret ale României și Franței, 
victoria a revenit tot handbaliști- 
lor noștri care au cîștigat cu 
20—17 (8—9). Replica oaspeților a
fosț de această dată mult mai dîr- 
ză . Principalii realizatori : FOlker 
8 și Matei 5 — România. Gandar 
6 șl Covesnies 5 — Franța. Au 
condus R. Heide și P. Tekauer — 
Ungaria. V. SASARANU, coresp.

PE SCURT
192,66 p, înaintea Christinei E- 
rrath (R.D.G.) 190,04 p și Diannei 
de Leeuw (Olanda) 189,94 p. La 
dansuri, cuplul sovietic Ludmila 
Pahomova — Aleksandr Gorșkov 
a cucerit titlul pentru a 6-a oa
ră. • în C.M. ale sprinterilor, 
disputate în Berlinul Occidental, 
titlurile au fost cîștlgate de sue
dezul Johan Granath și ameri
canca Sheila Young. Aceasta ter
minase prima în probele de 500 
m (42.60) și 1000 m (1:28,56). •
La Inzell, olandezul Piet Kleine 
a stabilit un nou record mondial 
pe 5000 m cu 7:04,86 (v.r. Hans 
van Helden 7:07,82).

SCHI o Dubla campioană o- 
ILmpfcft Roși Mittermaier (R.F.G.) 
a cîștigat două probe în cadrul

LENINGRAD, 7 (Agerpres). — 
A 5-a ediție a meciului atletic 
pe teren acoperit dintre selec
ționatele U.R.S.S și S.U.A. s-a 
terminat cu scorul general de 
171—117 în favoarea gazdelor. 
Atît la masculin, cît și la femi
nin, victoria a revenit echipe
lor sovietice cu 96—64 și res
pectiv 75—53. Iată cîștigătorii pe 
probe : masculin : 60 m g —
Shipp (S.U.A.) 7,69 ; lungime —
Myricks (S.U.A.) 7,76 m ; 800 na
— Slonețki (U.R.S.S.) 1:50,8 ;
60 m — Kolesnikov (U.R.S.S) 
6,65 ; înălțime — Seniukov 
(U.R.S.S) 2,24 m ; prăjină — 
Kananika (U.R.S.S.) 5,30 m ;
triplusalt — Besonov (U.R.S.S.) 
16,25 m ; 1 500 m — Mamontov 
(U.R.S.S.) 3:45,6 ; feminin : 60 m
— Storojkov (U.R.S.S.) 7.37 ;
60 mg — Lebedeva (U.R.S.S.) 
8,14 ; 600 m — Knoudson (S.U.A.) 
1:29,05 ; 1500 m — Merrill (S.U.A.)
4:16,0 ; înălțime — Oskolok 
(U.R.S.S.) 1,81 m ; 800 m —
Providohina (U.R.S.S.) 2:09,3 ;
3 000 m — Bondarciuk (U.R.S.S.) 
9:05,0.

PESTE HOTARE
kg : Anghelov (Bulgaria), ...3. A- 
lexandru (România) ; 52 kg : Ki
rov (Bulgaria), 2. Gingă (Româ
nia) ; 57 kg : Konstantinov
(U.R.S.S.) ; 62 kg : Nalbadian
(U.R.S.S.) ; 68 kg : Apostolov (Bul
garia), 2. Rusu (România) ; 74 kg: 
Nedev (Bulgaria). ...3. Ciobotaru 
(România) ; 82 kg : Petkovici (iu
goslavia) ; 90 kg : Nikolov (Bul
garia) : 100 kg : Saladze (U.R.S.S.); 
4-100 kg : Dinev (Bulgaria).
• La Sofia s-a desfășurat un 

turneu international de judo la 
care au participat sportivi din 7 
țări. La categoria ușoară. Marcel 
Nuțu s-a clasat pe locul 3. Pe Ex
celași loc s-a clasat și Gheorghe 
Dumbravă la categoria grea.

• în concursul studențesc de 
schi de la Zakopane, Liliana 
Demeter (România) s-a clasat 
pe locul 3 în proba de 5 km 
cu timpul de 19:54,57. Victoria a 
revenit polonezei Ladislava La- 
jevcik cu 18:05,73.

• După primele două manșe, 
în concursul international de 
bob de la Oberhof (R.D.G.), con
duce echipajul R. D. Germane 
(Schonau — Bethge) cu 1:34,25. 
Echipajul român Secui — Lixan- 
dru se află pe locul 7 cu timpul 
de 1:36,36.
• La Karl Marx Stadt, în cea 

de-a doua manșă a concursului 
de patinaj viteză interorașe 
„Turneul celor două piste44, re
prezentativa masculină a orașu
lui București s-a clasat pe locul 
întîi în grupa B, întrecînd, în 
ordine reprezentativele orașelor 
Sneek (Olanda), Dresda. Deven
ter (Olanda), Budapesta. Miin- 
chen și Innsbruck. Patinatorul 
român Vasile Coros a cîștigat 
proba de 500 m cu timpul de 
42,20 sec., urmat de Hoffmann 
(Dresda), Henk (Deventer), Fis
cher (Dresda), toți cu timpul de 
43,40 sec. Acumulînd 88,133 punc
te, Vasile Coros a întrecut pe 
cei 20 de concurenți din grupa 
B, ocupînd locul 1 șl în clasa
mentul general individual după 
cele două proțje disputate în pri
ma zi.

Fmeridkwe
JUVENTUS MENȚINE 

AVANSUL
în etapa a 20-a a campionatu

lui italian de fotbal s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Cagliari — Napoli 1—1 (Quaglio- 
zzi respectiv Orlandini), Cesena 
— Ascoli 3—1 (Ceccarelli 2, Fes
ta. resp. Zandoli) Como — Pe
rugia 0—0, Fiorentina — Bologna 
1—2 (Bresciani, resp. Massimelli, 
Chiodi), Lazio — Juventus 1—2 
(Gentila autogol, resp. Bettega, 
Gori), Milan — Roma 1—0 (Ca- 
lloni). Torino — Sampdoria 2—0 
(Graziani 2), Verona — Inter 1—1 
(Macchi, resp. Boninsegna). în 
clasament : 1. Juventus 34 p, 2. 
Torino 29 p, 3. Milan 28 p, 4. 
Inter 25 p. 5. Napoli și Cesena 
24 p, 7. Bologna 22 p. Golgeter : 
Pulici (Torino) 15 g. (Cesare 
TRENTINI).
• Federația braziliană de spe

cialitate și-a depus candidatura 
de a organiza ediția din 1994 
a C.M.
• în „Cupa Africii-, La Addis 

Abeba : R.A. Egipt — Etiopia 
l—l ; Guineea — Uganda 2—1.

concursului pentru „Cupa Mon
dială44 de la Copper Mountain 
(Colorado). La coborîre, în urma 
ei s-a clasat austriaca Monika 
Kaserer, iar la slalom uriaș ame
ricanca Cindy Nelson. • La 
Lahti, proba de 15 km a reve
nit finlandezului J. Mieto — 
40:16,98, înaintea sovieticului E. 
Beliaev — 40:49,07. Echipa Fin
landei a cîștigat ștafeta de bia- 
tlon 4x7,5 km, în lh 30:36. • Pa 
trambulina de la Oberstdorf, aus
triacul Toni Innauer a stabilit un 
nou record mondial cu o săritu
ră de 176 m. F. Weisspflog a re
alizat 174 m.

SCRIMA • C.C.E. la floretă 
(m) a revenit scrimerilor de la 
Melun (Franța). învingători cu 
9—7 în finala disputată la Paris 
in compania formației T-S.K.A. 
Moscova.
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