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Șl SPECTACULOASE IN PRIMA ZI
Echipa României a debutat cu succes: 9-2 cu Olanda

Returul Diviziei A de fotbal

UN START DOMINAT DE ECHIPELE DICUPEȘIENE
• Steaua, două puncte 
mari la Satu Mare • Di
namo ți-a luat revanșa 
asupra lui F. C. Baia Mare
• F. C. Bihor a mai pier
dut un punct 9 Surpriză

la Tg. Mureș

Țălnar cîștigă duelul cu 
Ariciu fi trimite „cu boltă’, 
înscriind golul victoriei 
bucureștene

Foto : Dragoș NEA.GU

CLASAMENTUL

MIERCUREA CIUC, 4 (prin 
telefon). Cea de a Xl-a ediție 
a campionatului european de 
hochei pentru juniori (grupa 
B) a început astăzi (n.r. ieri) 
in localitate, sub semnul unui 
mare interes și în frumosul 
decor al primăverii sosită mal 
devreme ca oricînd pe me
leagurile Harghitei. Cu mult 
înaintea orei startului, cele 
4000 de locuri ale patinoarului 
artificial (care se prezintă 
într-o impecabilă haină de 
gală) erau ocupate de un pu
blic generos și entuziast, cum 
există la Miercurea Ciuc, 
această citadelă a hocheiului 
nostru.

Meciurile primei etape au 
fost viu disputate, de un nivel 
tehnic mulțumitor și promit, 
In continuare, întreceri deose
bit de interesante.

După-amiază, înaintea par
tidei ROMANIA —OLANDA, a 
avut loc festivitatea de des
chidere a competiției. Echipele 
participante au fost salutate 
de tovarășul Alexe Kaduly, 
primarul municipiului Miercu
rea Ciuc, președintele comisiei

PROGRAMUL DE AZI
ora 10 : Iugoslavia — 

Ungaria, ora 13: Nor
vegia — Austria, ora 17 : 
Franța — Olanda, ora 
20 : Danemarca —
România.

de organizare, după care dL 
Freddy Schwers (Olanda), de
legatul forului hocheistic in
ternațional, a declarat deschisă 
competiția.

NORVEGIA — UNGARIA 
4—1 (1—1, 2—0, 1—0). Joo
foarte atractiv în care nordi
cii s-au arătat superiori prin- 
tr-un patinaj mai bun, prin 
viteză și mai ales prin mai 
buna organizare a acțiunilor 
ofensive și defensive. Victoria 
lor este, indiscutabil, meritată, 
dar ea s-a conturat destul de 
greu. Juniorii unguri au im
presionat printr-o mare capa-

Valeriu CHIOSE

(Continuare in pag. a 4-a)

REZULTATE TEHNICE
A.S.A. Tg. Mureș
Jiul
Uni», Craiova 
F. C. Corvinul 
Dinamo
F.C Argeș 
F.C. Bihor
C.S. Tîrgoviște
Olimpia Satu Mare -

- Sportul studențesc
- S.C. Bacău
- Politehnica Tina.
- Politehnica lași
- F.C. Baia Mare
- Chimia Rm. Vîlcea
- U.T. Arad
- Gloria Buzău

Steaua

1-2
2-1
2-0
2-0
1-0
2-0 
0-0
3-1 
0-1

(0-0) 
(0-1) 
(1-0) 
(0-0) 
(0-0) 
(1-0)

p-d
(0-1)

ETAPA VIITOARE (miercuri 7
Chimia Rm. Vîlcea
Sportul studențesc 
F.C. Baia Mare
Steaua
Gloria Buzău
U. T. Arad
S. C Bacău 
Politehnica lași
Politehnica Timișoara

- Olimpia Satu
- F.C. Corvlnul
- Jiul
- F.C. Bihor
- A.S.A. Tg. Mureș
- Dinamo
- F.C. Argeș
- Univ. Craiova
- C. S. Tîrgoviște

martie)
Mare (2-1) 

(0-1) 
(1-0) 
(4-2) 
(1-4) 
(0-0) 
(O-1) 
(0-1) 
(0-1)

n 
Buzău).

1. F. C Argeș 18 ii 1 6 27-17 23
2. Steaua 18 9 4 S 31-20 22
3. C.S. Tîrgoviște 18 9 3 « 22-16 21
4. F. C. Baia Mare 18 10 1 7 18-17 21
5. Dinamo 18 7 6 5 21-13 20
6. Univ. Craiova 18 6 7 5 21-14 19
7. Sportul studențesc 18 7 5 6 26-22 19
8. Politehnica lași 18 8 3 7 21-18 19
9. Jiul 18 8 3 7 23-24 19

10. S. C. Bacău 18 8 2 8 23-18 18
11. Olimpia 18 8 2 8 17-23 18
12. U. T. Arad 18 6 5 7 26-22 17
13. Corvinul 18 7 3 8 24-25 17
14. A.S.A. Tg. Mureș 18 6 5 7 22-29 17
15. Gloria Buzău 18 7 2 9 20-29 16
16. Politehnica Tim. 18 5 3 10 16-24 13
17. Chimia Rm. V. 18 4 5 9 16-33 13
18. F. G Bihor 18 4 4 10 17-27 12

Cronicile 
in pag. 2—3

GOLGETERII
GOLURI : C. Stan (Gloria

LA ÎNCEPUT DE DRUM
SPRE MAREA PERFORMANȚĂ...:

8 GOLURI : Biro I (A.S.A. Tg. 
Mureș), Radu U (F.C. Argeș) — 
t din 11 m. Iordănescu (Steaua) 
— 1 din 11 m.

Aseară, la ClujNapoca, Intr-o pasionantă linală

• Bucureștencele au întrecut cu 14—13 pe Hidrotehnica
• „Noul vai** timișorean premiat cu o medalie de bronz

Finala locurilor 1—2 : CON
FECȚIA BUCUREȘTI — HI
DROTEHNICA CONSTANTA 
14—13 (7—6). Au marcat : Se- 
rediuc 5, Pițigoi 3, Eremia 3, 
Bjdiac 2, G. Constantinescu 
(Confecția) și Hobincu-Di- 
mofte 7, Frincu 3, Tomescu 
2, Manolescu (Hidrotehnica). 
Excelent arbitrajul 
C. Căpățlnă — R. 
(Buzău).

cupludui 
Iamandi

(prin te-

Finala pe țară a „Cupei U. T. C.« la biatlon
HOREZU, 4 (prin telefon). 

Pe platoul muntelui Văleanu, 
zăpadă mai mare de un metru. 
In decor de miez de iarnă I 
sus. pe cer. un soare de lito
ral : acesta a fost, sîmbătă si 
duminică, cadrul de desfășura
re a finalei pe țară a celei de 
a doua ediții a ..Cupei U.T.C." 
la biatlon. acțiune specifică, cu 
etape inițiale pe centre si pe 
județe. 80 de tineri între 16 șl 
20 de ani, reprezentînd 20 de 
județe (al căror profil geogra
fic este cu preponderență 
muntos), s-au angajat. în ca
drul a două categorii de vîrstă. 
într-o luptă pasionantă pentru 
ocuparea unui loc fruntaș In 
clasamente. Trebuie. însă, să 
subliniem că nu doar elanul 
participantilor a caracterizat 
acțiunea de pe platoul Vălea
nu. Finala, organizată excelent 
de către Secția sport, turism si 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei din cadrul 
C.C. al U.T.C.. a întrunit mul
te dintre valențele unul con
curs de performantă. în majo-

ritatea lor. concurenții au do
vedit că posedă o bună alune
care 
Site 
n-au 
strat 
greș.

pe schiuri, iar cifrele reu- 
In poligon, chiar dacă 
fost excelente, au demon- 
mari posibilități de pro- 
în această idee, tovarășul 

Teodor Tudan, adjunctul sec
ției. ne relata că.... majoritatea
celor prezenți la această fi
nală sînt cunoștințe mai vechi 
ale noastre, căci ei s-au pregă
tit si anul trecut. în taberele 
organizate de C.C. al U.T.C., la 
Păltiniș și Cîmpeni. de pildă- 
Dacă adăugăm că. la nivel ju
dețean. antrenamentele speci
fice au căpătat un caracter de 
regularitate, atunci putem spu
ne că s-a putut organiza con
tinuitatea in pregătire a tutu
ror acestor tineri". în acest 
fel. unul dintre scopurile prin
cipale ale acestui gen de ac
țiuni ale C.C. al U.T.C. — de 
a pregăti multilateral tineretul 
pentru apărarea patriei — este

Radu TIMOFTE

T GOLURI : Costea (Politehni
ca Iași), Marca (Univ. Craiova) 
— 2 din U m, M. Râducanu 
(Steaua), Iorgulescu (Sportul stu
dențesc).

8 GOLURI : Kukla (U.T.A.). 
Ctrțu (Univ. Craiova). Petcu 
(F.C. Corvlnul), Sălăjan (Jiul), 
Marinescu (C.S. Tîrgoviște).

CLUJ-NAFOCA. 4 ..
Iefon). La numai o săptămină 
după veritabilul festival din 
Palatul sporturilor și culturii 
din București, o altă reuniune 
de vîrf a handbalului nostru a 
fost găzduită de sala sporturi
lor din localitate. Aproximativ 
1000 de spectatori au asistat, 
duminică după-amiază. la fi
nalele celei de a II-a ediții fe
minine a „Cupei României".

Confecția București și Hi
drotehnica Constanța au oferit

(Continuare tn pag 2-3)

Tragerea la sorti a turneului de handbal J. 0. '80
A,

POLONIA Șl ELVEȚIAJ

Finala locurilor 3—4 : Uni- 
versitatea Timișoara — știin
ța Bacău 19—18 (9—9). Au în
scris : Ștelanovici 8, Dlcu 4, 
Vlșan 3, Ghebauer 2, Bucu- 
renciu, Căpățînă (Universita
tea) și Tbrok 7, Popescu 4, 
Florea 3, Lupșor î, Amaran- 
dd, Popovici (Știința). Foar
te bun arbitrajul cuplului 
P. Radvanl (Cluj-Napoca) — 
M. Grebenișan (Tg. Mureș).

In meciul vedetă al serii, cel 
pentru cîștlgarea trofeului, o 
întîlnire palpitantă, echilibrată 
șl cu multe momente de sus
pans. Confecția, așa cum o 
Știm, este o „mașină de pase", 
o echipă care știe să-și maci
ne adversarul, să-i găsească 
punctele nevralgice. în această 
finală, doar începutul a apar-

Hristache NAUM

'Contlnuare tn pag 2—3)

Surpriză la reluarea campionatului de rugby
A

CAMPIOANA ÎNVINSĂ ÎN PARCUL COPILULUI: 
R.C. GRIVIȚA ROȘIE-FARUL 21-15!

Primăvara și-a făcut simțită 
apariția timid, desigur încă sub 
povara grelei ierni care a po
posit pe meleagurile noastre. 
La fel de timid au demarat și 
divizionarele A de rugby care, 
oricum, ne obișnuiseră, în tim
pul din urmă, cu un start mai 
lansat. Singură Steaua pare a 
fi întru totul pusă la punct. In 
timp ce Farul...

GRIVIȚA ROȘIE —FARUL 
(9—6). „Meciul zilei* a fost 
de virtuți deosebite șl

MADRID, 4 (Agerpres). — 
La Barcelona a avut loc du
minică tragerea la sorti pentru 
stabilirea celor două grupe ale 
turneului olimpic de handbal 
masculin, care se va desfășura 
anul viitor la Moscova. în 
grupă A. vor juca echipele 
României, U.R.S.S., R. F. Ger
mania, Poloniei. Elveției, la

care se va adăuga o echipă 
reprezentînd continentul ame
rican. Au fost repartizate să 
joace în grupa B selecționatele 
R. D. Germane. Danemarcei. 
Iugoslaviei. Spaniei, la care se 
vor adăuga cîte o echipă re
prezentînd continentele Africii 
șl, respectiv. Asiei.

R.C.
21—15 
lipsit _  ____
aceasta îndeosebi deoarece echi
pa campioană a decepționat pro
fund. Fără baloane cea mai mare 
parte din timp (la margine a- 
proape că nu au contat !), con- 
stănțenll au făcut un joc de aș
teptare, mizlnd totul pe „picio
rul" lui Bucos (care in paranteză 
fie spus șl-a făcut datoria, toate 
cele 15 puncte fiind opera sa). 
De la o echipă ca Farul avem 
insă alte pretenții. Multi dintre 
jucătorii săi (exceptindu-l pe 
Mușat, Podaru, Bucos, Motrescu 
șl, parțial, Olteanu) au părut de
pășiți de joc. incapabili să gă
sească rezolvări față de situațiile 
ivite tn teren. în atari condiții 
nici nu-i de mirare că la cirma 
jocului s-au aflat mal tinerii 
rugbyștl al Griviței, care au fost 
mal iuți, mai insistenți. mal per- 
cutanțl. Succesul lor apare drept 
meritat, deși „desprinderea* s-a 
datorat unei erori copilărești a 
fundașului constănțean șt. Cris- 
tea: el a bîlbîit in propriul te
ren de țintă o minge „fără pro-

balonul și inițiază o grămădi 
Foto : Ion MIHAICA

C. Dinu (Grivița Roșie) reține 
spontană

care în loc să o de- 
cum s-ar fi cuvenit, 
din mi ini, Pasache,

bleme*. pe 
gajeze, așa 
a scăpat-o __
aflat prin apropiere, primind un 
cadou rarisim ! încercare trans
formată de Simion. Fundașul 
bucureștean, în bună formă, 
mal reușește patru lovituri de 
pedeapsă, Fălcușanu rotunjind 
scorul dintr-un drop-goal. A ar
bitrat corect Al. Lemneanu.

Dimitrie CALLIMACHJ

DINAMO — RAPID 17—3 (0—0). 
Uvertura sezonului nu a oferit 
spectacolul pe care-1 anticipam, 
fiind, tn schimb, un joc echili
brat îndeosebi în prima ju
mătate a meciului. Buna ordo
nare tactică a feroviarilor, tă
ioasele lor placaje — arsenal 
devenit de-acum aproape... cLaslo

(Continuare în pag. 2—3)



Debut furtunos In campionatul ele polo

„BUTURUGA MICĂ" (Crișul Oradea) RĂSTOARNĂ (7-5)... MARELE RAPID!
Nici nu a început bine noul 

campionat de polo și amatorii 
de surprize au și savurat una 
pe care o vor tine minte mul
tă vreme. Ieri dimineață, la 
bazinul Floreasca. chiar în 
primul joc al ediției 1979, „bu
turuga mică“ — a se citi Cri- 
șul Oradea, cea mai tînără e- 
chipă a competiției — a răstur
nat... marele Rapid, în forma
ție completă, dornic de a re
intra în posesia titlului pierdut 
anul trecut. Partida a fost ex
celentă și, sinceri să fim, de 
foarte multă vreme nu am mai 
fost martorii unei asemenea 
întreceri, pasionantă din toate 
punctele de vedere.

Crișul a condus din prima 
repriză cu 1—0, apoi cu 3 1, 
4—2 și 5—3, feroviarii depu- 
nînd eforturi deosebite pentru 
a reuși să egaleze (5—5 in min. 
19). Deși superioritatea orăde- 
nilor. excelent conduși de N. 
Rujinschi, era evidentă. Rapid 
a avut totuși o posibilitate să 
treacă Ia conducere, în ultima 
repriză, la un ..om în plus". A 
ratat-o însă, ca și Băjenaru —

Campionatul de baschet

FARUL Ă CÎȘTIGAT (un meci) Șl IA CUIJ-NAPOCA
de baschet, „U“- 
Farul Constanta 
victoriile. Folo- 
terenului pro- 

au învins sîm- 
(40—33) ; dumi-

In derby-ul etapei campiona
tului masculin ' ' ’ * *

— au frtnt obișnuita cursivitate
• jocului dinamoviștiior. Iar 
dacă Șișiu ar îl transformat, dta 
poziție ideală, lovitura de pe
deapsă din mta. 30 altfd s-ar 
fi scris, poate, istoria acestei 
partide. Invingătoarea s-a des
prins greu, abia ta min. SI, la 
o bdriială rapldistă Constantin 
totereeptind balonul șl ducln- 
du-se până în butul advers. Tot 
« deschisese scorul, din L p. fii 
min. 45, ți tot el » transformat 
încercarea. A fost momentul 
psihologic al meciului : Rapid — 
„echipă de moral* — a cedat 
pasul, Dinamo s-a arătat tot mal 
sigură la toate nivelurile (diri
jorul grămezii, Dărăban, fiind 
inepuizabil, mijlocașii Paraschlv 
șl Marghescu — la înălțime), 
Nica (min. 68) șl Aldca (min. 
>0) reușind frumoase eseuri. De 
la feroviari mențiuni pentru 
Moț, Ciocianu, N. Stănescu (au
torul punctelor de onoare din 
Lp., min. 72) și Luca. Arbitru : 
D. Spirea.

STEAUA — POLITEHNICA 
IAȘI 42—9 (28—3). Doar 18 ml— 
nuțe lupta a fost cit de cit 
egală, reducindu-se duipă aceea 
3a un simplu joc <3e-a „pisica 
eu șoarecele*. Șl • păcat, pen
tru că Politehnica nu e o echipă 
talar așa „subțire", ea știe să 
facă mal mult decit a arătat 
teri. Pe lista marcatorilor, Utter
— Pintea, care ține că de
monstreze că nu e încă bătrîn
— două încercări, șl două pre
zențe inedite: ex-grivlțeanul
Codai, acum la Steaua, respec
tiv Motrescu m — ette o tacer-

Cluj-Napoca și 
și-au împărțit 
sind avantajul 
priu, studenții 
bâtă cu 80—74 . . .
nică, în schimb, Farul a avut 
inițiativa în permanență și a 
cîștigat cu 83—78 (48—39). Prin
cipalii realizatori : Barna (25+ 
23). Roman (14+25), Gellert 
(16+14) de la „U“ șl Băiceanu 
(23+20), Mănăilă (20+10) și 
Spinu (7+18) de la Farul. An 
arbitrat bine P. Pasere si I. Pe- 
truțiu (Buc.). (M. Radu —
coresp.).

DINAMO — RAPID BUCU
REȘTI 2—0 : 110—65 (50—35) și 
112—63 (48—34). Galop de să
nătate pentru dinamoviști. eare 
se îndreaptă eu pași siguri 
spre titlu. Principalii realiza
tori : D. Niculescu (28+14). No
vac (14+16), Uglai (16+6) de 
la Dinamo și Suciu (17+12), 
Plămadă (14+14) pentru 
(D. Paniel — coresp.).

STEAUA — C.S.U. 
2—0: 122—63 (68—30) șî 
(47—19). Succese facile _ 
bucureșteni, care au jucat fără 
Oczelak și Opșitaru, acciden
tați. Principalii realizatori : 
Căpușan (17+28). Zdrenghea 
(22+10) de la învingători, Ta
kacs (17+22) de la învinși. 
(D. Diaconescu — coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— URBIS 1—1 : 80—74 (44—30) 
și 83—93 (46—36). Doar cel de 
al doilea meci a avut practic 
un istoric, în min. 16. studenții 
conduceau cu 38—28 ! în min. 
37 scorul a ajuns 90—69 pentru 
Urbis 1 Ermurache, de la stu- 
denți. și Cîmpeanu. de la

Rapid.

SIBIU 
87—51 

pentru

CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

(pent™ du
4, Bilânl 6
Stroe 7, Ca
4 — Chiria

Divizia A

Foto : L MIHAICA

Marius POPESCU

O VICTORIE LA SCOR
I DINAMO - F. C. BAIA MARE 1-0 (0-0)

LA HANDBAL FEMININ IVI

(Urmare din pag. 1)
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I
I
I
I
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loan CH1RIIÂ
(Urmare din pag. 1) I
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CONCURSULUI
DIN 4 MARTIE

1 
a
1 
i
1
1

atentie din 
teritoriale, 
de specia- 

și antrena-

REZULTATELE 
PRONOSPORT

înotînd „împotriva 
un lucru important 
dovedit că nu este 
lipsurile) fotbalului

de resort 
U.T.C. a 

din jude- 
Mureș și 

perechi de

performantă. Sugerăm 
mai sporită 

cluburilor 
a federației

ani:
2.
G. Șimon (Cluj) ; 

ani : 1. P. Țifrea
2. Gh. Danilciuc

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Stadion Dinamo : teren foarte bon ; timp frumos : spectatori — aproximativ 
20 000. A marcat ȚALNAR (mm. 75). Suturi la poartă : 12—1 (pe scatiul por
ții : 7—0). Cernere : 8—1.

DINAMO : Anuței 7 — Cheron 6, Ghîți 7, Dinu 8, Lucuță 7 — Dragnea 
4, Augustin, Custov 7 - Țălnar 8, D. Georgescu 8, Moțat 5 (min. 46 Vrin- 
ceanu 6),

F. a BAIA MARE : Anala » - Bont «, Condruc 5 (min. 78 Kotler), So bău 
7, Molnar 4 — P. Radu 6. Murețan 6, Deac 4 — Sepi 6, Terheț 6, Roznai 5 
(min. 78 S. Popa).

A arbitrat : N. Rainea 8 ; la Knle s D. Munteanu (ambii din Birlad) si 
T. Balanovici (lași).

Cartonașe galbene : AUGUSTIN, DINU, CONDRUC, TERHEȘ.
Cartonașe roșii : AUGUSTIN.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-2 (0-1).

Imagine din meciul Voința — Progresul (10—9) cîștigat la mare 
luptă de poloiștii clujeni Foto : L MIHAICĂ

Slavei 2, Argeș 2, 
de la învinși.
Dinamo București, 
„en titre", meciul 

s-a dovedit o

CUPA ROMÂNIEI"

TEHNICE :
1. A. Goga 

M. Moldovan

— F.C. B. Mare 
— Sportul stud.
6.C. Bacău

IBUCUREȘTENII... RATEAZĂ

„CUPA U.T.C." LA BIATLON |

singur cu portarul advers la 
2 m 1 în schimb, contraatacu
rile Crișului s-au dovedit de
bordante. iar victoria oaspeți
lor cu 7—5 (1—0, 2—2, 2—3, 
2—0) — pe deplin meritată.
Excelent arbitrajul prestat de 
R. Schilha (Buc.) și V. Burdea 
(Cluj-Napoca). Au marcat : 
Garofeanu 2, Costrăș 2, Fejer, 
Gordan. Fărcută de la învin-

Urbis. au înscris In ambele 
meciuri cite 53 de puncte.

I.C.E.D. — C.S.U. BRAȘOV 
2—0 : 93—84 (45—36) și 89—80 
(48—40). In două partide doar 
aparent echilibrate. I.C.E.D.-ul 
a cîștigat fără probleme in fața 
unei echipe care nu urmărește 
decit să-l vadă pe Moraru coș- 
geter.

„U“ TIMIȘOARA — C.S.U. 
GALAȚI: 2—0 : 108—96 (55—47) 
Și 125—92 (62—51). Copaceanu
(32+18) și Mînzat (18+19) au 
condus pe „U“ spre două suc
cese scontate. (P. Arcan — 
cores’).).

ținut eonstăntencelor. eare au 
condus cu 3—1 (min. 5) și 5—3 
(min. 12). După aceea Confec
ția și-a impus maniera de joc. 
și-a dominat o bună parte net 
adversarul, iar în final — cînd 
lucrurile se complicaseră — a 
avut In Constantina Pițigoi 
„un cap limpede" care l-a re
dat avantajul, și șansele. Con- 
stănțencele. derutate în repri
za a doua, n-au înscris timp 
de peste 10 minute nici un gol, 
micșorîndu-și șansa prin ma
nevre neinspirate, prin suturi 
din poziții neconvenabile.

Victoria elevelor antrenori
lor Valeria Gogîltan și Gheor- 
ghe Predescu este — după o- 
pinia noastră — meritată.

în finala mică am văzut 
două echipe cn jucătoare tine
re și foarte tinere, lipsite de 

care. Au mal punctat Braga, 
Achim, Pojar, Zafiescu, Teleașă, 
M. lonescu (încercări), Durbac 
(3 transformări) pentru Steaua, 
Florescu (L p. + transformare) 
pentru oaspeți. Să notăm un 
fapt pe care B credem singular: 
arbitrul P. Niculescu nu a văzut
— sau a trecut cu vederea — 
faptul că ieșenii «u efectuat 3 
schimbări, chiar dacă regula
mentul permite doar două 1

Geo RAEȚCH1

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — CJSJW. SIBIU 12—8 (3—0). 
Timișorenii au condus cu iscu
sință jocul, dar nu au reușit să 
fructifice decit o dată prin în
cercare (Florea). Restul puncte
lor stat opera Jul Peter (Lpx. + 
l.p. + tr.). Sablenli au marcat 
prin Sărac (încerc.), Ivaniuc 
(tr.). A arbitrat Șt. Crăclunescu 
(C. CREȚU, coresp.)

MINERUL GURA HUMORU
LUI — ȘTHNJA CEMLN BAIA 
MARE 4—4 (o—0). Au marcat 
Marcu (încerc.), respectiv Melni- 
ciuc (încerc.). A condus M. Ga- 
vricl. (D. BOLOHAN, coresp)

POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA
— RULMENTUL BIRLAD 3—8 
(3—0). Autorii punctelor Balint 
(1-p.c.), respectiv Mihalcea (l.p.e. 
+ Lp.). Arbitru : Th. Witting. 
(O. lazAr, coresp.)
CJ.R. BRAȘOV — TCCH MI- 

DTA-NĂVODARI 10—0 (4—0).
Gazdele par decise să rămlnâ în 
^A". Joc plăcut. Au marcat TH- 
peanu șl D. Popescu (încerc.) șl 
Mereuță (WJ. A arbitrat Șt- 
Cristea. (V. SECÂREANU, co
mp.)
• Meciul R.C. Sportul studen

țesc — Știința Petroșani a fost amina». 

gători și 
Schervan

Pentru 
campioana 
cu C.N.A.S.E.
simplă formalitate, o repetiție 
înaintea jocului de joi. cu Vo
ința. Fără să forțeze. D. Po
pescu și coechipierii săi au în
vins cu 14—5 (3—0, 5—0. 2—3, 
4—2). Au înscris : Rus 3. Mun
teanu 2. Gaiță 2. Nastasiu 2. 
E. lonescu 2. D. Popescu 2, 
Ciobăni uc (Din.) și Lorincz 2, 
Sterpu, Tăurici, Angelescu 
(C.N.A.S.E.). Au condus corect 
N. Nicoiaescu si M. Ștefan 
(Buc.).

Și în ultima întîlnire a zilei 
nu a lipsit mult să înregis
trăm o surpriză. Condusă a- 
proape permanent. Progresul a 
egalat pe Voința Cluj-Napoca 
(6—6) în min. 18 și apoi a luat 
conducerea cu 8—7 (min. 22). 
La situația de 9—9, bucu- 
reștenii s-au aflat în superio
ritate. dar n-au marcat. In 
schimb, clujenii au reușit să 
cîștige ..in extremis" prin go-- 
Iul lui Sebok : 10—9 (3—1, 2—3, 
2—3. 3—2). CI. Rusii, cu 7 go
luri. a fost golgeterul meciului. 
Au condus foarte bine R. Ti- 
moc (Cluj-Napoca) și V. Me
diana (Buc.).

Adrian VAS1LIU

(rămase acasă), care 
un handbal de 
multă dăruire, 

al timișorencelor 
a fost alcă- 

din handbaliste între 17 
de ani) a învins pentru 
luptat mal mult, pentru 
dorit mai mult să cîști-

vedete 
ne-au oferit 
ambiție, de 
„Noul val" 
(întreaga echipă 
tultă 
«i 21 
că a 
că a
ge. Plecînd de Ia acest lot de 
speranțe, muncind cu ele. ac- 
eeptînd riscurile, antrenorul 
Constantin Lache va putea — 
într-un timp nu prea scurt, dar 
nici prea îndepărtat — să re
facă faima handbalului de pe 
malurile Begâi. în ceea ce o 
privește pe Știința Bacău am 
înțeles că ea dorește titlul na
tional și că pentru aceasta 
si-a sacrificat deliberat șansele 
la un bronz în „Cupa Româ
niei".

atins. Unii dintre acești ado
lescenți. foarte înzestrați, tre
buie pregătiți și pentru biatlo- 
nul de 
deci, o 
partea 
dar și 
litate, în cooptarea 
rea corespunzătoare a unora 
din aceste noi generații de 
performeri.

Să mai subliniem un fapt : 
cn ocazia pregătirilor în vede
rea finalelor, secția 
din cadrul C.C. al 
dotat cîteva centre 
țele Alba. Harghita. 
Sibiu cu 300 de 
schiuri.

REZULTATE 
cat. 15—18 
(Harghita), 
(Sălaj). 3. 
cat. 19—20 
(Harghita), 
(Suceava). 3. I. Lazăr (Sucea
va) ! „Cupa U.T.C." a revenit 
echipei județului Suceava.

Direamo
AS.A.
J1U1 —
Univ. Cv. — Poli. Tlm. 
Corvtaul — Poli. Iași
F.C. Argeș — Chimia

RETURUL A DAT IN CLOCOT 
DIN PRIMA ETAPĂ!

Spre bucuria adevăraților iubitori de fotbal, campio
natul a dat în clocot din chiar prima etapă a returului.

Nu, n-a fost o „etapă de încercare", gazdele nu s-au 
mai impus pe toată linia, conform unei așa-zise tradiții 
care nu are nimic comun cu fotbalul internațional com
petitiv, primele 90 de minute oficiale ale returului pu
nând la grea încercare inimile suporterilor din Satu 
Mare, Tg. Mureș, Oradea, Petroșani. București și Hune
doara, unde oaspeții au obținut sau au fost cam aproa
pe de a obține puncte prețioase. în primele trei orașe 
dealtfel, prima seară a returului a venit cu griji mari, 
arădenii, sătmărenii și iubitorii fotbalului din Tg- Mureș 
gîndindu-se cu îndreptățite temeri în ce situație (și în 
ce divizie ?) se vor afla în_ ultima seară a returului.

Referindu-ne la cei doi poli ai clasamentului (totodată, 
polii interesului maxim), ni se pare foarte limpede fap
tul că Steaua și Dinamo se înscriu — din prima etapă 
— foarte apăsat în lupta pentru titlu din acest retur; 
teoretic și practic însă, cel puțin 7 echipe au șanse reale 
să cîștige campionatul (atenție la Craiova, care vine pe 
„culoarul exterior” !) ; întrebarea cea mai grea însă vine 
de la „șanțul" de 3 puncte dintre locul 15 și... Divizia 
B- Va fi, oare, în stare „Poli” sau Chimia să-l sară în 
următoarele 16 etape ?

Cîteva cuvinte despre Baia Mare, 
curentului", Viorel Mateianu a făcut 
în prima parte a campionatului : a 
suficient să numești problemele (și 
nostru, așa cum fac destui, — .Jucătorilor noștri le lip
sesc cutare deprinderi, echipele noastre nu știu asta, nu 
au aia, nu înțeleg cutare lucru, tovarășe președinte al 

pentru viitorul 
le rezolvi, prac- 
cu mijloacele de 
a arătat în turul

C.N-E.F.S." —, ci că esențial și vital 
soccerului românesc este să încerci să 
tic, și chiar să le rezolvi cu harul tău, 
care dispui și cu munca ta. Baia Mare 
campionatului multe lucruri frumoase- Noi credem că le 
va mai arăta.

Returul a început cu dreptul.
Atenție la pas !

Dinamo a cîștigat detașat, fără 
drept de apel, în ciuda scorului 
la limită. Bucureștenii au con
firmat jocurile bune din finalul 
sezonului trecut, acumulînd o 
notă în plus la capitolul vigoare. 
Ei au forțat tempoul in primul 
sfert de oră, practidnd un pres
sing susținut, care a măcinat din 
start „verigile" oaspeților. După 
acest prim sfert de oră, in care 
nu s-a întimplat mai nimic la 
cele două porți, bâimărenil re
ușesc să lege jocul în următoa
rele 15 minute, lăsînd impresia 
că vor depăși minutele de trac 
ale startului. Dar, spire finalul 
reprizei, ei cedează teren, „recu- 
noscind" că eforturile depuse 
pentru contracararea fordngului 
din primele 15 minute au con
sumat o bună parte din forțele 
echipei. în această primă parte 
a jocului, Dinamo a avut trei 
momente de mare intensitate, 
cînd Dudu Georgescu (min. 29) 
a șutat puternic, pe un culoar 
liber, Custov (min. 30) a repetat 
șutul, cu forța pe care l-o 
noaștem, iar Dinu (min. 31) 
revenit pentru a treia oară 
poarta Iul Aridu. Aceste 
ocazii „tn trepte" 
ponenții a trei 
diferite, sugerează , _________
ofensivă a echipei lui Nunweiller.

După pauză, raportul de forte 
se schimbă net în favoarea bu- 
cureștenilor, care reusesc mane
vra tactică a eliberării Iul Tălnar 
pe spații largi. Acesta 11 învăluie 
pe Molnar și centrează Ia
Pircălab", iar săritorii din careul 
lui Arlciu (Dudu, Augustin șl 
Dragnea) ratează de puțin, ră- 
mînînd Insă cu ascendentul unei 
presiuni permanente asupra de
fensivei oaspeților. Bucureștenll 
ratează o imensă ocazie de gol 
(min. 50), cînd, la o gafă a lui 
Condruc, Țălnar Interceptează, 
dar șutează în bară. Apoi, oca
ziile se vor înmulți (Dragnea 
min. 54, Custov min. 57), pentru 
ca o frumoasă acțiune Dinu — 
Tălnar — Augustin (min. 70) să anunțe golul care va veni In mi

cu- 
a 

la 
trei 

ratate de oom- 
compartimente 

perseverenta

VTL F.C. Bihor — U.T.A 
VUL Olimpia — Steaua

IX. C.S. Tgv. — Gloria Bz. 
X. Atalanta — Napoli

XL AveUino — Perugia 
Xn. Florentina — Milan 

Xrn. mternazionale — Torino

X
3
1
1
1
1

________________ _____ X
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI S 

«32.543 LEL

nutul 75, după un forcing insis
tent, la capătul căruia, ȚALNAB 
▼a Înscrie cu capul, peste Aridu, 
ezitant in această fază, care nu 
poate întuneca, insă, partida de 
zile mari a portarului băimă- 
rean. Dinamo s-a dovedit o echi
pă solidă, care a eliminat jucă
torii... contemplativi, dar care e 
handicapată de absența aripei 
stingi și de... propriile sale ra
tări. F.C. Baia Mare n-a rezistat 
contrelor dlnamovlste șl nu a 
mal apărut ca o echipă omoge
nă, poate șl ca urmare a jocului 
toarte slab prestat de Condruc 
și Roznai, altă dată două piese 
de bază.

MUREȘENII, SUB
A.SJL TG. MUREȘ - SPORTUL S

Stadion ^23 AuguX*  ; teren moaie : tim 
aproximativ 13 000. Au moroot : HAINAL 
(min. 52), CHIHAIA (min. 54 din 11 m). Șu 
5-5). Co me re : 16-1.

A.S.A. : Solyom 6 - KSrtet! 4 
6, Rpir 7, Onuțan 4 — Biro I 
5, Both H 5 (min. 73 Varodl 5).

SPORTUL STUD. : Mororo 8 - 
gol eseu 7, O. lonescu 7, Cățoi 
(min. 62 Grasa 6).

A arbitrat : S. Drâguiicl 4 ; la linie : T. 
Severin) ți N. Dinescu (Rm, Vtlceo).

Cartonate galbene : HAINAL, CHIHAIA, 
LESCU.

Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 0-1 (• _,______
TG. MUREȘ, 4 (prin telefon)

Gazdele au jucat, in ansam
blu, sub așteptări. Echipa Iul 
nberiu Bone a dominat, ce-1 
drept, însă fără șanse mari de 
reușită — atacuri șablon, numai 
pe partea dreaptă, șl, de acolo, 
mingi aruncate la întîmplare, 
cărora defensiva atletică și exac
tă a Sportului studențesc le-a 
făcut îaiță. Au fost șl multe 
fragmentări de joc, justificate șl 
nejustificate, șl cartonașe gal
bene acordate de arbitrul Sever 
Drăgulici, aflat șl el ta... pasă 
neagră. Din prima repriză am 
reținut doar cîteva faze : in min. 
14 — O. lonescu reia cu capul, 

de puțin peste transversală : min. 
M — Fazekaș trimite ta diago
nală, spre Hajnal, „cap*  spre 
Biro și acesta, tot cu capul, tri
mite peste poartă ; min. 25 —
B<»6ni, „ghiulea*  milimetrică pe 
Ungă Încheietura barelor ; min. 
35 — Both n. șuț puternic, din 
careu, ca la rugby.

Repriza a doua avea însă ti

ea 
Uitat
Din 
duel



MAI MULT IN LUPTA CU... CEAȚA 
>n) 
c aici, 
nvadat 
ură ce 
lit. de- 
acă în 
se ve- 
iribune, 
ea se...

poate, 
btinută 
liovenii 
ile mi- 
arte a 
i tere- 
ainutul 
asupra 
ixecută 
liberă, 

ie duce 
.colind, 
oaspe

te mai 
iă oca- 
il, dar

CRAIOVA - POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-0 (1-0) 
teren moate, timp rece ; ceața deasa ; spectatori — apro- 
marcat : BELDEANU (min. 5) și CĂMÂTARU (mm. 52). 

26—2 (pe poartă : 14—2). Corner. : 9—2.
Lung 7 — Negrilă 7, Ștefănescu 8, Ti-liho: 7, Purima 7 

Ba-laci 6 — Cri șan 8, Cămătaru 6, Cîrțu 6.

UNIVERSITATEA
Stadion Central ,*

ximativ 25 000. Au
Șuturi la poartă :

UNIVERSITATEA ;
— Țicleanu 8, Beldeanu 8, ___ _ , . . _ .

POLITEHNICA : Bathori (min. 8 Cetona 8) — Vișan 6, Pâ-ltinișan 6, Mehe- 
di.nțu 6, Barna 6 - Roșea 6, Dembrovschi 5, Șerbânoiu 5 — Nadu 6 (min. 74 
Lața 5), Anghel 5, Cotec 5.

A arbitrat : O. Anderco (Satu Mare) 9 ; la linie : C. Szilaghi (Baia Mare) 
și V. Catană (Cărei).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 4—0 (0—0).

Bathori iese curajos, cei doi 
jucători se ciocnesc și timișo
reanul, accidentat la mîna stin
gă, părăsește terenul. în con
tinuare, jocul are o singură 
direcție, spre poarta nou in
tratului Ca tona. Dar, fie că 
acesta apără bine, fie că Bel- 
deanu, Ștefănescu. Ticleanu 
sau Cămătaru greșesc copilă
rește, scorul nu se mai modi
fică. Intre timp, timișorenii

stau... cuminți în jumătatea lor 
de teren și doar Roșea expe
diază un șut foarte frumos, pe 
care Lung îl deviază în corner. 
A fost, de fapt.
oaspeților...

După pauză.
cauza perdelei
se lasă tot mai mult, jocul slă
bește în intensitate. în min. 52, 
avea sa fie fixat scorul final, 
prin CAMATARU, care a fruc
tificat o pasă a lui Bălăci : 2—0. 
O victorie facilă a craiovenilor-

singurul «șut al

poate și din 
de ceață care

L S-A APARAT DIN GREU.„
CHIMIA RM. ViLCEA 2-0 (1-0)
oale ; timp frumos ; spectatori — aproximativ7 
CU CmiTi. 23), RADU II (min. 5^). Șuturi ta 
-7). Comere : 2-3.
- Barbute seu 6, Cîrstea -7, Stanau 7, Ivan 7 — 
j 6 (min. 78 fa tan) — Radu II! 6 (min. 46 Moi- 
tiae 7.
6, Savu 7, Stanca 7, Cincâ 6 — G. Stan 7, far- 
?an 6, G Nicolae 6 (min. 65 Vergu 6), Coca 6. 
tdoara) 9 ; ta linte : I. Pop (București) șl Em.

Mircea TUDORAN

NJCOLAE, CINCA. 
juniori : 4-0 (4—0),

ersarei 
- Chi- 
i mult 
i bună 
n min. 
sunetul
Tdeș- 

trimltc 
arge- 

celentă 
adu n 
ir res- 
Roșca 

î golul 
pă a-s- 
NESCU 
de la 

ă pe 
tul de 
Chimiei 
ului șl 
line te- re“ re- 
minute.

ratează tot atitea oeazll de ega
late : prima prin C. Nlcolae, tn 
min. 53 (șut afară de la C m) ; 
a doua, prin Taleșpan. In min. 
54 (singur „față In față" eu 
Cristian). Șl. asa cum se Întâm
plă de obicei cu aceia care ra
tează, tn minutul următor (55) 
o cursă frumoasă a lui Moicea- 
nu, pe extrema stingă, se Încheie 
cu o centrare ; Roșea exită. 
RADU n plasează bine lovitura 
de cap șf... 2—0. Chimia nu de
pune armele (chiar la aceste 
candițil de prezumtivă Învinsă), 
luptă cu ardoare, este ceva mal 
proaspătă fizic, are șl clteva bune 
ocazii de gol, dar nu Înscrie 
pentru că, tn mln. n, Ivan sal
vează de pe linia porții. Iar In 
min. 88 Cristian „scoate"_ golul 
din picioarele ltd Teleșpan. în 
afirșlt, tn min. 89. bana »-a opus 
la șutul lui G. Stan.

Mihai IONESCU

RN AL LUI LEAC
HOR - U. T. ARAD 0-0

bun I timp frumos ; tpeetatori - aproximativ 
7 (pe poartă : 10—4). Comere i 7—X 
orvath 6, David X Bigan 5, Kiss 4 — Naom X 
ku 4), Iun 5 " "— N. Mureșan 5 (ntin. & Lwpău

da 7, Gafl 7, 
tea ; min. 88

Gațpar 7, Giurgiu 7 — Lecc 9, 
Kuklo) — Cura 6. Vaczi X Bro-

8 ; la Bote : S. Stăncescu (ambii dte Bucu-

juniori : 1—0 (<MJ)

CAMPIOANA, MAI ABILA, CÎȘTIGĂ PE DREPT
F. C. OLIMPIA SATU MARE - STEAUA 0-1 (0-1)

Stadion Olimpia ; teren moale ; timp înnourat ; spectatori - aproxima
tiv 12 000. A marcat : IORDĂNESCU (min. 37). Șuturi fa poartă : 17—15 (pe 
poartă : 6—9). Comere : 3—8.

F. C. OLIMPIA : Haralambie 7 — V. Mureșan 7, Smarandache 6, Matei 6, 
Popa 7 — Sabou 6 (min. 61 Marcu 6), Kaiser 6, Both I 6 — Helvei 5 (min. 
66 PataJci 6), Hațegarru 6, Ștețka 6.

STEAUA : lordache 7 — Nițu 6, Fl. Marin 6, Agiu 7, Vigu 7 — Dumitru 8, 
Stoica 8, Iordănescu 8 — Ad. lonescu 6 (min. 78 Aetenei), Năstase 6, M. Râ- 
ducanu 8.

A arbitrat : C. Ghițâ 9 ; la linie : Gh. Racz șl C. Braun (toți din Brașov).
Cartonașe galbene : KAISER, FL. MARIN.

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 4—1 (3-1).

SATU MARE, 4 (prin telefon)
Sătmărenii au avut de în

vins mai întîi starea de demo
ralizare de după acel 0—5 din 
Cupă. Randamentul lor a de
monstrat că urmările acelui 
eșec nu au fost întru totul în
lăturate. Mai cu seamă că în 
față au avut un adversar care 
a știut foarte bine să se adap
teze condițiilor de joc (teren 
moale) si să speculeze cu 
promptitudine orice slăbiciune 
a adversarului. „Arma" princi-

TANDEMUL LUCESCU-PETCU■ ■ ■

F.C. CORV1NUL HUNEDOARA - POLITEHNICA IAȘI 2-0 (0-0)
Stadion Corrinul ; teren bun ; timp excelent ; spectatori — aproximativ

14 000. Au marcat : PETCU (mm. 63), LUCESCU (mm. 78). Șuturi la poartă : 
13-2 (pe poartă : 7-0). Comere : 12-2.

CORVINUL x L Gabriel 7 - Bucur 7. Golan 5, Merlă 5, Bogdcn 7 - Du
mitriu IV 7, Petcu 8, Klein 6 — Lucescu 7, Nicșa 5 (min. 55 Agud 6), Voa- 
tuș 7 (min. 71 Georgescu 6).

POLITEHNICA IAȘI : Bucu 7 — Sofkm 7, Anton 7, Mureșan 8, Mibakea 6 
— Romiiâ 6, Simionaș 7< C. lonescu 5 (mia. 71 Doru lonescu 5) — Florean 
5 (min. 85 Ba nu), Cernescu 5, Cosbea 5.

A arbitrat : Fr. Coloși 8 j ta linie : R. Stincan și L Urdea (toți din Bucu
rești).

Cartonașe galbene : ANTON. LUCESCU, BOGDAN, DUMITRIU IV. 
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 3-0 (1—0).

HUNEDOARA, 4 (prin tele
fon).
Rezultatele de miercuri. din 

Cupă, l-au făcut pe bunedoreni 
aă fie drcumspecțt Politehnica, 
parcă prea sigură de ea. a abor
dat partida eu o oarecare supe
rioritate, amplificați, poate, ai 
de sprintul spectaculos al lui 
Cernescu (min. 5), la un pas de 
foL Așa s-a născut echilibrul din 
teren 
nani 
tfiul 
dlat 
min. ____
in min. 16 dnd Mureșan a ..scos*  
eu capul, aproape de pe liniă 
porții- In min. 20, din plonjon, 
Văetuș a trimis cu capul pe lin
gă bară. L-a Imitat Cernescu. la 
poarta cealaltă. Apoi, gazdele au 
mal avut două bune situații. dar 
Lucescu (min. 84) a trimis eu 
capul, de la 7 metri, direct In 
Bucu. Iar în min. 40, Nlcșa. ne
atent, a irosit o bună ocazie.

care s-a în primul 
out spre
fundașul

12. S-au

Repriza secundă este dominată 
de către localnici, mai impetuoși, 
mal energici, mai doritori de vic
torie. în min. 50 Mureșan scoate 
din nou de pe linia porții, la 
bomba Iui Văetuș. Din păcate, 
angajamentul fizic trece... barie
ra spre jocul dur șl Anton. Lu- 
cescu. Bogdan șl Dumitriu pri
mesc cartonașe galbene, ceea ce 
1 »-ar fi cuvenit șl Merlă. 
(Dealtfel. la unii jucători, valoa
rea notelor este Influențată de 
aceste comportări nesportive). 
După o „zvlcnire- a oaspeților 
ta. min. 58, cînd Gălan l-a placat 
pe Cos tea, scăpat singur, la 17 
metri, gazdele aveau să-și con
cretizeze superioritatea prin go
lurile înscrise de PETCU 
•3 ‘
ra 
*

__ _______ ___ _______ (min.
— deviere cu capul la lovitu- 
liberă executată de Lucescu) 
de către LUCESCU (min. 78 
„un-doi" cu Petcu, urmat de 

fentă care a făcut ko. apăra-• ______ ______
rea adversă).

Constantin ALEXE

>)
medul 
r de 
ra ne

final, 
întîlni- 
ă ară- 
tactic, 

Iscarea 
joc de 
L unde 
special 

i imen- 
i)Vaczi 
1 efect, 
$acâ la 
'jb linia
5, Du-

• •

)
Itatorl — 

SANDU 
poartă:

Unchlaș 
, Fantei

7 - far- 
ulescu 7

Tr.

cadam se remarcă la șutul pla
sat expediat de Ghergheii, iar 
in min. 18 Flbrescu zdruncină 
^transversala", In urma unei lo
vituri libere de la 18 m. U.T.A. 
continuă jocul matematic, iar 
gazdele nu găsesc culoarul de 
pătrundere spre poarta lui Du- 
cadam. Totuși, in min. 23. Gher
gheii „scapă" tn careu, șutează 
sec, dar Ducadam este imbatabil, 
aaa cum avea s-o facă pînă In 
finalul partidei. Moment de pa
nică In min. 27. dnd Bigan este 
deposedat de BroșovschL in ca
reu, șl arădeanul șutează de la 
I m tn bară I

La reluare, orădenll troeesc Ir. 
două minute două mari situații 
de gol prin Florescu (min. 48 »1 
49), Ducadam evitind de fiecare 
dată golul. In această parte, 
U.TA. se apără supranumeric, 
dar nu Ignoră posibilitatea con
traatacului. Astfel, In min. 15, 
Bttea scapă singur de la centrul 
terenului, șutează rfin interiorul 
careului, dar Vidac apără mira
culos. In final. Hun (min. 80), 
Georgescu (min. 86) șl din nou 
Ktsn (min. 80 — In urma unei 
lovituri indirecte de la numai 
8 m) nu pot aduce la tribună 
bucuria victoriei.

Gheorghe NERTEA

PE MUCHIE DE CUȚIT
JIUL PETROȘANI - S.G BACĂU 2-1 (0-1)

Stadion Jiul ; timp favorabil > teren »atisfăcătof ; spectatori — aproximativ 
5000. Au maraot: CHITARU frnln. 32) și SALAJAN (min. 55 fl 84). Șuturi 
la poartă : 21—11 (pe poarta : 6-2). Comere : 13—1.

JIUL : Moise 6 — Cassai 6, Bâdin 6, Cwpitu 6, P. Grigore 6 — Stoica 6, 
MUțescu 7, Stokhiță 7 - Sătajan 9, Dumltrache 7, Bucurescu 6 (min. 76 
tancu).

S. C. BACĂU : Mîndrîta 8 — Andrieș 6, Catorgiu 7, Lunca 7, EWsei 6 (min. 
26 Botez 6) — Cârpaci 7, C. Sotomon 7, Soșu 6 — Chitaru 7, Antohi 5, I. So
lomon 7.

A arbitrat : G Dinulescu 9 ; la Bnle : I. Roșoga (ambii din București) șl 
V. Topan (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : STOICA, BADIN, CHITARU, SOȘU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—1 (1—0).

PETROȘANI, 4 (prin telefon)
Antrenorul băcăuan Traian 

lonescu a fost... Ieri profesorul 
adversarei sale de azi. Cunoa- 
dnd-o bine, s-a hotărtt s-o 
anihileze, blodndu-1 prin marcaj 
sever piesele Importante. In 
consecință, Mulțescu, Dumltrache 
Si Stolchlță au jucat împovărat! 
de supravegherea atentă a Iul 
C. Solomon. Ixmca fo Cărptid. 
Pe ce au mat mizat băcăuanii, 
botăriți să inaugureze printr-o 
surpriză reluarea mmp'xmamtnt T 
Pe capacitatea lor fizică reală, 
dovedită și in JS'-imlJe Cupei, 
pe disciplina tactică, pe dtepo- 
n&llitatea pentru presing sl pen
tru într-ajutorarea omului eu 
mingea, pe posibilitățile de con
traatac. ȘL, intr-adevăr, oaspe
ții s-au impus timp de o repriză 
(prima), clnd CHITARU a Înscris 
(min. 32) Interceptând o pasă 
lungă s Iul L Solomon, pentru 
ea Antohi să rateze, apod (min.
40 si 41). o majorare de scoc,

de 
de

Ion CUPEN

ORGU-

șl cu 
nou cu 
ă mai 
pentru 

---- 9AL.
Să 

sec, 
pro- 
Ma- 

■ează In 
plutește 
rimițînd 
a plasă. 
. 56, un 
M. San- 
drept de 
ity, pe isformă. 
lor se 
aleargă 

pe care 
i Blro 
7 și 88) 
ză. ȘI 
jmiți de 
pel lor.

•ni, 
8Ut 
se

ESCU

pală a bucureștenilor a fost 
contraatacul, bazat pe mingile 
lungi ale lui Dumitru si Stoi
ca si adresate mai cu seamă 
lui Iordănescu și M. Răduca- 
nu. foarte periculoși în acțiu
nile lor solitare. Așa s- 
înscris. dealtfel, singurul 
al întâlnirii (min. 37), 
IORDĂNESCU a primit o 
minge trimisă rapid din apăra
re și. după ce a pătruns în 
careu, a trimis, scurt, pe lin
gă portarul Haralambie, in pla
să. Partea întâi a meciului a 
fost, în general, echilibrată, cu 
puține situații de goL

în „actul" doi. Steaua putea 
să-și mărească avantajul. în- 
trucît sătmărenii s-au aruncat 
în atac, pentru a egala și au 
lăsat, deseori, descoperite po
zițiile defensive. în asemenea 
situații. M. Hăducanu (min. 70i 
și Năstase (min. 73) au putut 
pătrunde pe spatii largi de te
ren spre poarta adversă. dar 
nu au materializat. Eforturile 
Olimpiei s-au canalizat prin 
mingile înalte trimise în careul 
advers unde. Insă, apărătorii 
centrali bucureșteni au cîștigat 
majoritatea duelurilor aeriene, 
în acest fel s-a menținut avan
tajul minim luat de formația 
mai tehnică, mai omogenă, în 
prima repriză, avantaj care a 
consfințit o victorie meritată. 
Să notăm evoluțiile bune ale 
lui Iordănescu, Stoica și Du
mitru, semne bune pentru Io
tul reprezentativ. Aportul lor 
a decis diferența de forță o- 
fensivă existentă între cele 
două combatante și determi
nantă pentru victorie

Eftimie IONESCU

DIVIZIA B: ETAPA A 18-a
SERIA 1___________________

F.C.M. GALATI - PORTUL CON
STANȚA 2—1 (1—1). Au marcat : Cra- 
mor (min. 29), Țolea (min. 83), res
pectiv Corendea (min. 45).

RELON CEAHLĂUL P. NEAMȚ - 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 1-4 (8-8). 
Autorii golurilor : Mkonaș (min. 83), 
respectiv Godja X*.  __
(min. 44), Șlșcă (min. 60) și Gher- 
ghe (min. 84).

DELTA TULCEA - 
GĂRAȘ 2-0 (1-0). 
mardi (min. 10) și

F.G CONSTANȚA - OLTUL 
GHEORGHE 5-0 (1-6). Autorii 
tarilor : Pocea (min. 35), Igrxrt

(mta. 30), Popuc

NITRAMONIA FA- 
Au înscris : 

Rotaru (min.

SF.
---------- ----------. (min. 

64), Perviu (min. 66), Dregea nu (min. 
70) și Roșu (mia. 83).

I.CJJ4. BRAȘOV - C3.M. SUCEAVA 
(0-1). Unicul gol a fost realizat 

de Prepeliță (mia. 42).
F.C BRĂILA - CONSTRUCTORUL 

IAȘI 2-1 (0-0). Au înscris : Tele
graf (min. 47), Alecu (min. 46), res
pectiv Ailoale flmln. 62 dfai 11 m).

VIITORUL VASLUI - PROGRESUL 
BRĂILA 1—1 (0—0). Autorii golurilor: 
Spirea (min. 86) pentru Viitorul, O- 
Jogu (mtn. 82) pentru Progresul.

MUSCELUL CÎMPULUNG - MINE
RUL GURA HUMORULUI 2-2 (0-2). 
Au marcat s Miuțu (min. 50), Gîngu 
(min. 90) pentru Muscelul, loeub 
(min. 5 șl 26) pentru Minerul.

SERIA A H-a
RULMENTUL ALEXANDRIA - META

LUL BUCUREȘTI 0-1 (0-1). Unicul 
Bol a fost realizat de " 
(min. 23).

PETROLUL PLOIEȘTI - 
PLOPENI 1-0 (1-0). A_______
Dumitrescu (min. 37 din 11 m).

DINAMO SLATINA - CHIMIA TR. 
MĂGURELE «-1 (2-0). Au marcat : 
VJădu( (min. 19, SI șl 65), Nuncă 
(■«in. 63). respectiv Glonț (min. 60).

F.C.M. GIURGIU - Ș. N. OLTENIȚA 
1-0 (1—0). Autorul golului : Ciocan 
fim la. 25)

ȘOIMII SIBIU - PROGRESUL VUL
CAN BUCUREȘTI 0-0.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI * 
DROBETA TR. SEVERIN 2-0 (1-0).
Au înscris : Strole foita. 8) ,1 T. Zom- 
ftr folio. 51).

RAPID BUCUREȘTI - POIANA OS
PINA 4—2 (2—1). Au Inecris : Rooteo 
(■do. 14 d 47), Moneo (min. 33). 
Pur*  (min. 72 dta 11 m). respectiv 
Preda (min. 35) fi Pavai (min. OR).

GAZ METAN MEDIAȘ - VIITORUL 
SCORNICEȘT1 1-0 fo-0). Unfoul gol 
• tom reofrxrt da Țictoru fofov 00).

Șumulanschi

METALUL 
înscrii : FL

CHIMIA TR.

C.S.M.

SERIA A III-a

IUREȘUL PRIMELOR 45
C S. TIRG0V1ȘTE - GLORIA BUZĂU 3-1 (3-1)

Stadion Municipal ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — oproxknatw 
20 000. Au marcat: KALLO (min. 16), TULPAN (min. 17), SAVA S3),
MARINESCU (min. 42). Șuturi la poarta : 18-^5 (pe poartă : 9-3). Comere : 
5-3.

C. S. TlRGOVIȘTE : Comon 7 — Gheorghe 7, Alexandru 8, Ene 8 Pitoni 7 
— Furnică 7, Tâtcru 8, Kaflo 9 — R. Grigore 8, Seva 7 (mfcu 38 Nkxriescu 
6 ; min. 80 Ștefănescu), Marinescu 7.

GLORIA : Tânase 6 — Tulpan 6, Simion 7, Nicolae 6, Necutoe 4 (min. 
46 Nan 5) - Opriftm 6, Ghadeonu 5. Tona 7 - Negoescu 6, Stan 5. Gh. 
Radu 5.

A arbitrat : I. Igna 9 ; Io Ecto : L Honig (ambii din Arad) p N. Raob 
(C. Târzii).

Cartonațe galbene : ALEXANDRU, OPR1ȘAN, NECULCE. TOMA.
Trofeul PetschovKhi : 10. La Juniori : 1-8 (1-0).

de 
un

TlRGOVIȘTE, 4 (prin telefon)
Modalitățile de exprimare ale 

celor două echipe (angajament 
total, disciplină tactică aeveră, 
subordonarea jocului individual 
celui colectiv, dăruire, tenacitate) 
au furnizat o dispută aprigă, cu 
multe faze spectaculoase, deru
late totr-un tempo ridicat Za
rurile au fost aruncate în pri
ma repriză, iar echipa care a

trecut.. Rubiconul ta marș for
țat a fost C.S. Tlrgoviște. ,41"-le 
tlrgoviștean a atacat hotârît din 
start construindu-șl majoritatea 
acțiunilor ofensive pe aripa 
dreaptă, pe aoolo pe unde Flo
rin Grig ore a șarjat spectaculos, 
depășindu-1 cu regularitate pe 
fundașul Neculce. Atrasă pe a- 
cest flanc, apărarea buzolenilor 
s-a lăsat descoperită pe celălalt

DE MINUTE
ți, după două ocazii irosite 
Tritam șl Ene, KALLO —
adevărat argint viu, din primul 
și pini In ultimul minut de Joc, 
a pătruns decis (min. ÎS) și a 
reluat in colțul lung: 1—X Dar 
Înainte ca tribuna să-și fi cou- 
■umat bucuria, tabela de marcaj 
a-a schimbat șl in dreptul Glo
riei. Kallo l-a faultat te 2» de 
metri pe Toma, TULPAN a exe
cutat precis, trimițind mingea la 
„vinciul" barelor : 1—L Golul 
egalizator nu l-a demoralizat pe 
Jucătorii lui Proca; dimpotrivă, 
ei au apăsat hotârițl pe accele
rator și au realizat pînă la pau
ză o suită de faze rapide, reu
șind să Înscrie încă două goluri: 
In min. 33 prin SAVA (din șpa
gat) te pasa trimisă „acasă*  de
Tulpan și In min. 42 prin MA
RINESCU (plonjon te o lovitură 
liberă executată de pe dreapta 
de Gheorghe). In repriza secun
dă, după două bune situații 
avute de Furnică și Tătaru, apele 
partidei s-au liniștit.

Laurențiu DUMITRESCU

GLORIA BISTRIȚA 
NIC 4-1 (3-1).
Butuzc (min. 21 
(aki. 25 fl 56), 
(mto. 29).

DACIA ORA$T1E 
CUGIR 5-1 - - 
reofrtot (ta

CHIMICA
MIȘOARA _ _ ___________________
Oprifcr (min. 17), Molton (min. 46 
din 11 ■), Stoice (min. M fi 83), 
Drac (min 79). respectiv toocu foita. 
13 fi 37) fi Sudu (min. 86 din 11 m).

U. M. TIMISOARA - ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 5-t (1-4». Au înscris :
Cringafu 
51). refl 
S3).

MUREȘUL DEVA - IND. SIRME1 C. 
TURZ11 2—1 (0—0). Autorii golurilor:
Schmidt (min. 75), Marincon (min. 
87). respectiv Penof (min. 46).

F.C.M. REȘIȚA - „U*  CLUJ-NA- 
FOCA 1-0 (0-0). Unicul gol a fost 
reollzot de Gabel (min. 70).

CJ^Jt. CLUJ-NAPOCA - C.I.L. SI- 
GHET 4-0 (2—0). Au maroat : Popa 
(min. 5 fl 51), Comon (min. 16) fi 
Țegran (min. 47).

AURUL BRAD - VICTORIA CALAN 
5-3 (3—2). Au înscrie : Petrițor (min. 
16), Stoica (min 33), Ghiță (min. 
44) pentru Autul, Muia (min. 35 din 
11 m fi min. 42) fi Rizescu (min. 
85).

MINERUL CAV. 
Autorii golurilor: 
ți 44), Georgrecu 
re»pecb'v Mofocvon

METALURGISTUL 
(0-1). Unicul gol o fost 
Vătofu (min. 40).
TIR NA VENI - CFJL TI- 
5-3 (1—2). Au mareo*  l

VICTORIA TECUCI - TRACTORUL 
BRAȘOV 4-1 (1-1). Au înscris : Ho
rea (min. 12), Aitipa (min. 54), Con
stantin form. 62). C. Rusu (mm. 77). 
respectiv Borițeanu (min. 19).

Relatări de la T. Siriopol, N. Mai
eu, P- Comșa, N. Stere, C. Gruia, 
N. Costin, M. Horea.
C. Filiță.
1. F.C.M. Galați
2. Steogul roțu 
X C.S.M. Suceava 
4. F.C. Constanța 
X F.C Brăila 
X — ‘
1.
X
9.

10.
ti.
IX
IX 
M. 
U.
IX
17.
IX

ETAPA VIITOARE
Be) î Constructorul ._y. w 
hlâul (0—1), Tractorul Brașov

— Victoria tecuci (.0—3), Steagul roșu
— “27 — F.C. Brâila (0—1), Nftramo- 
nio Fâgâraș — Muscelul Cîmpulung

"’ortul Constanța — I.C.I.M. 
(0-2), Progresul Brăila — 

F.C.M. Galați (0-2), C.S.M. Suceava 
•- Viitorul Vaslui (1—2), Minerul Gura 
Humorului — F.C. Constanța (0-2).

. C. 
P. Mateoiu

18
18
18
18
18
18
18
18
18

Yiit Vaslui 
I.CJ.M. Brasov 
Muscelu» C-iung 
Victoria Tecuci .. 
Nitramonja Făg’. 18 
Tractorul Bv. 
Constr lași 
Delta Tulcea 
Minerul G. H. 
Portul Cța 
Relon-Ceahlăul 
Oltul Sf. Gh. 
Progresul Br.

15 
12 
10
10
10

8
7
8
8
6
7
6
7
6
6
6
5
4 4

0 
2
4
2
1
3
3
1
1
5
2
3
1
3
2
2
3

3
4
4
8
7
7
8
9
9
7
9
9

18
9

10 
10
10

41-16
33-12
29-14
35-17
21-21
22-21
25-25
25-26
28-30
23-27 
23-28 
21-23
19-22
14-26 15
23-25 14
11-25 14
13-30 13

10 12-30 12

30
26
24
22
21
19
17
17
17
17
16
15
15

18
18
18
18
18
18
18
18 

(duminicâ 11 mar
fa și — ReJon^Cea- 

__ _______ ; » Del-
ta Turcea £0—2), Oltul Sf. Gheorghe 

Brașov —
.gt

Relatări de !a AI. Bizon, I. Tânâ-
«eseu, D. Mihail, Tr. Barbâiată.
1. lonescu. V. Ti muc. D. Moraru-
Slivna, M. Țacâl și Gurgui.
1. F.C.M. Giurgiu 18 10 3 5 24-25 23
2. Metalul Buc. 18 9 4 5 25-16 22
3. Viit. Scomicești 18 10 2 6 26-19 22
4. Met. Ptopeni 18 9 3 6 27-15 21
5. Dinamo Slatina 18 9 3 6 39-30 21
6. Rulmentul AJex. 18 8 5 5 20-12 21
7. Petrolul PI. 18 9 2 7 30-20 20
8. Autobuzul Buc. 18 9 2 7 28-19 20
9. Rapid Buc. 18 6 6 6 27-18 18

10. Electro pute re Cv. 18 7 3 8 22-30 17
11. Șoimii Sibiu 18 5 6 7 19-20 16
12. Gaz metan 18 6 4 8 16-20 16
13. Progr. V. Buc. 18 7 2 9 22-27 16
14. C.S.M. Dr. T. S. 18 7 2 9 21-28 16
15. Poiana Cîmpina 18 6 2 10 24-33 14
16. Ș.N. Oltenița
17. Chimia Tr. M.

18 4 6 8 12-22 14
18 5 4 9 15-32 14

18. Chimia Brazi 18 5 3 10 20-31 13
ETAPA VIITOARE 

tie) : Poiana
(duminică 

Gmpma —
11 mai- 

-------- ---------- ----- ,------ Petrolul 
Ploiești (2—6), C.S.M. Drobeto Tr. 
Severin — Electro pute re Craiova (0-3), 
Mototol București — Goz metan Me
dics (C-C), Viitorul Scomicești — 
Rapid București (0-2), Progresul Vul
can București — F.C.M. Giurgiu (2—3),' 
Chimia Tr Măgurele — Autobuzul 
București (0—5), Chimia Brazi — Di- 
oomo Slatine (0-1), Ș. N. Oltenița 
— Rulmeotul Alexandria (0—0). Meta
lul Ptopeni — Șoimii Sibic (0-1).

MINERUL MOLDOVA NOUA - Ml- 
NERUL ANiNA 2-0 (2-0). Autorii go
lurilor : Dionu (min. 2) fl Nestoro- 
vid I (min. 26).

Relatări de Ia -I. Toma, B. Crețu, 
I. Ducan, St. Marton, 1. Simion, Doru 
Glăran. I. L«spuc, Al. - - - -
Bandon.

Jurcâ și P. Șu-

1. „U- Ci.-Nap 18 11 3 4 28-10 25
2. Gloria Bistrița 18 10 3 5 41-13 23
X Aurul Brad 18 9 3 6 33-22 21
X C.F.R. Cj.-Nap. 18 10 1 7 26-21 21
5. Minerul M. N. 18 10 0 8 24-19 20
X F.C.M. Reșița 18 7 5 0 30-20 19
7. Minerul Anina 13 9 1 8 31-23 19
X Chimica Tîm. 18 8 2 8 24-29 18
9. Met. Cugir. 18 7 4 7 18-31 18

10. Dacia Orâștie 18 7 3 8 14-22 17
11. înfrățirea Or. 18 7 2 9 24-25 16
12. Ind. sârmei C.T. 18 8 0 10 23-26 16
IX Mureșu' Deva 18 7 2 9 18-22 16
IX U.M. Timisoara 18 6 4 8 17-24 16
15. Minerul Cavnic 18 7 2 9 27-35 16
10. C.I.L. Sighet 18 6 3 9 23-31 15
17. C.F.R. Timiș. 18 6 2 10 26-28 14
IX Victoria Călan 18 6 2 10 17-43 14

ETAPA VIITOARE (duminicâ 11 mar-
tie) > Minerul Cavnic — Dada Orăș- 
tte (0—2), C.F.R. Timișoara — Aurul 
Brad (0-1), ,,U" Cluj-Napoca — Glo
rie Bistrița (0—1), înfrățirea Oradea
— Muteșul Deva (2—4), Victoria Co
lon — Chimica Tîrnâveni (1—1). tnd. 
drmei C. Tufzii — F.C.M. Reșița 
(0-4), Metalurgistul Cugir — C.F.R. 
CIv-j-Napoxj C0—2), Minerul Anina — 
U.M. Timișoara (1-1), C.I.L Sighet
— Minerul Mo’dova Noua (0-1)»-



in Divizia A de volei

„MECI EGAL" ÎNTRE GAZDE Șl OASPEJI
A 19-a etapă a campionate

lor Diviziei A de volei se în
scrie, prin rezultatele înregis
trate, în cotele normale, favo
ritele reușind, în general, vic
toriile scontate. Iată amănunte :

FEMININ
RAPID — PENICILINA IAȘI 

0—3 (—9. —12, —9). Șl, totuși, 
n-a fost prea greu pentru ie- 
șence să cîștige acest meci, în 
care așteptăm din partea rapi- 
distelor o replică pe linia ul
timelor evoluții, lipsa trăgă
toarei Rodica Bulancea făcîn- 
du-se din plin simțită. Penici
lina a jucat bine, demonstrînd 
că hotărîrea antrenorului N. 
Roibescu de a promova în 
sextetul de bază voleibaliste 
mai tinere (Ileana Dobrovschl, 
Gabriela Coman, Lucretia Mi- 
rea) începe să se repercuteze 
pozitiv asupra prestației echi
pei. Ieșencele au dominat în 
general lupta la fileu (atac, 
blocaj) și numai în setul doi 
giuleștencele au avut o oare
care perioadă inițiativa : 6—0,
7—1, 10—6, 12—10 ...12—15.
Arbitraj foarte bun Al. Drago- 
mir — M. Albuț. (A.B.)

MARATEX BAIA MARE — 
DINAMO 0—3 (—5, —7, —11). 
Campioanele au cîștigat în 
numai o oră în fața unei for
mații timorate. Evidențieri: 
Irina Petculeț, Helga Bogdan 
(D), Constanța Iorga (M). Ar
bitri: C. Șovăială — Ploiești, 
I. Sușelescu — București. (V. 
SASÂRANU — coresp.).

ȘTIINȚA BACÂU — C.S.U. 
GALAȚI 1—3 (—13, —3, 6,
—10). Infrîngerea localnicelor 
nu trebuie să surprindă, ea 
fiind urmarea jocului slab 
prestat de acestea, precum șl 
a unor neinspirat,e schimbări 
efectuate de antrenorul V. 
Ghenade. Remarcări: Doina 
Rusu, Florentina Itu de la în
vingătoare. Arbitri: C. Armă- 
șescu și V. Voicu, ambii din 
București. (I. IANCU — co
resp.)

C.S.M. SIBIU — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 2—3 (12, 
9, —8, —13, —11). După 2—0 
la seturi și 13—10 în cel de al 
patrulea, ’ sibiencele au ratat 
posibilitatea de a-și adjudeca 
victoria. Evidențieri: Marcela 
Dușleag, Marinela Țurlea de 
la gazde, respectiv Aurora Po- 
pența, Maria Buzata. Arbitri: 
A. Nedelcu — București, C. 
Păduraru — Timișoara. (I. IO- 
NESCU — coresp.)

FA- 
(-3.

STEAUA

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — CHIMPEX CONSTAN
ȚA 3—0 (9, 11, 11). O victorie 
realizată în 47 de minute, stu
dentele impunîndu-se fără pro
bleme. Evidențieri : Doina Po
pescu, Anca Gheorghițoiu, Ma
ria Rusu de la gazde, respectiv 
Emilia Mănăilă și Doina Săvoiu. 
Arbitri: M. Marian — Oradea, 
V. Vrăjescu — București.' (C. 
CREȚU — coresp.)

„U- CLUJ-NAPOCA — 
RUL CONSTANȚA 0—3 
—10, —5).

MASCUUN
DINAMO — UNIVERSITA

TEA CRAIOVA 3—0 (11, 3, 3). 
Joc echilibrat numai în primul 
set in care craiovenii s-au lup
tat de la egal la egal cu dina- 
moviștii. Din momentul ta care 
blocajul bucureștenilor a în
ceput să funcționeze fără gre
șeală le-a fost ușor acestora 
să-și adjudece victoria ta 50 
de minute. Remarcări: Oros, 
Enescu (D), Stoian, Șteflea (U). 
Arbitri: S. Popescu — Con
stanța, V. Pavel — București 
(N. MATEESCU)

DELTA TULCEA —
0—3 (—11, —9, —14). în ciuda 
scorului, gazdele au jucat cu 
multă ambiție, dar ' 
s-au dovedit superiori. Eviden
țieri : Iacoblev (D), Țerbea, 
Ionescu. Macavei (S). Arbitri : 
O. Manițiu — Brașov, Em. 
Costoiu — București (P. COS- 
MA — coresp.)

EXPLORĂRI B. MARE — 
CLS.U. GALAȚI 3—0 (9, C, 6). 
Băimărenii au jucat foarte bî- 

evidențlindu-se Arbuzov 
ți Marinescu. Arbitri: L Su
șelescu — București. C. Șovăia
lă — Ploiești. (V. SÂSĂRANU
— coresp.)

C.S.M. SUCEAVA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 3—3 
(—3, 14, 10, —13, 11). Meci de 
mare luptă, care a durat peste 
două ore, sucevenii reușind să 
cîștige Intr-un final dramatic. 
Evidențieri: Vasile, Pășteanu 
de la gazde, respectiv Lukacs 
ți Vînătu. Arbitri: I. Covaci 
ți M. Nicolau, ambii din Bu
curești. (C. ALEXA — corespj

SIL VANIA Ș. Sn.VXNTEI — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—1 
(8, —14, 5, 8). Meciul s-a des
fășurat în nota de dominare 
a gazdelor. Evidențieri: Stan
ca, Triteanu (S), Florea, Oda- 
giu (T). Arbitri: I. Armeana
— București, L. Grun — Tg. 
Mureș. (N. ȘTEFAN — coresp.)

VIITORUL BACÂU — „Ui 
CLUJ-NAPOCA 3—1 (4, 2.
—11. 11).

steliștii

ne.

„Concursul Prietenia*4 la biatlon

FA VORIȚII - ÎNVINGĂ TORI 
ÎN ULTIMELE PROBE

întrecerile „Concursului Pri
etenia" la biatlon au continuat, 
sîmbătă și duminică, pe Valea. 
Rișnoavei din apropierea Pre
dealului. Și ta aceste zile un 
soare puternic a făcut ca 
zăpada să se topească văztad 
cu ochii, ceea ce a craat multe 
griji organizatorilor. Cu toate 
acestea, condițiile de întrecere 
au fost foarte bune, 
și antrenorii tuturor 
participante avînd numai 
sânte de laudă 1— —
ce au răspuns 
competiției.

Sîmbătă. la 
slovacul Kyiz 
mărul 1 de start, a pornit ta 
cursa de 10 km. în urma sa, 
din 30 ta 30 de secunde, au 
plecat ceilalți 39 de concu
rent! din cele . 7 țări partici
pante. Lupta pentru primele 
locuri ale clasamentului a fost 
extrem de interesantă, la ea 
participtad. ca și ta proba de 
15 km, sportivii din Uniunea 
Sovietică și R.D. Germană. La 
prima tragere din poligon, fa- 
voriții. marcati de emoții si 
efort ta această probă de vi
teză, au ratat, cu excepția câș
tigătorului, Bernd Hellmich, 
cite un disc și au făcut cite o 
tură de penalizare. în această 
situație s-au aflat Vladimir 
Belorusov (câștigător ta proba 
de Joi), campionul mondial pe 
aceeași distantă de la Ruhpol
ding, Thomas Klinger, și alți 
favoriți- Și la a doua trecere 
prin poligon biatloniștii favo
riți au greșit câte o țintă sau 
două, dar alergarea pe schiuri 
a fost hotăritoare ta stabilirea 
învingătorului. Acesta a fost 
Bemd Hellmich (R.D. Germa
nă), carfș cu o singură tură 
de penalizare la poziția picioa
re, și-a devansat principalii 
adversari cu 40 de secunde, 
demonstrând prin aceasta că 
precizia tragerilor in poligon 
este. In marea majoritate a 
cazurilor, determinantă In sta
bilirea câștigătorului. Și de a- 
ceastă dată sportivii români aa 
avut o prestație modestă, cu 
multe greșeli ta poligon, cu o 
alergare pe schiuri slabă, de
parte de ceea ce se pretinde 
de la componenții loturilor re
publicane. Primul dintre bia- 
tloniștii noștri (locul 12) a fost 
Gomei Olteanu. care a exe
cutat trei ture de penalizare, 
dar alergarea pe schiuri 
(ineficace) a' făcut ca ei să 
ocupe o poziție modestă.

Duminică a avut loc întrece
rea ștafetelor de 3X7,5 km.

disc 
pe 

avut 
trei

Dupâ prima manșa,
m meciul de baraj la șah
GHINDĂ—VAISMAN 

1 % - %
' In aula Bibliotecii centrale 
universitare „Mihai Eminescu* 
din Iași a continuat meciul de 
baraj dintre maeștrii interna
ționali Mihai Ghindă și Vo- 
lodea Vaisman, contînd pentru 
desemnarea campionului na
țional la șah pe anul 1978. Cea 
de-a doua partidă a fost con
semnată remiză, la mutarea a 
30-a.

înaintea desfășurării urmă
toarelor două partide, progra
mate la București, cu începere 
de la 6 martie, scorul meciului 
este de 1 1/2 — 1/2 puncte în 
favoarea Iui Mihai Ghindă.

(Urmare din pan. 1)

citate de mobilizare și prin 
ambiție.

Au înscris : Thoresen, Han
sen, Ronold, Berksen, respec
tiv Karalvicz. Au condus: FL 
Gubernu (România) ajutat de 
Abravanel (Franța) și Larsan 
(Danemarca).

IUGOSLAVIA — AUSTRIA 
6—3 (2—1, 2—0, 2—2). Tinerii 
jucători iugoslavi, care se nu
mără printre principalii favo 
riți la întîietate, au prestat un 
Soc bun și spectaculos. Ad
versarii lor au făcut eforturi 
lăudabile, dar abia în ultima 
treime a partidei au fost în 
măsură să echilibreze jocuL 
Au marcat: Meznarek (2), 
Djanakovici, Pesici, Ladesrski 
si Vereș — respectiv Kullich, 
Dorn, Koren. Arbitri : Postin- 

ffef (Italia) — Mureșeni

HAlTEROflll
PE IOCUR1

ROMANI
fllffllȘE
DUNĂRII'*

sportivii 
țărilor 
l cu

la adresa celor 
de desfășurarea

ora 10.00, ceho- 
Lubos. ou nu-

Cursa a fost extrem de fru
moasă. palpitantă și a dat câș
tig de cauză tinerilor biatlo- 
niști dim R.D. Germană 
care nu au ratat nici un 
în poligon — depășindu-i 
sportivii sovietici care au 
de executat — toti cei
component! ai echipei — 5 ture 
de penalizare. Echipa țării 
noastre s-a clasat pe locul VL

REZULTATE TEHNICE, 10 km, 
individual : 1. Bemd Hellmich
(R.D.G.) 36 : 44 (una tură pena
lizare), 2. Vladimir Belorusov 
(U.R.S.S.) 37 : 24 (2). 3. Thomas
Klinger (R.D.G.) 37 : 37 (3), 4.
Mathias Jacob (R.D.G.) 38 :06
(3), 5. Andrei Vtorușin (U.R.S.S.) 
33 : 09 (4), 6. Andre Schreiber
(R.D.G.) 38:13 (3)... 12. Cornel
Olteanu (România) 40 : 24 (3) ...
21. Ion Cojocaru (România) 41:30 
(5).„ 25. Simon Martan (Româ
nia) 42 : 38 (6) ; ștafeta 3X7,5 km: 
1. R.D. Germană (M. Jacob. B. 
Hellmich, T. Klinger) 1 h 23 : 37 
(fără ture de penalizare). 
Uniunea Sovietică 1 h 24 :12 
3. Cehoslovacia 1 h 27 : 36 (2), 

5. Unga-
Românla 
Bulgaria

Cehoslovacia 1 h 27 : 
Polonia 1 h 38 :17 (13), 
rta lhS7 :04 (9). 6.
1 h 37 : 08 (10). 7.
1 h 33 t 31 (6).

Paul

Pregătirile hochei ști lor noștri pentru C. M,

0 VERIFICARE REUȘITĂ: 13-4 CU BANIK SOKOLOV
Și cel de-al doilea joc sus

ținut ia Galati de hocheiștfi 
noștri In compania formației 
cehoslovace T. J. Banik Soko
lov s-a încheiat cu o victo
rie : 13—4 (4—1. 5—3. 4—0).

De data aceasta. In compa
rație eu partida de vineri 
(5—2). a fost mai netă atft di
ferența de scor cit si maniera 
în care component!! 
s-au impus in fata unui 
ner de întrecere tenace 
re juca pentru a-și lua 
sa.

Astfel, dacă în primul med 
hocheiștii noștri au acționat 
mal confuz In primele două

lotul ui 
parte- 
si ca- 
revan-

ROMÂNIA — OLANDA 9—2 
(2—1, 4—1, 3—0). în prima lor 
partidă la actuala ediție a com
petiției hocheiștii noștri au a- 
vut o evoluție 
mai ales In ultimele două re
prize ale meciului, clnd s-au 
arătat net superiori adversari
lor lor din reprezentativa O- 
landei, pe care i-au constrîns 
la o apărare strictă. Din e- 
ehipa noastră am remarcat In 
mod deosebit comportarea 
trioului Chirită Todor. Dumi- 
trache. In mare vervă, care au 
Si semnat 5 din cele 9 goluri 
ale formației române.

Au înscris : Chirită (3). 
Gerczuly. Dumitrache, Demeter 
(2). Todor si Bejan. respectiv 
Peters și Moons. A condus H. 
Bohm (R. F. Germania) aiutat 
de Eriksen (Norvegia) si Djo- 
kiei (Iugoslavia).

FRANȚA — DANEMARCA 
6—1 (2-0, 1—0, 3-1).

remarcabilă.

reprize, detașlndu-se abia In 
final. iată că in partida de 
slmbătă ei au avut o compor
tare constantă de-a lungul în
tregii partide, conducând tot 
timpul detașat. La aceasta a 
contribuit in bună măsură 
faptul că prin recuperarea 
medicală a lui Axinte șl Hă- 
lăucă a fost „reîntregită* pri
ma linie de atac (Costea, Tu- 
reanu. Axinte), iar liniile de 
fundași. In formulele Justinian, 
A.ntal și Hălăucă. Moroșan, au 
cîștigat și ele ta randament 
Reintegrarea în echipă a fun
dașului Gali (în jocurile eu 
Japonia și Austria, de la sfîr- 
situl acestei săptămîni. de la 
București), va duce — speram 

la consolidarea defensivei 
care are încă defecțiuni. (în a- 
cest sens, sînt semnificative 
minutele 34—36 ale jocului de 
sîmbătă. dnd lotul nostru a 
prlTi.t 3 Koluri consecutiv).

Mai disciplinat în joc. Ta- 
reana a fost din nou golgete- 
rul echipei, mareînd de 4 ort 
Au mai înscris pentru selee- 
tionabiU : Antal (2), Z. Naghl 
(Z) Pisară. Justinian. Nistor, 
°’®nic’- Vî?an- Iar pentru oas
peți Korpik. Karfus. Zajîcek, 
Lucan.

Girca 2 000 de spectatori, ca- 
re-si fac ..încălzirea* pentru 
mondialele grupei B. progra
mate în orașul lor începînd de 
la 16 martie, au urmărit un 
meci bine arbitrat de O. Bar
bu. R. Dobrescu 
tescu.

Duminică, lotul 
venit în Capitală,
pregăti In continuare.

îi R. Crls-

nostru 
unde

a re- 
se va

Rodu URZICEANU

1.
m.4.

1OVAN

LA „CUPA
BUDAPESTA,

La Tatabanya (Ungaria) s-au 
desfășurat întrecerile „Cupei 
Dunării* la haltere, pentru se
niori. Iată locurile ocupate (în 
ordinea categoriilor) de halte
rofilii români : Seic Mobin 
197,5 kg (85 ; 112,5) — locul 3 1 
Pavei Petre 232,5 kg (100 t
132.5) — locul 2 ; Ștefan Kiss 
250 kg (112,5 ; 137,5) — locul 3 | 
Alexandru Kiss 267,5 kg (110 |
157.5) — locul 3 ; Cornel Dinu
285 kg (125 ; 160) — locul 4 | 
Petre Dumitru 315 kg (145 | 
170) — _
310 kg 
Ștefan 
180) — 
305 kg

în clasamentul _ .
Ungaria a totalizat 77 p. ur
mată de Bulgaria 54 p, Ceho
slovacia 45 p. ROMÂNIA 40 p, 
R. F. Germania 25 p. Austria 
23 p, Iugoslavia 22 p. După 
cind etape ale „Cupei Dună
rii*. în clasamentul general 
conduce echipa Ungariei cu 
290 p. Formația României ocu
pă locul 4 cu 185 p

LASZLO NISZKACS

4 (prin telex)*

locul 4 : Mihai Purdilă
(135 î 175) — locul 51 

Tașnadi 335 kg (1551 
locul 4 ; Alex. Druziuc 

(145 ; 160) locul 6.
pe echipe.

EMILIA EBERLE PE PODIUM LA PARIS
PARIS, 4 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția France 
Presse, la „Marele premia al 
orașului Paris*, tfnăra gimnastă 
românei Emilia Eberle a evo
luat cu succes, obținlnd cele 
mai mari note din concurs la 
soi — 9,70 și la paralele ine
gale — 9,60 și dasîndu-se pe 
locul 3 la individual compus, 
cu 37,60 p, precedată de Maria 
Filatova (U.R.S.S.) și Christa 
Canary (S.U.A.), ambele cu 
37,65 p. Pe locul 4 s-a situat

Katalin Ujszigeti (Ungaria) cu 
37,05 p.

în concursul masculin, la in
dividual compus pe locul tntll 
s-a clasat V. Belenkov (U.R.S.S.) 
cu 54,55 p, urmat de A. Szajna 
(Polonia) — 54,40 p, L. Mack 
(R.D.G.) — 54,20 p, Kurt Szilier 
(România) — 54,10 p, G. Kra- 
marics (Ungaria) — 53.60 p,
W. Moy (Franța) — 53,55 p. 
B. Szilier s-a clasat pe locul 2 
la bară fixă cu 9,20 și pe locul 
3 la inele, sărituri și la soL

MtNCHEN, 4 (Agerpres). — 
La Freiburg s-a încheiat dumi
nică seara tradiționalul turneu 
international de lupte libere la 
care au participat sportivi din 
10 țări. Un frumos succes au

obținut luptătorii români Gi
gei Anghel (62 kg) și Vasile 
Pușcașu (100 kg), care au ocu
pat primul loc la categoriile 
respective.

MECIUL DE ATLETISM S.U.A.-U.R.S.S.
NEW YORK. 4 (Agerpres).

— în meciul de atletism pe te
ren acoperit disputat la Fort 
Worth (Texas) între selecțio
natele S.U.A. ii U.R.S.S., la 
masculin au cîștigat gazdele cu 
75—66 p. iar la feminin echipa 
sovietica a terminat învingă
toare eu 52—46 p. Principalele 
rezultate 1 feminin: 60 y —
Storojkova 6,63 (cea mal bună 
performantă mondială), 1 milă
— Zaițeva 4:30,1, 2 mile —
Merrill 9:41,51 înălțime —

Sierkova 1,84 m ; 
prăjină - 
mai bună 
dială de 
purilor) ;
2,29 m ;
20,37 m.

masculin i
Ripley 5,63 m (cea 
performantă mon- 

sală a tuturor tim- 
înăltime — Iascenko 
greutate — Kiselev

CAMPIONATE DE FOTBAL

FRANJA ÎNVINSĂ ÎN „TURNEUL 
CELOR 5 NAȚIUNI'* LA RUGBY

LONDRA (Agerpres). — 
Pe stadionul Twickenham din 
Londra, In prezenta a 69 000 
de spectatori, echipa Angliei a 
întrecut cu 7—6 (3—0) selec
ționata Franței. Intr-un med 
conttad pentru „Turneul celor 
5 națiuni* la rugby. Cele 7 
puncte ale gazdelor au fost 
realizate de Bennett (eseu și 
Iov. ped.). Pentru oaspeți au 
înscris Costes (eseu) și Aguirre 
(transf.). în aceeași competiție, 
la Edinburgh, reprezentative
le Scoției și Irlandei au termi
nat nededs : II—11 (7—4).

ITALIA (et. 20). Ascoli — 
Verona 1—0 ; Atalanta — Na
poli 2—1 | Avellino — Peru
gia 0—1 ; Florentina — Milan 
2—3 ; Inter — Torino 0—0 | 
Juventus — Bologna 1—1 ; La- 
nerossi — Lazio 4—1 ; Roma — 
Catanzaro 1—3. Clasament: Mi
lan 32 p î Perugia 28 p ; To
rino 27 p ; Inter 26 p.

R. F. GERMANIA. în med 
restanță : F. C. Kaiserslautern 
— F.C. Koln 2—2. Echipa Kai
serslautern Iși menține primul 
loc în clasament.
• La Tunis, în meci amical: 

Tunisia — Bayern Miinchen 
0—0.
• La Conakry, în meciul retur 

al finalei campionatului Africii 
(juniori), selecționatele Guineei 
și Algeriei au terminat la ega
litate : 4—4 (2—0). învingători 
în primul joc cu 2—0 fotbaliștii 
algerieni au ocupat locul 1.

TELEX • TELEX • TELEX © TELEX
BASCHET • In meciuri tur 

pentru semifinalele C.C.B. (fe
minin) 1 B.S.K Budapesta — 
Geas Sesto San Giovanni 56—51 
(medul s-a jucat la Milano) ; 
Minier Pernflr — steaua Roșia 
Belgrad 79—66.
BOX • Campionul european 

la cat. grea, spaniolul Alfredo 
Ervangellsta șl-a apărat centura, 
tavingîndu-1 prin k.o. tn repriza 
a doua pe șalangerut său. fran
cezul Luden Rodrigues. • Cam
pionul mondial la cat. grea, 
Cassius Clay, a anunțat oficial 
eă iși pune centura în joc. tn 
cursul lunii septembrie la Bue
nos Aires, , in fața Italianului 
Alfio Righetti, după care se va 
retrage din activitate.

HANDBAL • La Barcelona, tn 
finala grupei B a C.M. măscuita, 
Spania a întrecut cu 24—18 
'9—10) Elveția. Ambele formații 
au obținut calificarea pentru

turneul J.O. de vară de la Mos
cova. Pentru Locul 3 : Ungaria — 
Islanda 32—18.

HOCHEI • Echipa Japoniei • 
susținut trei meciuri de verifir- 
oare cu formația sovietică S.K.A, 
Novosibirsk. Două partide s-au 
terminat nedecls : 4—4 șl S—3,
iar în cea de a treia au cîștigat 
oaspeții cu 5—2. * tn C.E. pen
tru Juniori (grupa C), la Sofia 3 
Spania — Anglia 5—4,
NATAȚIE • La Perth. In med 

amical de polo, echipele Austra
liei. șl Italiei au terminat la ega- , 
litate : 5—5 (1—1. 1—1, 2—0, 1—3).

TENIS * Finala turneului de 
la Memphis se va disputa Intre 
Connors și Ashe. în semifinale, 
Connors l-a eliminat cu 3—6, 
6—3, 6—2 pe Gerulaitis, In timp 
ce Ashe l-a învins cu 2—6, 6—4, 
8—4 pe Tanner. ■ In semifinalele 
turneului feminin de la Dallas : 
Evert — Wade 6—2, 4—6, 6—1j
Navnatswa _ Austin 6—3, 6—L
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