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Simbătă dimineață, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Valery 
Giscard d’Estaing, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Anne-Aymone Giscard d’Es
taing s-au întors în Capitală, 
venind de la Sinaia.

★
Președintele Republicii 

Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Franceze, Valery Gis
card d’Estaing, au semnat, in 
cadrul unei ceremonii care a 
avut loc sîmbătă Ia Palatul Re
publicii, Declarația comună a 
Republicii Socialiste România 
și a Republicii Franceze.

După semnare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Valery Giscard d’Estaing 
s-au felicitat reciproc, și-au 
slrîns cu căldură mîinile.

La încheierea 
președinții 
și Valery 
au închinat 
nie pentru __ ____
a prieteniei tradiționale româno- 
franceze, pentru dezvoltarea tot 
mai intensă a colaborării rod
nice dintre țările noastre, in 
folosul și spre binele ambe
lor popoare, în interesul cau
zei păcii, securității și coope
rării în Europa si în întreaga 
lume

Socialiste România, 
Ceaușescu, și a tova-

blicii 
Nicolae 
rășci Elena Ceaușescu.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o 
caldă, prietenească, 
Valery 
Nicolae 
toasturi.

aimosferă 
președinții 

Giscard d’Estaing și 
Ceaușescu au rostit
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Un succes prestigios al scrimei românești

cercmoniei, 
Nicolae Ceaușescu 
Giscard d’Estaing 
o cupă de șampa- 
întărirea continuă

* e
Simbătă, președintele Nicolae 

Ceaușescu și președintele Va
lery Giscard d’Estaing s-au în- 
iîlnit, în cadrul unei conferințe 
de presă, cu ziariști români și 
francezi, precum și cu repre
zentanți ai presei mondiale a- 
flați la București cu prilejul 
vizitei șefului 
in România.

statului francez

★
Republicii Fran.Președintele _____  ___

ceze, Valery Giscard d’Estaing 
și doamna Anne-Aymone Gis
card d’Estaing au oferit sîm
bătă, în saloanele Ambasadei 
Franței, un dejun oficial în 
onoarea președintelui Repu-

★
Președintele Republicii Fran

ceze, Valery Giscard d’Estaing, 
și-a încheiat, simbătă, vizita 
oficială efectuată in țara noas
tră împreună cu doamna Annc- 
Aymone Giscard d’Estaing.

Solemnitatea plecării inalți- 
lor oaspeți a avut loc pe aero
portul internațional Otopeni.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Valery Giscard 
d’Estaing, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anne- 
Aymone Giscard d’Estaing au 
sosit la aeroport împreună.

Sosirea celor doi șefi de stal 
a fost salutată cu urale si ova
ții de reprezentanții populației 
Bucnreștiului, care au dat din 
nou expresie sentimentelor de 
prietenie ce si le nutresc re
ciproc cele două popoare, do
rinței lor de a da noi dimen
siuni și noi valențe colaborării 
dintre România si Franța.

O gardă militară a prezen
tat onorul. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Republi
cii Franceze si Republicii So
cialiste România, în timp ce. în 
semn de salut, au fost trase 
21 salve de artilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Valery Giscard d’Estaing au 
trecut în revistă garda de o- 
noare.

La.scara avionului, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Valery 
Giscard d’Estaing și-au sirius 
cu căldură mîinile. Cu aceeași 
cordialitate și-au luat rămas 
bun tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Anne-Aymone Gis
card d’Estaing.

La ora 15,45, aeronava pre
zidențială a decolat, indrcptîn- 
du-se spre Paris.

ECHIPA FEMININĂ DE FLORETĂ STEAUA 
EUROPEI"!ÎNVINGĂTOARE in CUPA//

TORINO, 11 (Agerpres). Cea de-a 14-a ediție a „Cupei Europei" 
la floretă feminin, desfășurată la „Palatul sporturilor** din Torino, 
in prezența a numeroși spectatori, s-a încheiat cu un succes pres
tigios al echipei Steaua București, care, prin această victorie, de
monstrează din nou valoarea scrimei românești in arena inter
națională.

Concurînd alături de cele 
mai bune formații de club din 
Europa, campioane naționale, 
care au avut în. componenta 
lor multe medaliate mondiale 
si olimpice, floretistele românce 
au dovedit o tehnică de clasă, 
o pregătire fizică ireproșabilă 
și un excelent moral, calități 
ce le-au permis să termine în
vingătoare în această tradițio
nală competiție, a 
listă a fost și în 
cedentă. Cele cinci 
prezentînd clubul
Ecaterina Stahl, Suzana Arde- 
leanu. Marcela Moldovan, Vio-

cărei fina- 
ediția pre- 
sportive re- 
Steaua —

rica Turcan si Adriana Dra- 
gomir — merită felicitări pen
tru modul exemplar In care au 
evoluat de-a lungul acestei di
ficile întreceri.

în semifinale, Steaua Bucu
rești a întîlnlt redutabila for
mație Ujpesti Dozsa, în fața 
căreia a cîstigat cu scorul de 
9—3. Finala a adus pe planșe 
formațiile Steaua București și 
A.Z.S. Varșovia, scrimerele po
loneze reușind să elimine în 
semifinale, cu 9—7, echipa Di
namo Minsk.

Disputa a fost foarte sirinsă. 
ambele finaliste luind pe rînd

avantaj, pentru ca în final sco
rul să fie egal : 8—8, victoria 
revenind însă, la tușaveraj, for
mației noastre campioane. In 
această ultimă întîlnire s-a e- 
vidențiat de la Steaua fosta 
campioană mondială Ecaterina 
Stahl, care, cu binecunoscuta 
sa rutină și tehnica sa de 
înaltă clasă, a obținut trei 
torii. Celelalte puncte ale 
mației Steaua București 
fost realizate de Suzana 
deleanu și Marcela Moldovan 
(cîte 2) și Viorica Turcan. Pen
tru echipa poloneză au punc
tat Barbara Wyszoczanska (4), 
Delfina Skapska (2) — ambele 
din reprezentativa Poloniei, 
vicecamnioană mondială — și 
Erika Skladanowska (2).

în meciul pentru locurile 3—4, 
Dinamo Minsk a învins cu 
scorul de 9—6 echipa Ujpesti 
Dozsa.

vic- 
for- 

au 
Ar-

La crosul de la Belgrad

Dintre frumoasele succese 
realizate de sportivii români la 
sfîrșitul săptămînii trecute, me
rită, desigur, un post-scriptum 
victoria prestigioasă obținută 
de campioana noastră de cros 
Maricica Puică în competiția 

internațională de la Velenje,

După etapa a 20-a a Diviziei A de fotbal

F. C. ARGEȘ A REDEVENIT LIDER
• Regrupare de forțe în fruntea clasamentului • De data aceasta, oaspeții — nici 
un punct I G Două puncte mari pentru Politehnica Timișoara • Partida F.C. Baia 

Mare — F.C. Argeș, derby-ul etapei de sîmbătă

1

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

unde a avut loc crosul dotat 
cu „Cupa 8 Martie", la startul 
căruia au fost prezente cîteva 
dintre cele mai reputate alergă
toare ale lumii. între acestea 
s-a aflat și sovietica Svetlana 
Ulmasova, campioană europea
nă în 1978, la Praga, în cursa 
de 3000 m, care se pregătește 
pentru campionatele mondiale 
de cros de la Limerich din Ir
landa (25 martie).

Comportîndu-se foarte bine 
tactic și dovedind o excelentă 
pregătire fizică, Maricica Pui
că a cîștigat întrecerea.

Duminică la Belgrad, un nou 
cros a revenit campioanei mon
diale, narvegianca Grete Waitz, 
cronometrată pe 3 000 m In 9:24.2. 
Pe locul 2 s-a clasat Maricica 
Puică 9 :S6,7. urmată 
său de Svetiana 
(U.R.S.S.) — 9:37,9,
nny (Anglia) - 
Merrill (S.U.A.)

la rindul 
Ulmasova 
Julie Pe- 

9:41,1, Janne 
9:43,6.

S.C. Bacău — Gloria Buzău 2-1 (1-0)
F.C. Argeș - Politehnica lași 4-0 (2-0)
Univ. Craiova - Sportul studențesc 3-0 (0-0)
Jiul — Corvinul 2-0 (1-0)
F.C. Bihor - F.C. Baia Mare 3-1 (0-1)
C.S. Tirgoviște - Chimia Rm. Vîlcea 4-1 (1-0)
Dinamo - A.SA. Tg. Mureș 1-0 (0-0)
Politehnica Tim. - Steaua 1-0 (1-«)
F.C. Olimpia - U.T.A. 2-0 (0-0)

ETAPA VIITOARE (simbătă 17 martie)
Sportul studențesc - Politehnica Timișoara (1—2)
F.C. Baia Mare - F.C. Argeș (1-3)
A.S.A Tg. Mureș — Universitatea Craiova (0—2)
Gloria Buzău - Dinamo (0-4)
Steaua - U.T. Arad (3—1)
C.S. Tîrgoviște - S.C. Bacău (0-5)
Chimia Rm. Vîlcea - Jiul (0-3)
Corvinul - F.C. Olimpia (1-5)
Politehnica lași - F.C. Bihor (1-1)

1. F.C. ARGEȘ 20 12 2 6 33-19 26
2. Steaua 20 10 4 6 35-22 24
3. Dinamo 20 9 6 5 25-14 24
4. C.S. Tirgoviște 20 10 3 7 26-19 23
5. F.C. Baia Mare 20 11 1 8 23-21 23
6. Univ. Craiova 20 7 8 5 24-14 22
7. S.C. Bacău 20 9 3 8 27-21 21
8. Sportul stud. 20 8 5 7 28-25 21
9. Jiul 20 9 3 8 26-28 21

10. Politehnica lași 20 8 4 8 21-22 20
11. Olimpia 20 9 2 9 19-26 20
12. Gloria Buzău 20 8 2 10 24-32 18
13. U.T. Arad 20 6 5 9 27-27 17
14. Politehnica Tim. 20 7 3 10 19-24 17
15. Corvinul 20 7 3 10 24-29 17
16. A.S.A. Tg. Mureș 20 6 5 9 23-33 17
17. Chimia Rm, Vîlcea 20 5 5 10 20-37 15
18. F.C. Bihor 20 5 4 11 21-32 14

Citiți in pag. 2—3 
cronicile jocurilor de ieri

GOLGETERII
14 GOLURI : C. Stan (Gloria 

Buzău) — 1 din 11 m.
12 GOLURI : Radu II (F.C. Ar

geș) — 2 din 11 m.
8 GOLURI : M. Râducanu si 

lordănescu — 3 din 11 m (Steaua), 
Biro i (A.S.A. Tg. Mureș). Mari
nescu (C.S. Tîrgoviște).

7 GOLURI : coslea (Politehnica 
Iași), Coca (Chimia Rm. Vîlcea), 
lorgulescu (Sportul studențesc), 
Roznai (F.C. Baia*Mare). Marcu 
(Univ. Craiova) —2 din 11 m.

Șutind, cu sete, din interio
rul careului, Dragnea ii 
răpește orice speranță por
tarului Biro II, marcind 
singurul gol al meciului Di
namo — A.S.A. Tg. Mureș

Foto : N. DRAGOȘ

Dc azi, pină duminică, la Palatul sporturilor

132 DE PUGILIST!, DIN 13 TARI, 
ÎN LUPTĂ PENTRU CELE 
12 „CENTURI DE AUR“

• Ieri, tragerile la sorți au decis un program atractiv 
încă din prima zi G Reeditarea finalei de campionat de 
anul trecut N. Chioveanu — V. Girgavu în gala inau
gurală G „Cupa Sportul** — tradiționalul premiu de 

popularitate
Azi, la ora 14,30, la Palatul 

sporturilor și culturii din Ca
pitală, va suna primul gong 
al turneului internațional -Cen
tura de aur", competiție care 
reunește 132 de pugiliști din 13 
țări : Algeria, Bulgaria, Ceho
slovacia, Cuba, Grecia, Iugo
slavia, Irak. Japonia. R. D. 
Germană, R.F. Germania, Tur
cia, U.R.S.S. și România.

Numărul mare de participanți 
i-a obligat pe organizatori să 
programeze cîte două reuniuni 
în fiecare zi. După vizita me
dicală, cîntarul oficial si tra
gerile la sorti, efectuate dumi
nică. sîntem în măsură să pu
blicăm cele mai importante 
întîlniri de azi. în prima reu
niune, de la ora 14,30, se vor 
disputa 15 meciuri, la catego
riile cocos, pană, semiusoară 
și mijlocie mică. în gala de 
seară sînt programate tot 15

partide, la categoriile scmi- 
muscă, muscă si semimijlocie.

Reuniunea inaugurală va de
buta cu un meci între doi spor
tivi străini : japonezul Hideo 
Arai și irakianul Ady Asan, 
boxeri din țări reprezentate 
pentru prima oară la turneul 
„Centura de aur". La aceeași 
categorie (cocoș), Vasîle Siancu 
îl întîlnește pe G. Ogamisian 
(U.R.S.S.), iar Dumitru Voi- 
nescu îl va avea ca adversar 
pe turcul Bulent Agin, La 
pană, meci „în familie" : Vic
tor Duchîn — Alexandru Zbu- 
ghin (un tînăr ieșean care s-a 
distins la turneul de la Brăila).

Dintre partidele de la semi
usoară. cele mai interesante 
par a fi ’ Dragomir Iile — Ce-

Mihai TRANCĂ

(Continuare în pag. a 4-a)
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DINAMO BUCUREȘTI, VIRTUALĂ CAMPIOANĂ LA BASCHET
Cu meciurile disputate sîmbătă șl duminică s-a încheiat returul 

campionatului național de 
fășoare (la sfîrșitul acestei 
participarea primelor patru 
vor fi înregistrate, echipa 
lescu) nu mai poate pierde _ _ .
Universitatea Timișoara și Urbis București, formații clasate pe locurile 
11 și, respectiv, 12, au retrogradat în Divizia B. în întrecerea femi
nină, Crișui Oradea s-a mai distanțat cu un punct în fruntea clasa
mentului.

baschet masculin, rămînînd să se des- 
săptămîni, la Tg. Jiu) turneul final, cu 
clasate. Indiferent, însă, de rezultatele ce 
Dinamo București (antrenor : Dan Nicu- 
primul loc, redevenind campioană a țării.

MASCULIN
FARUL CONSTANȚA—STEAUA 

1—1 : 81—73 (42—33) și 84—97
(42—43). Constănțenii — avînd în 
Spînu, Pașca și Băiceanu cei mai 
buni jucători — au realizat două 
meciuri excelente. Pe primul l-au 
cîștigat, iar în cel de-al doilea 
au condus pină în ultimele 3 mi
nute, când au cedat, deoarece 4 
dintre cei numai 7 jucători în
ăcriși în foaia oficială aveau cite 
4 greșeli personale. De la 
au absentat Oczelak și 
accidentați. CoșgeteH : 
37+17, Băiceanu — • - - 
8+17, respectiv
Zdrenghea 10+28. (G. TAMAȘ — 
coresp.).

C.S.U. SIBIU — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 2—0 : 103—79
(60—33) și 103—99 (50—50). țn-
tr-unul din meciurile hotărîtoare 
pentru evitarea retrogradării, 
bienii au realizat slmbătă m 
remarcabil. Timișorenii, cu 
singur baschetbalist de certă 
loare — Copăcianu — nu au . 
tut evita înfrîngerile. Coșgeteri: 
Takacs 29+16, Tonca 18+20, A- 
postu 12+17. respectiv Copăcianu 
20+30, Minzat 9+23. (I. IONESCU
— coresp.)

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 1—1 ; 70—69 
(41—38) șl 71—86 (36—10). Foarte 
tinerii jucători de la Politehnica 
(unii dintre ei Încă juniori) au 
luptat din răsputeri sîmbătă. ob- 
tlnînd succesul care le asigura 
evitarea retrogradării. A doua 
zi, văzîndu-se _cu sacii in căru
ță" au avut o evoluție modestă, 
pe alocuri chiar supărătoare, da
că ținem seama că In repriza I 
apărarea lor a fost ca si inexis
tentă (au comis un singur fault D. 
Coșgeteri : Ermurache 20+22, Pe- 
trof 12+8, Popovlcl 13+8, Mari- 
nache 13+7, respectiv D. Dumitru 
20+12, Suciu 11+24, Vintilă 4+22.

C.S.U. GALATI—I.C.E.D. BUCU
REȘTI 0—2 : 71—77 (33—39) si
77—78 (40—46). Coșgeteri : Stratan 
14+18, Coman 1+20. respectiv 
Grădișteanu 17+24. Chirci 14+16. 
(T. SIRIOPOL — coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — DINAMO 
BUCUREȘTI 0—1 : 85—181 (43—47) 
81 81—125 (46—65). Coșgeteri : Mo
raru 29+26, Tecău a+23. respec
tiv Niculescu 12+35. Caralon 
19+16, Uglai 15+17. (E. ULBICH
— coresp.).

URBIS BUCUREȘTI—UNIVERSI
TATEA CLUJ-NAPOCA 8—2 : 
75—78 (32—33) și 83—93 (32—50).

FEMININ
CRIȘUL ORADEA — VOINȚA 

BRAȘOV 2—G ; 71—68 (34—36) șf
83—67 (41—41). Meciuri foarte
disputate, câștigate de orădence 
datorită fin aiurii or mal bune. 
Coșgetere : Szekely 14+24, Szabo 
16+19, Tabără 7+15, respectiv 
Adler 18+10, Pali 18+11. Petric 
0+22 (în prima zi nu a jucat, 
fiind ușor accidentată). (I. GHI- 
ȘA — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI —UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA 1—1 : 
71—67 (31—31) și 65—67 (36—25).
Partidele au fost deosebit de a- 
tractive, datorită fazelor specta
culoase și răsturnărilor de scor.

224-16, 
Cernat

Steaua 
Tarău, 
Spînu 
Pașca 
24+35,

si- 
joc 
un 

va- 
pu-

In Divizia

NOUĂ VICTORII
Ceea ce a caracterizat etapa 

XX-a a campionatului Diviziei

Sîmbătă, cdujenoele au condus 
multă vreme, avînd la un mo
ment dat un avans de lfi puncte, 
pierdute însă ; duminică a lost 
rindui bucureștencelor să se des
prindă, pentru ca apoi să cedeze. 
Coșgetere : Iordache 164-12, Bosco 
12-4-21, Bartha 12+10, respectiv 
Prăzaru-Mate 194-27, Anca 164-5, 
Ciubăncan 7+19. (D. VATAU - 
ooresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
MOBILA SATU MARE 0—2: 59—72 
(36—36) și 73—77 (41—31). Oaspe
tele au fost superioare datorită 
acțiunilor rapide, paselor precise 
și superiorității în jocul sub pa-

nou. S-au evidențiat : Grecu. Chi- 
rițescu, Simioană, respectiv Cio
can, Bălaș și Horvath, (I. TI- 
MUC — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
C.S.Ș. PLOIEȘTI 2—0 : 85—44
(41—14) și 85—55 (49—28). Coșge
tere : Gross 22+11, Așteleanu 
24+15, Czmor 12+10, respectiv 
Neagu 16+12, Ivan 11+11. (P. AR
CAN — coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 2—0 : 
84—54 (40—25) și 65—64 (37—36).
După victoria facilă de sîmbătă, 
studentele și-au subestimat ad
versarele și au fost ia un pas de 
a pierde duminică. Un amănunt 
semnificativ : ele au comis doar 
9 greșeli personale, ceea ce de
monstrează totala delăsare în a- 
părare. Coșgetere : Chvatal 11+31, 
Roșianu 21 + 16, Bradu 16+4, res
pectiv Biră 6+14, Tarantino 
4+22.

VOINfA BUCUREȘTI — P.T.T. 
BUCUREȘTI 2—0 : 89-€8 (37—23) 
și 90-47 (54—25).

După etapa a doua a campionatului de ruotnj

STEAUA, DINAMO Șl R. C. GRIVIȚA ROȘIE
CONTINUA CURSA NEÎNVINSE

După etapa de Ieri a campionatului de rugby, STEAUA, DINAMO 
C. “C"— __ ă cursa neînvinse, lată amănunte sși B. C. GRIVITA BOȘIE continuă

STEAUA — ȘTIINȚA PETBO- 
ȘAN1 34—3 (12—3). un presupus
dertiy, onorat, <Dn păcate, doar 
pe jumătate — de Steaua —, 
pentru că echipa din Valea Jiu
lui a făcut figură toarte paludă. 
stingindu-se repede pe ce
minutele treceau. XV-ie minări
lor. deși fără Murariu. Cioarec si 
Enache (piese de bază ta ar-eam- 
biul ectuper), a făcut dm nou un 
Joc bun. cu atacuri desfășurate 
pe un front Larg. care a cu
prins întreg terenul $1 toexe com
partimentele. As* k r 
ode șapte Încercări narae, trei 
fiind opera Înaintașilor (Aehim, 
Dima, Munteanu) șl patru ale 
Cniei de tretsf erturi (Fmcu, de 
două ori. Braga și Teieași). Sco
rul l-au rotunjit Alexandru 
(2 tr.) și Durbac (tr.). Dar Ști
ința ? Ea a deschis repede sco
rul prin Encin Stoica (Lp.). dar 
pe parcursul IntEnirii mi a re
zistat, eedlnd total mai ales după 
Ieșirea din teren al lui Stoice, 
accidentat ta min. n. Studenții, 
cu o Înaintare mai puțin robus
tă, mal rudimentară, s-au uzat 
In contactele cu puternica Înain
tare bucureșleană, care a cules 
majoritatea baioeneăor din gră
mezile ordonate și din margine. 
Linia de treisferturi, cu ctteva 
improvizații, s-a prezentat șl ea 
slab, iată, deci, explicațiile aces
tui scor-fluviiu care anunță ma
rele apetit al Stelei la tiUiu, Ști
inței fiind dispuși să-1 acordăm 
un termen de... recurs. A arbi
trat corect Dragoș Grigorescu. 
(Dimitrie CALLJMACHI).

RAPID — GRIVIȚA ROȘIE 9—13 
(6—3). După pauză, grivițenil au 
cedat deliberat teren adversarilor, 
iar aceștia au căzut In... cursă, 
măcinlndu-și steril forțele, ceea 
ce a permis ca. In ultimele 10—15 
minute XV-le lui Moraru șl De- 
mian să se desprindă. Pină 
tunel, rapWiștii s-au „agățat" 
fiecare balon, au șutat bine

A de volei

IN TREI SETURI!
a 

_____________ A 
de volei a fost numărul mare de 
victorii în trei seturi, nouă din 
cele 11 partide ale acestei runtfe 
încheindu-se astfel.

MASCULIN
TRACTORUL BRAȘOV — DI

NAMO 0—3 (—10, —3, —10). JOC 
frumos, la capătul căruia dina- 
moviștii s-au impus destul de 
ușor. Arbitri : M. Marian
— Oradea, N. Galeșe an u — Bucu
rești. (V. Secăreanu — coresp.).

yU“ CLUJ-NAPOCA — EXPLO
RĂRI BAIA MARE 0—3 (—6, —11, 
—9). Partidă de factură tehnică 
modestă. Mai omogeni, băimă- 
renii au reușit să-și aproprie vic
toria. Arbitri : C. Manițiu — 
Brașov, Em. Ududec — Suceava. 
(I. Pocoi — coresp).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
DELTA TULCEA 3—0 (11, 9, 10). 
Un meci echilibrat, dar sărac in 
spectacol voleibalistic de calita
te. studenții, în formă bună, s-au 
Impus printr-un joc superior 
în atac. Arbitri: I. Cliioreanu — 
Cluj-Napoca, C. Pitam — Sibiu. 
(P. Arcan — coresp.).

C.S.U. GALATI — C.SJW. SU
CEAVA 3—1 (12, —10, 18, 10). în
tâlnire de mare luptă, în care 
studenții au realizat o prețioasă 
victorie. Arbitri: I. Niculescu și 
A. Nedelcu — București. (Gh. 
Arsenic — coresp.).

STEAUA — SILVANIA ȘIMLEU 
SILVANIEI 3—0 (6, 4, 3). Cam
pionii au prezentat câteva scheme 
în atac prin oare au pus tot 
timpul pe picior greșit apărarea 
oaspeților. Arbitraj foarte bun : 
I. Amărășteanu — Craiova, Al. 
Dragomir — București. (AJB.).
• Partida Universitatea Craio

va — Viitorul Bacău se va des
fășura miercuri.

FEMININ
DSNAMO — UNIVERSITATEA 

TIMIȘOAILA 3—0 (8, 4, 14). In 
fața camioanelor, formația ti
mișoreană nu putea emite pre
tenții. In setiul 3, dinamovistele

4

a- 
de 
în

a.u tratat cu ușurință jocul și nu 
mult a lipsit ca să-l dăruiască 
studentelor. Arbitraj corect : V. 
Tilcă — Craiova, I. Armeanu — 
București. (A.B.).

PENICILINA IAȘI — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 3—0 (8. 6, 5). Joc fără 
probleme pentru gazde, care au 
aliniat un sextet mult mai bine 
pregătit. Arbitri : V. Szakacs
— Baia Mare, D. Delcea — Ga
lați. (T. Dinei — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
MARATEX BAIA MARE 3—0 
(4, 1, 10). Studentele au avut ne
voie doar de 50 de minute ca 
să-și adjudece victoria. Arbitri : 
C. Mușat — Constanța, Em. cos- 
toiu — București. (T. Cos tin 
coresp).

CHIMP EX CONSTANTA
ȘTIINȚA BACAU 3—1 UI, 
—11, - -- - -- _ __ _

5). Meci bun al gazdelor, 
Au arbitrat : M. Albuț și M. Ni- 
colau, ambii din 
(C. Popa — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — C.S.M. 
SIBIU 3—0 (ÎL 5, 4). Constăn- 
țencele s-au impus cu ușurință 
(N. Teo dores cu — coresp.).

C.S.U, GALAȚI — RAPID 3—0 
(13, 3, 0). Cu excepția primului 
set, mai echilibrat, meciul a fost 
la discreția gazdelor. (T. Siriopol, 
— coresp.).

București.

margine, au placat cu insiste.-.*, A. 
s-au angrenat in. jocul pe Îna
intare, lăsând impresia * 
la cârmă.. După ce 
descn_s scorul prin 
(1-p.), Șjșxi (2 Lp.) 
pâră la sfîrșitul repet 
tajul de partea Ba; 
reluare. o gafă a fund____ ____
nescu — aflat fc terenul de pntă. 
a Încercat să șuteze, dar a fost 
bloca*. — a peraus lui Stroe să 
culce balonul și 7—€ per.tru Gri- 
vița : Pentru scurt timp, deoare
ce Șișiu (i-p.) a readus echipei 
sale speranțele intr-o victorie 
(9—7), mai ales că minutele tre
ceau, iar Gnvița nu prea ieșea 
din jumătatea sa de teren. Cum 
■puneam însă tactica grivițenilor 
a Început tocet-incet să-și facă 
efectul, rap.diștii fiind în ultimul 
sfem de oră constrânși să se a- 
pere și-, să greșească, Podărescu 
(Lp.) și Făicușan (l.pjc.) sanc- 
țioabidu-i prin lovituri precis 
executate, aducând Griviței o me
ritată victorie. A condus foarte 
bine P. Ionescu. (Em. fANTA- 
NEANU).

RC SPORTUL STUDENȚESC — 
DINAMO 15—30 (3—15). Joc fru
mos, pe care Dinamo, excelent 
pregătită, l-a controlat, cu ex
cepția ultimelor 10 minute, ‘ ' 
la scorul * 
motoarele, 
la dificila 
Au marcat 
vesnța (cite ,, _
(2 Lp.c.), Nica (l.c.p.), Constan
tin (1.P.+ 3 tr.), respectiv Leșea- 
nu și St. ionescu (câte o încerc.), 
Rădulescu (l.p.4-2 tr.). Arbitru : 
C. Udrea.

POLITEHNICA IAȘI — FARUL 
CONSTANȚA 3—3 (3—0). Iași, 11 
(prin telefon). Meci tăios în ora
șul moldovean al celor 7 coline. 
Și nu lipsit de unele virtuți spec
taculare, judecind după decorul 
vitreg : a nins înainte de joc și 
în repriza a două, făcând mai di
ficil un teren și așa impropriu : 
Stadionul tineretului. Politehnica 
nu a mai fost echipa de acum o 
săptămână. S-a dăruit admirabil 
(mențiuni pentru Ebu, Nemesni- 
ciuc, Popa, Benedek și Mititelu), 
a avut destulă luciditate (Flores- 
cu și Zamfir), compensând astfel 
prezumtiva superioritate valorică 
a Farului. în atari condiții, cam
pioana nu s-a aflat în largul ei, 
acuzând în plus și handicapul u- 
nui moment de reconstrucție al 
echipei. Să spunem, Insă, că ori
care dintre protagoniste putea 
termina câștigătoare. In chiar 
min. 2 Bucos trimite din „drop“ 
in bară (!), iar un minut mai 
tîrziu un atac supranumeric al 
Farului eșuează. Bucos mai ra
tează două l.p. (min.. 10 și 15), 
ceea ce nu face și Benedek, 
care găsește ținta pe fondul unei 
dominări a gazdelor (drop, min. 
23). Tot el oprește, peste numai 
alte 2 minute prin intercepție, 
cea mai clară fază ofensivă a 
oaspeților. Bucos trimite din. nou 
in bară (min. 34), dar nu va mai 
greși ținta, imediat după reluare 
(min. 44: l.p. din poziție foarte 
dificilă !). Finalul aparține gaz
delor. dar ianusevici stopează in 
extremis două atacuri colective 
ale studenților, iar Mititelu ra
tează o l.p. în chiar min. 80, din 
poziție bună. A condus bine Paul 
Soare. (Geo RAEȚCHI).

a în turneul 9—16 : Universita
tea Timișoara — C.F.R. Brașov 
15—3 (6—0) ; Știința Cemin Baia 
Mare — Politehnica Ciuj-Napoca 
7—0 (3—0) ; C.S.M. Sibiu — Rul
mentul Biriad 6—3 (6—3) ; 
TCCH Midia Năvodari — Mine
rul Gura Humorului 15—4 (6—0).

să se află 
GrivUa a
FUcușan 
a trecut,

, CÎTbd 
de 30—3 (!) a oprit
gindindu-se, desigur, 
partidă de miercuri... 
: Aldea, Dărăban, Ro- 
o încerc.), Marghescu

Azi, debut competițional

„CUPA PRIMĂVERII- LA PENTATLON MODERN
Pentatloniștii inaugurează as

tăzi activitatea competițională pe 
anul 1979. Ca de obicei, concursul 
de debut îl reprezintă tradiționa
la „Cupă a primăverii", care 
angajează pe toți membrii lotului 
reprezentativ, precum și alți pen- 
tatlOiniști fruntași ai secțiilor de 
performanță din întreaga țară. 
Este un bun prMej de a testa 
pregătirea efectuată fai cursul 
iernii, înaintea unui sezon In

tern și internațional Încărcat, 
care programează, printre altele, 
campionatele mondiale de la ~ 
da pesta și alte competiții de 
vergură.

Azi, de la ora 17, la baza 
pică Steaua începe proba de 
lărie, ale cărei ultime două serii 
se țin marți, de la ora 10. 
Miercuri, de la«*ora 9, la sala 
Ftoreasca, va avea loc proba de 
scrimă.

Bu- 
an-
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GAZDELE N-AU LĂSAT „SĂ LE SCAPE ‘ NI

Pentru a doua oara in acest campionat, toate 
cele 18 puncte puse in joc intr-o etapă au re
venit echipelor avantajate de evoluția pe pro
priul teren. Un asemenea succes global al gaz

delor s-a mai înregistrat doar în etapa a 17-a (ul
tima din sezonul trecut) ți părea să constituie o 
excepție de la maniera in care începuse să se 
desfășoare competiția noastră fotbalistică numărul 1, 
mai ales în condițiile suflului atit de proaspăt adus 
de F.C. Baia Mare.

Firește că o astfel de situație nu poate fi apre
ciată ca mulțumitoare, cu atit mai puțin dacă ținem 
seama de faptul că printre formațiile învinse în etapa 
de ieri se află chiar două dintre fruntașele clasa
mentului, Steaua (fostă lideră) și F. C. Baia
Mare, care nu au reușit să se impună in fața unor 
adversare amenințate de retrogradare. Ceea ce, 
insă, nu ne poate împiedica să relevăm meritele 
acestora din urmă pentru victoriile dobindite, care 
pe studenții timișoreni ii saltă, după o lungă și 
chinuitoare perioadă, pe un foc 14 dătător de spe
ranțe, iar pe bihoreni ii încurajează sâ continue a 
încerca (cum destul de mulți s-au grăbit să-l nu
mească)... impasibilul.

O VICTORIE
TIMIȘOARA, 11 (prin telefon}.
Localnicii au obținut o victo

rie meritată, in dauna lideru
lui, chiar dacă premisele me
ciului se anunțau favorabile 
bucureștenilor. Studenții au 
muncit mult In acest Joc în care 
erau angajate toate speranțele 
lor In acest campionat Echipa 
gazdă a fost foarte bine con
dusă de mereu tinărul Dem- 
brovschi, care a dat o lecție 
tuturor partenerilor săi mai 
tineri și chiar adversarilor, 
prin risipa de energie ți inte
ligență pe care a făcut-o pe 
parcursul celor 90 de minute. 
Jocul a început printr-o mare 
ocazie ratată de același Dem- 
brovschi (min. 3), care nu a 
reușit să reia cu capul o fru
moasă centrare a lui AngheL 
Timișorenii presează, dar lipsa 
omului de gol se simte. Ei 
reușesc să deschidă scorul în 
min. 21, în urma unui penalty 
Just acordat — și transformat 
de DEMBROVSCHI — Ia un 
fault al lui Vigu asupra lui 
Nadu. în toată această primă 
parte a jocului, Steaua pare 
resemnată, toate acțiunile ei 
concretizîndu-se printr-un sin-

După etapa de ieri, d 
a trecut din nou virtuosi 
cărui victorie asupra Pel 
proporțiile scorului. Dud 
este și scorul de forfait] 
bucureșteni a cedat în fl 
continuă (fără încă a n 
oficiale din acest sezon] 
vîrful clasamentului.

Deși învingătoare doar 
o punea in postura de r| 
urcat o treaptă, ajungi» 
astfel mai mult serioasa

Soldată cu un bilanț 
delor (din rindui cărora 
vișțe, pentru victoria cla 
Olimpia Satu Mare, pe 
„spart gheața** în noul s 
are, totuși, meritul de al 
rezultatele înregistrate, u 
din zonele extreme ale i

DEVENITĂ TR.
POLITEHNICA TIMIȘOARA - J

Stadion ,,1 Mai“ ; teren foarte bun : time 
motiv 35 000. A marcat : DEMBROVSCHI (rl 
poartă : 13—5 (pe poartă : 7-2). Comere :

POLITEHNICA : Catona 7 — Floareș 7, Păltlr 
Rașca 6. Dembrovschi 8, Lața 7 — Nadu 7,

STEAUA : N. Răduconu 7 — Nîțu 6. Agiu 6, 1 
Aelenei 6, lordănescu 5 — M. Răducanu 5, 
Zamfir 5 (min. 32 A. Ionescu 6). ,

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 8 ; la 1 
A. Avramescu (Ploiești).

Trofeul Petschonchi : 9. La juniori : 1-0 (0-<

gur șut la poartă (nu pe poar
tă) in min. 37, la o intrare a 
lui Dumitru.

După pauză, in momentul In 
care intră în joc și TV-ul, bucu- 
reștenii se agită timp de un 
sfert de oră și reușesc, în min. 
50, singurele două șuturi pe 
poartă, cînd Dumitru și A. Io
nescu ratează la un interval 
de cîteva secunde ; apoi, trep
tat, timișorenii revin, conduși 
de același Dembrovschi, ra
tează cîteva ocazii (min. 62 
— „bombă" Păitinișan, și mai 
ales min. 77, cînd Angliei nu 
reușește să introducă în poar
tă un balon lucrat de Păitini
șan și Dembrovschi). în toată 
această parte a jocului, Steaua 
are o singură ocazie (min. 59),

cînd I 
nic 1 
cheid 
șoren 
nită I 
de ui 
al ca 
acești 
care 
unei 
însă, 
pecti

tî
Stai

DRAGNEA RISIPEȘTE... EMOȚIILE
DINAMO - A^. ARMATA TG. MUREȘ 1-0 (0-0)

Stadion Dinamo ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 15.000. 
A marcat : DRAGNEA (min. 73). Șuturi la poartă : 14—8 (pe poartă : 7—3). 
Comere : 6—3.

DINAMO : Anuței 6 — Chenar 6, I. Marin 7, Ghiță 6, Lucuță 6 — Augustin 6, 
Dragnea 8, Custov 5 — 1. Moldovan 5 (min. 55 Țevi 5), D. Georgescu 6, 
Vrinceanu 6 (min. 69 Sătmăreanu It 7).

A.S.A. TG. MUREȘ : Blro 11 7 — Vorodi 6, Unchîcș 6, Ispir 6 (min. 59 
Gali 6), Hajnal 6 — Bino I 6. Boloni 6, Pisiaru 5 — Both ii 5, Fazekaș 7, 
panici 6.

A arbitrat : M. Fediuc 7 ; la linie : M. Abramiuc (ambii din Suceava) și 
Cr. Teodorescu (Buzău).

Cartonașe galbene : CUSTOV, GHIȚA, SATMAREANU II. FAZEKAȘ.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-1 (0-1).

O întreagă primă repriză 
doar soarele a mai încălzit, cît 
de cît, „tribunele". în teren, 
echipa gazdă, fără Dinu și 
Țălnar, indisponibili, acționa 
extrem de confuz (năpustin- 
du-se orbește peste partenerul 
bine grupat în defensivă), ne- 
maisemănînd deloc cu... Di
namo de acum patru zile. în 
tot acest timp, oarecum împo
triva cursului jocului, puținele 
faze de gol se înregistrează în 
„16“-le gazdelor, unde Fazekaș 
semăna panică la Eecare „raid 
mureșean".

Abia după pauză jocul s-a 
înviorat simțitor sub impulsul 
susținutei ofensive a bucu
reștenilor, ale căror atacuri au 
cîștigat în claritate. Și ratările 
lui D. Georgescu (min. 54) și 
Augustin (min. 65) au anunțat 
parcă golul lui DRAGNEA, din 
min. 73, al cărui șut, cu sete, 
din interiorul careului, puțin

LOTO - PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „LOTO 2« DIN 11 MAR
TIE 1979

Extragerea I : 37 33 52 61 
Extragerea a 11-a : 54 8 45 28 
Extragerea a m-a : 66 25 53 38.
FOND TOTAL DE CÎ$TIGURI : 

764.197 lei, din care 15.257 iei, re
port la categoria 1.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 11 MARTIE 
1979

I. Politehnica Tim.—Steaua 1
II. S.C. Bacău—Gloria Buzău 1 

IIL F.C. Argeș—Poli. Iași 1
IV. Univ. Craiova—Sportul st. 1
V. Jiul—Corvinul Hunedoara 1

VI. F.C. Bihor—F.C. Baia Mare 1 
VII. C.S. T-viște—Chimia Rm. V. 1

Vin. Dinamo—A.S.A. Tg. Mureș 1
IX. Olimpia—U.T. Arad 1
X. Bologna—Fiorentina X

Xi. Milan—Juventus X
XII. Napoli—Internationale X

Xin. Verona—Lanerossi X

FOND TOTAL DE CÎ$TIGURI :
1.143.386 din care 23.136 lei. report
La categoria 1.

aproxiil
53), fi 
la pod

C. s] 
durități 
NiculeJ

CHII 
G. Stal

A al 
L. Petd 

Cârti 
Trofd

lateral stingă, a expediat ba
lonul sub „transversală". Fără 
Ispir în teren (accidentat în 
min. 59), A.S.A. rezistase eroic, 
apărîndu-si supranumeric punc
tul.

La 0—T, amenințată de o 
nouă infrîngere, ca și de... zo
na lanternei, formația oaspete 
s-a decis să iasă la joc, de- 
monstrînd, ca și în alte trecute 
ocazii, destule disponibilități 
ofensive. Ea va fi, dealtfel, 
foarte aproape de egalare, în 
min. 82 și 83, Ia șuturile lui 
Biro și Fanici, așa cum și Di
namo s-a aflat în min. 77 (luft 
Țevi) și 88 („cap" Sătmăreanu 
II) la un pas de majorarea 
scorului.

N-am înțeles, referitor la ar
bitraj, de ce M. Fediuc — deși 
foarte aproape de faultul co
mis, în min. 39, de Fanici a- 
supra lui Cheran — a trebuit, 
pentru a invalida golul nere
gulamentar al oaspeților, să se 
consulte cu tușierul Cr. Teodo
rescu.

Gheorghe NICOLAESCU

TÎRl
Cifrl 
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DESPRINDERE
PETROȘANI, 11 (prin telefon).

Derby-ui fotbalistic al județu
lui Hunedoara a plăcut prin dir- 
zenia cu care a fcxst disputat, 
dârzenie caracteristică partidelor 
dintre acește două echipe. Victo
ria Jiului este meritată. întrucât 
formația gazdă s-a aflat în atac 
majoritatea timpului, uneotri do
minând categoric, după cum se 
poate constata și din cifrele în
scrise în caseta tehnică. Corvinul 
are destule circumstanțe atenuan
te prin faptul că aproximativ o 
treime din efectivul total este 
suferind (gripă, viroze). Mai 
mult, după cum ne-a declarat 
antrenorul Remus Vlad, jucătorii 
Dumitriu IV, Klein, Dina (care 
nici n-a jucat), Bogdan și Petcu 
au părăsit spitalul în dimineața 
meciului, iar alții au jucat cu 
febră.

Așa cum spuneam. Jiul a domi
nat în majoritatea timpului și, 
în min. 8, BADIN deschide sco
rni. fructificind un balon trimii

JIU
Stadia 

Au mar' 
17-4 (pJ

JIUL :
Mulțescd 
Bucuresc

F. C.
Dumitriu 
Vâetuș ! 

A arh 
Gh. Ra<

Carton 
Trofeu

de P. ( 
git al/ 
conținu 
t eg orie, 
schimb, 
oaspeții 
tnaataci 
să, în 
min. 3:



S.C. BACĂU - GLORIA BUZĂU 2-1 (1-0) F.C. ARGEȘ - POLITEHNICA IAȘI 4-0 (2-0}

(uter- 
F to’ 
timi- 

pdue- 
intim 
4—1), 

este 
neros 
h fața 
[onat, 
pers-

ILĂ

Stadion ,^23 August" ; teren moale ; timp friguros. n:nsocre ; spectatori — 
aproximativ 15 OCK). Au marcat : BOTEZ (min. 4), TOMA (min. 50 — auto
gol), respectiv Gh. RADU (min. 69). Șuturi la poartă : 9—6 (pe poartă : 
4-4). Cornere : 5-8.

S. C. BACĂU : Mîndrilâ 6 — Panaite 7, Catargiu 8,
— Cârpuci 6, Șoșu 5 (min. 81 C. 
Mihu 6.

GLORIA : Tânase 7 — Vlad 6, 
Oprișan 6, Ghizdeanu 8, Dobre 5

A arbitrat : C. Bârbulescu 9 ;
București).

Cartonașe galbene : PANAITE, ȘOȘU.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1-0 (0-0).

Solomon), Vamonu 7
Lunca 7, I. Solomon 6 
— Cnitaru 7, Botez 7,

Nicolae 7, Simion 6, Tulpi 
(min. 33 f 4 egos seu 6) — Su 
la linie : Fr. Coloși ș. D.

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp favorabil ; spectatori
15 000. Au marcat : RADU II (min. 10 și 
LESCU (min. 65). Șuturi la poartă : 17-8

F. C. ARGEȘ : Cristian 7 — Zamfir 7, 
nașcu 6), Ivea 7 - Bârbulescu 8, Iatan 8, 
Doru Nicolae 8 (min. 66 Moiceanu 7).

POL.TEHN1CA IAȘI : Bucu 3 - Dăr.ilă 5. Anton 7. _
— Rom:lă 6. SiaMonaș 7, Florean 4 (mîn. 65 D. '«crescu 6) — C. 
Cemescu 4. Ccstea 4*.

A arbitrat : O. Ane ere o 7 ; la linie : I.
FI. Cer.ea (Caracal).

Cartonașe galbene : RADU II, ROMILÂ.
Cartonașe roșii : C. IONESCU.
Trofeul Peîcchovsch» : 10. La juniori : 4—0

. ____ aproximativ
82), IATAN (min. 14) și BARBU- 
(pe poartă : 9-2). Comere : 4-3.

Stancu 7, Cîrstea 7 (min. 40 lo- 
Icvănescu 7 — Toma 6, Radu II 8,

Mureșan 7, Mihclcea 6 
" “ Ionescu,

Taar (ambii din Satu Mare) și

CERNESCU. IATAN. MOiCEANU.

(2-0).

C. ionescu 
nare) fiind

(bun pică la elimi- 
scos din joc de ar

bitrul Anderco pentru lovirea 
adversarului fără min^e. Așa se 
face, in concluzie, că un derby 

“ ‘ fost pe teren o
simplă, argeșenii 

in fața unei e- 
prezmtat la Pi

ca numele, jocul

BACAU, 11 (prin telefon).
S.C. Bacău și-a adjudecat cele 

două puncte cu dificultate, deși 
în min. 50 conducea cu 2—0. Lo
calnicii, specialiști sau simpli 
spectatori, apreciau că echipa 
lor acționează mai slab deci: 
miercurea trecută când au reușit 
să obțină egalarea acasă in ex
tremis cu F.C. Argeș. E drept 
că S.C. Bacău n-a avut pe teren 
patru din cei mai buni jucători 
(portarul Urs ache, fundașii Eli- 
sei și Andrieș și centrul înain
taș Antohi). Dacă avem, totuși, 
în vedere avantajele jocului pe 
teren propriu și dificultățile din 
deplasare, Gloria Buzău, deși în
vinsă, merită să fie apreciată ca 
și invingătoarea ei. Dealtfel, 
suma notelor este 72—72. Gloria 
a primit primul gol foarte repe
de, din min. 4 : fundașul băcă
uan Panaite a demarat pînă in 

“ la
de la 

8 m, cu o puternică lovitură de 
cap, a deschis scorul. Se părea 
că S.C. Bacău îi va avea pe 
oaspeți la dispoziție, mai ales că 
in min. 14 Șoșu a ratat de ta 
6 m. Dar gazdele n-au mai avut 
pînă la pauză decit o singură o- 
cazie de gol.

La reluare asistăm la faza care 
va decide de fapt soarta jocului: 
gazdele, enervate de Ineficacita
te, pornesc în trombă atacuri 
după atacuri și înscriu în min. 
50 cu ajutorul unui adversar : 
mijlocașul TOMA, venit pe linia 
fundașilor, deviază în poarta sa 
mingea șutată puternic de Chi
tara. Gloria se descumpănește 
pentru cîteva minute, perioadă ta 
care S.C. Bacău ratează două o- 
cazii prin Chitaru (min. 51) șl 
Mihu (min. 54), pentru ca după

ei.

tușa de poartă, a centrat 
semiînălțime și BOTEZ

MARCAT CINCI GOLURI
CHIMIA RM. VÎLCEA 4-1 (1-0)

kn ; timp excelent pentru fotbal ; spectatori —
MARINESCU (min. 7 și Bl), TĂTARU (min. s 

bspectlv FURNICA Qmin. 80 - autogol). Șuturi 
[6-4). Comere : 5—7.

— Gheorghe 7, Ene 8, Alexandru 6 (pentru 
Tâtaru 8, Kalto 6 — F. Grigore 5 (min. 87 

(min. 79 Greaca).
psno 6. Iordan 8, Stanca 6, Cincă 7 — Vergu 6, 
[șpan 4, Coca 4, C. Nicolae 5.
Eaș) 8 ; la linie : C. Szilaghi (Baia Mare) și

N, ALEXANDRU, GREACA, 
niori : 2-0 (0-0).

fon).
I par 
L lost 
[a că 

cele 
avem 
venit 

la, că 
încă 

urilor 
fiind 

L trei

porții în corner, C. Nicolae exe
cută lovitura de colț și... FURNI
CA înscrie cu capul, imparabil, 
în proprie poartă ; min. 81 — un 
nou atac al gazdelor se încheie 
cu cursa lui MARINESCU, care 
trimite balonul peste portar în 
plasă.

Constantin ALEXE

Leptat 
pre- 

|e au 
pcde, 
tr cei 
pina-

►rner, 
rORE, 
min. 
linia

aceea buzolen- să iasă la atac 
după cunoscuta socoteală : ori 
primim un gol în plus ori mar
căm și noi și. în min. 58, Ne- 
goescu scapă s-ngur in fața por
tarului Minorilă, dar ratează cea 
mai mare ocazie a meciului. 
Gazdele sînt presate, acordă cor
ii ere și, ca urmare, Gloria își 
atinge scopul in min. 63, GH. 
RADU primește mingea de la 
Ghizdeanu și șutează de la 16 m, 
prin surprindere, sub bara trans
versală, de unde mingea deviază 
Ln poartă. Ita 2—1. S.C. Bacău nu 
mai găsește resurse să revină In 
joc și să înscrie. Pentru Dinamo 
București, care joacă etapa vii
toare la Buzău, ater.tie mărită...!

Aurel NEAGU

PITEȘTI, 11 (prin telefon).
O part.dă care se anunța 

foarte echJ.braxă — știută fiind 
capacitatea echipei ieșene de a 
juca fotbal (fără compiexe) pe 
terenuri stră.ne — s-a dovedit a 
fi. in ode cin urmă un mec. ex
trem de ușor pentru gazde, care 
mai puteau înscrie încă două-tre. 
goiuri dacă s-ar fi concentra: 
mai mult in fazele de atac. Spre 
surpriza cititorilor 
duri, trebuie să le spunem că. în 
pofida scorului net. F.C. Argeș 
r.u a făcut to.uși in nici un caz 
ceea ce s-ar putea numi o ,.par- 
udă mare". Nu, echipa piteștea- 
r.ă a jucat bine 
ceașcă, poate și 
hii că vreo 5—6 
formației erau 
timpul

acestor rin

fără să străiu- 
daterită 
compcnenți ai 
suferinzi din 

săptămînii de o viroză

ULTIMUL SFERT DE ORA-DECISIV
UNIV. CRAIOVA - SPORTUL STUDENȚESC 3-0 (0-0)

Stadion Central ; teren irxxUe : timp primăvara tic .- spectatori — aproxima
tiv 35 000. Au marcat: CAMATARU (min. 51 și 82) și CRIȘAN (min. 75). 
Șuturi la poartă : 15-5 (pe poartă : 9—2). Cornere : 15—2.

UNIVERSITATEA : Lung 7 — Negrilă 7, Ștefănescu 7, Tiliboi 7, Purima 7 — 
Țideanu 7, Beldeariu 7, Bălăci 6 — Crișan 7, Ccmâtaru 8. Marcu 6.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 6 — Stroe 6, Cazan _ 7,
Manea 5 (min. 80 Predecnu) 
Chihaia 5, M. Sandu 5, Grosu

A arbitrat : C. Ghiță 8 ; la
(Ci mp ia Turzii).

Cartonașe galbene : CAȚO1, _ _______________
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—1 (0—1).

___  _ Stroe 6,
— lorgulescu 7, Câțoi 6, 

6 (min. 54 Tânăsescu 6). 
linie : Gh. ionescu (ambii

M. SANDU, NEGRILA.

CRAIOVA, 11 (prin telefon)
PabJucul d_n Bârne s-a reîntors 

la echipa sa preferată. Stad-onul 
a fost phn ca in zilele ciad 
OtxîemeT.co și compania ridicau 
tribunele în picioare. Dar, din 
păcate, primele 45 de minute ale 
acestui derby studențesc n-au 
prea fost pe măsura așteptărilor. 
Deși s-a jucat aproape Intr-un 
singur sens, spre poarta iul Mo
raru, craiovenii n-au mai avut 
acea limpezime a fazelor de a- 
tac. Ei n-au găsit 
venabile in reduta 
(bine organizată) ; 
marcajul strict la 
bază" (Grigore ta 
Oățoi la Bălăci)

breșele con- 
bucureșteană 
poate că și 
.piesele de 

CămStaru și 
. _ , au contribuit

într-o anumită măsură la nereu
șite. Au fost și multe pase gre
șite și puține faze de poartă. 
Tribunele s-au dezmorțit la ra
tările lui Crișan (mân. 29, din 
careu) șl au înghețat la cea mai 
fierbinte fază creată de oaspeți : 
minutul 31 — O. Ionescu execu
tă un foarte periculos comer de 
pe dreapta, Lung este departe 
de balon, pe care icrgulescu îl 
șutează spre transversală, din col
țul careului de 6 m ; toată lu
mea vede gol, însă, din aer, Ște
fănescu degajează salvator I

La reluare, același aspect. Cra
iovenii aleargă mult după deschi-

ZECE MINUTE DE FOC
F.C. BIHOR - F.C. BAIA MARE 3-1 (0-1)

Stadion F.C. Bihor ; teren bun ; timp foarte frumos ; spectatori - aproxi
mativ 12 000. Au marcat: SEPI (min. 3), FLORESCU (min. 47), LUPAU (min. 
49), GHERGHELI (min. 56), Șuturi la poartă : 17-6 (pe poartă : 8-4). 
Comere : 5—4.

F. C. BIHOR : Albu 7 — Naghi 7, David 7, Bigan 7, Kiss 7 — Naom 9, 
Ghergheli 8, N. Mureșan 7 — Lupâu 7,- Florescu 8, Georgescu 7.

F. C. BAIA MARE : Arlciu 6 - Molnar 7, Borz 6, Sabău 6,
P. Radu 6, Bâlan 5, Terheș 5 (min, 33 Dragomirescu 6) — Sepi 
(min. 58 Hoffmeister 6), Deac 5.

A arbitrat : M. Moraru (Ploiești) 8 ; la linie : Gh. Retezan 
(ambii din București).
Cartonașe galbene : NAGHI, BIGAN, SABAU.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 0-2 (0-0).

Koller 4 —
7, Roznai 6

șl T. Istrate

Grigore 6,
O. Ionescu 6 —

Brașov) și N. Roab

derea scorului, care se produce 
in min. 51 : Bălăci centrează In 
careu, Moraru scapă mingea din 
brațe, pe care impetuosul CA
MATARU • introduce In plasă, 
în ultimul sfert de oră. craio- 
venii se regăsesc și se desprind 
net de 
chiar și 
min. 75 
dreapta 
tează și 
jorează ___ ________ ______ ___
ne cîteva baloane periculoase, 
insă In min. 82 CAMATARU (din 
pasa lui Crișan Înapoi cu eăl- 
cîiul) șutează la vinclu, fără spe
ranțe pentru portarul bucu- 
reștean. Și publicul pfleacă acasă 
mulțumit.

adversar, permitîndu-șl 
unde numere personale : 
— Cămătara trimite In 

spre CRIȘAN, Manea luf- 
„șeptarul* gazdelor ma- 

scorul. Moraru mai reți- 
baloane

Stelian TRANDAFIRESCU

DIVIZIA
SERIA 1

ORADEA, 11 (prin telefon).
Intre F.C. Bihor și F.C. Baia 

Mare era înaintea acestui joc o 
diferență de 15 locuri în clasa
ment și o diferență de 11 p. Pe 
teren, această diferență (dacă a 
existat) a fost, chiar dacă nu la 
aceleași dimensiuni, tn favoarea 
echipei gazdă care, după un lung 
șfr de insuccese, a prins o zi 
mare și a jucat așa cum ar dori 
să o vadă Întotdeauna inimoșii

IMII METRI-
CORV1NUL HUNEDOARA 2-0 (1-0)

timp frumos ; 
și MULȚESCU 
e : 12-1.
din 8, Ciupitu 
tn 6 (min. 68

spectatori — aproximativ 6 000. 
(min. 88). Șuturi la poartă :

7, P. Grigore 6 — Stolchițâ 6, 
lancu 5), Dumitrache 5,

5 — Bucur 
Angelescu

5, Gălao 7, Merlâ 7, Bogdan 5 — 
4), Nicșa 5 — Lucescu 7. Agud 5,

id) 9 ; la linie : C. Sânduleseu (Vaslui) și

U3UD, STOICHIȚA. MERLA. 
juniori : 0-2 QD—1).

•elun- 
H1 în 
ă ca- 
; ne- 
că șl 
con-

5, ln- 
re, In 
îgaia-

rea în picior. Tot Jiul abacă, dar 
în min. 79 Lucescu scapă numai 
cu Ciupitu în față, este faultat 
și Lovitura liberă rămîne fără 
rezultat. Cu două minute înainte 
de final, dominarea formației lo
cale este concretizată de MUL- 
TESCU : 2—0.

Mircea TUDORAN

săi suporteri. Debutul meciului 
a fost ușor favorabil băimăresii- 
lor care, chiar la prima lor ac
țiune de atac, au înscris prin 
SEPI, în min. 3, printr-un șut 
din semivoleu. 
profitind de deruta 
care a urmat 
golului — eievii 
controlează jocul, plimbînd min
gea pe toate părțile terenului. 
Din min. 15, însă, F.C. Bihor își 
ia inima la dtnțt se eliberează 
de complexul de inferioritate, 
explicabil și prin poziția sa pe
riferică ta clasament, preia 
treptat inițiativa și, ta un mo
ment dat, pune stăpânire pe joc. 
Dar au ratat pe rind, din situa
ții dare, Ftorescu (min. 16), 
Ghergheli (min. 29), Florescu
(min. 30), Lupău (min. 32) și din 
nou Florescu (min. 44).

După pauză, F.C. Bihor 
tiouă
de-a dreptul infernal. Și, acțic- 
nînd de o manieră care reamin
tește că este totuși o bună echi
pă de Divizia A, își creează noi 
ocazii de a înscrie pe care, cu 
un plus de concentrare și de 
oalm, le convertește la goluri. 
Și« astfel, în numai 10 minute, 
scorul devine 3—1 pentru elevii 
Iul Fm Jenei. Au marcat, în 
ordine : FLORESCU (min. 47), 
dintr-o acțiune individuală ; LU- 
PAU (min. 49) fructificînd o 
pasă a lui Georgescu și GHER
GHELI (min. 56), după o acțiu
ne construită de Naom. Rapida 
răsturnare de scor îi mulțumește 
pe orădeni și ei... își permit in 
continuare noi ratări.

In continuare — 
orădenilor, 

după înscrierea 
lui Mateianu

con-
pfesiunea lntr-un tempo

Mihai IONESCU

respiratorie. De unde atunci a- 
cest scor detașat sf această vic
torie foarte clară ? întrebarea are 
3 răspunsuri mari și late : 1) Po- 
litehn.ca a avut in portarul Bucu 
un sem .figurant, coautor la cel 
puțin două goluri, autopericol 
pentru echipa sa ta aproape ori
ce intervenție ; 2) „Linia" de Îna
intași Florean. Cemescu, Cos tea 
— mult și pe drept lăudată de 
mai multe ori — nu s-a văzut 
practic în acest med, nu a con
tat în economia jocului, nepunînd 
nici un fel de probleme apără
rii argeșene ; 3) Din min. 40, ie
șenii au evoluat în io oameni,

Mpe hirtie" a 
întrecere foarte 
ciștigînd lejer 
chipe care s-a 
teșii mai mult 
uitindu-1 la Iași...

„Radiografia- celor 4 goluri : 
min. 10. centrare frumoasă a iui 
Doru Nicolae și RADU H are 
timp să... privească poarta și să 
înscri;’ la colț, Bucu fiind spec
tator ; 1—0 ; min. 14, Iovânescu
execută o lovitură liberă laterală 
la „colțul scurt", unde țîșnește 
IATAN și înscrie, din voleil, un 
gol „ca la televizor", Bucu et 
comp, fiind... admiratori ai fa
zei : 2—9 ; min. 65, BARBULES- 
CU execută o lovitură liberă, u- 
șor și plasat, de la 30 m, Bucu 
oprește mingea și o scapă pe sub 
ei fn poartă : 3—0 ; min 82, 
RADU TI. bine lansat de Moicea
nu, pătrunde în careu in aler
gare de voie și înscrie fără e- 
fort ultimul goi al jocului : 4—0. 
Așa s-a scris scorul etapei, 
care putea fi mai sever.

Mor’us POPESCU

unde țîșnește

OLIMPIA A CIȘTIGAT ÎN ZECE OAMENI
OUMP1A SATU MARE - U.T.A. 2-0 (0-0)

Stodio. Olimpia • teren alunecos : timp frumos, dar rece ; specta-
SABOU U?

7 o‘tea 7’. Kukla Gașpar 7. Giurgiu 7 - Leac 6
T2 BLt^laT6) ’’ ■ Bro*°,tch' S - Domid« «• Vaczi 6. Coraț 5 (min.

: C Dim‘,eîCT‘ ” ta BnIe! C »' V. teaneeiei (toți din
Cartonașe galbene : SMARANDACHE, BITEA. MATEI
Cartonașe roșii : HAȚEGANU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-3 (0-2).

SATU MARE, 11 (prin telefon).
Dorind foarte mult ffă se 

lițeze după eșecurile usturătoare 
din primele trei runde ale sezo
nului competitionai (0—5 cu Po
litehnica iași în .Cupă", 8—1 cu 
Steaua pe teren propriu și 9—3 
cu Chimia ta Rm. VDcaa). jucă
torii sătmăreni forțează din pri
mii minut, obligînd formația ară
deană să se apere supranumeric, 
cu un libero (Gașpar) șl cu două 
linii de dte patru, în față rămî- 
nînd doar Vaczl, virf izolat, fără 
șansă. în dispozitivul cju fundașii 
centrali Smarandache sf Matei, 
în min. 2 șl 3 gazdele puteau 
deschide soo-rui, dar Both I a Iro
sit două bune ocazii. A ratat apoi 
Hațeganu (min. 17). F.C. Olimpia 
alternează atacurile pe flancuri cu 
cele frontale șl, în min. 28, la o 
acțiune de acest ultim fel, Duca
dam respinge miraculos la futul 
puternic al hxl Hațeganu, aoa cum 
avea să se remarce M în mîn. 36 
(la reluarea lui Mureșan de la 
numai 7—8 m), precum șl la cele

12 cornere ale sătmărenilor.
După 5 minute din repriza se

cundă se consumă cea mai mare 
ocazie la poarta gazdelor. Leac - 
scapă singur în careul Olimpiei, 
se precipită șl șutează în... Ha- 
ralambie. A fost un moment psi
hologic pentru că formația antre
nată de Staicu și Czako atacă la 
fel de viguros și. în min. 70, des
chide scorul : Hațeganu recupe
rează o minge din propriul teren, 
II deschide pe stingă pe Bathori Ii, 
acesta centrează, Ducadam gre
șește și KAISER împinge balonul 
în plasă : 1—0. Autorul golului 
ratează în min. 75 mărirea sco
rului (bară), după care în min. 
76 Hațeganu este eliminat din joc 
pentru lovirea lui Gașpar. Deși 
în 10 oameni, Olimpia reușește să 
înscrie din nou în min. 88 : Kai
ser insistă la un balon In fața 
Porții .. .........................................
zl cu 
scrie :

lui Ducadam și 11 devia** 
capul ia SABOU, care în- 
2—0.
Laurențiu DUMITRESCU

B: ETAPA
SERIA A n-a

A 19-a
SERIA A lila

C.S.M. SUCEAVA - VIITORUL VA
SLUI 2-0 (1-0). Autorii 
Avâdanei (min. 40) 
(min. 49).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ 
CELUL CIMPULUNG 1-0 _________
cui gol a fost realizat de Arineanu 
(min. 84).

MINERUL GURA HUMORULUI - 
F. C. CONSTANȚA 2-1 (0-1). Au 
marcat : Bazarea (min. 75), Cioriia 
(min. 80), respectiv Ignat (min. 1$).

PROGRESUL BRAILA - F.C.M. GA
LAȚI 1—1 (0—0). Au înscris : Mihai
(min. 61) pentru Progresul, Urmeș 
(min. 50, autogol) pentru F.C.M.

TRACTORUL BRAȘOV - DELTA 
TULCEA 4-1 (2-0). Au marcat :
Chioreanu (min. 13), Sfrijan (min. 
15), Boriceanu (min. 80 și 87), îes- 
pectiv Bâdescu (min. 76).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV 
BRAILA 0-0.

CONSTRUCTORUL IAȘI - RELON- 
CEAHLAUL P. NEAMȚ 1-1 (1-1). Au
torii golurilor : Bandac (mln. 1) pen
tru Constructorul. Jelescu (min. 45) 
pentru Rek>n—Ceahlăul.

OLTUL SF. GHEORGHE - VICTORIA 
TECUCI 4-1 (3-0). Au înscris : Se-
bestyen (min. 31), Bokor (min. 40). 
Georgescu (min. 42), Elekes (min. 
89), respectiv Adamache (min. 76).

PORTUL CONSTANTA - LC.I.M. 
BRAȘOV 3-2 (1-1). Au marcat : 
Corendea (min. 36 și min. 70, din 
11 m), Leu (min. 49), respectiv Ben- 
țea (min. 34 și min. 55, din 11 m).

Relatări de la I. Mindrescu, V.

golurilor : 
și Boghiu

- MUS- 
(0-0). Uni-

f. a

Lazâr, D. Bclohan, Gr. Rizu, V. Se-
căreanu, C. Gruia, T. Tudose , Gh.
Briotă și P. Enache.
1. F.C.M. Galați 19 15 1 3 42-17 31
2. Steagul roșu 19 12 3 4 33-12 27
3. C.S.M. Suceava 19 11 4 4 31-14 26
4. F.C. Constanța 19 10 2 7 36-19 22
5. F.C. Brăila 19 10 2 7 21-21 22
6. Viitorul Vaslui 19 8 3 8 22-23 19
7. Nitramonia Făg. 19 7 5 7 24-27 19
8. Tractorul Bv. 19 8 2 9 27-29 18
9. I.C.I.M. Brașov 19 7 3 9 27-28 17

10. Muscelul C-lung 19 8 1 18 25-27 17
11. Victoria Tecuci 19 8 1 10 29 34 17
12. Minerul G. H. 19 7 3 9 16-27 17
13. Portul Constanta 19 7 2 10 26-27 M
IA Constr. lași 19 6 4 9 22-24 16
15. Delta Tulcea 19 7 1 11 20-26 15
IA Oltul Sf Gh 19 6 3 18 17-31 15
17. Rel.-CeahI P.N. 19 « 3 10 12-26 15
IA Progresul Brăila 19 4 5 10 13-31 13

ETAPA VIITOARE (duminică 18 mar-
tie) : I.C.I.M Broșov — F.C. Con
stanța (0—2), Relon—Ceohlăul P. 
Neamț — Viitorul Vaslui (0—2), F. C. 
Brăila — Tractorul Brașov (2-0), Vic
toria Tecuci — Constructorul lași 
(1-2), Delta Tulcea — Steagul roșu 
Brașov (0-1), F.C.M. Galați — Nitra- 
monia Făgăraș (3—0), Portul Con
stanța — Minerul Gura Humorului 
(0—1), Musoeîul Cîmpulung — Oltul 
Sf. Gheorghe (0—2), C.S.M. Suceava 
— Progresul Brăila (0—01).

METALUL PLOPENI - ȘOIMII SIBIU
1— 0 (1—0). Unicul gol a fost realizat 
de Eparu (min. 1).

CHIMIA BRAZI - DINAMO SLATINA
2- 0 (1—0). Au înscris : Bânuțâ (min. 
16) și Ghițescu (min. 87).

METALUL BUCUREȘTI - GAZ ME
TAN MEDIAȘ 1-1 (0-0). Autorii go
lurilor : Șumulanschi (min. 69, 
11 m) pentru Metalul, Potor (min. 65) 
pentru Gaz metan.

GS.M. DROBETA TR. SEVERIN - 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 2-0 (1-0). 
Au marcat : Pirvu (min. 33) și Dumi- 
trâșcuță (min. 73).

PROGRESUL VULCAN BUCUREȘTI- 
F.GM. GIURGIU 3-0 (2-0). Autorii 
golurilor : Dragu (min. 40 și 64) și 
lordache (min. 43).

CHIMIA TR. MĂGURELE 
BUZUL BUCUREȘTI 2-0 
înscris : Nice (mîn.
(min. 75).

Ș.N. OLTENHA - 
ALEXANDRIA 2-0 (1-9). _________
Puchea (min. 22) și Kemal (min. 65).

VIITORUL SCORNICEȘTI 
BUCUREȘTI 3—1 (2-0)
Gh. Manea ' * 
(min. 32, din .. _______
(min. 77), respectiv Petcu (min. 60).

POIANA CIMPINA - PETROLUL 
PLOIEȘTI 1-6 (0-0). Autorul golului : 
Cozarek (min. 48).

Relatări de la M. Boghici, I. Tâ- 
năsescu, O. Guțu, Gh. Mapafu, D. 
Moraru—S li vna, D. Gruia, M ■ • - - - •

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

10.
11.
12.
13.
ia
15. 
ia
17.
18.

ETAPA VIITOARE 
tie) : Rapid București ,__ ___
nița (1—1), Petrolul Ploiești — Metalul 
București (1—1). Rulmentul Alexan
dria — Metalul Pî o pe ni (1—2). Elec- 
troputere Crakwa — Progresul Vulcan 
București (1—2), Dino mo Slatina — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin <0—3), 
F.C.M. Giurgiu — Viitorul Scomicești 
(2—2), Șoimi* Sibiu — Chimia Tr. Mă
gurele (1—2). Autobuzul București — 
Chimia Brazi (0—1), Gaz metan Me
diaș — Poiana Cîmpino (0—1).

din

AUTO-
Au 

Radu

RULMENTUL 
Au marcat :

RAPID
_ .Au înscris : 

(min. 25), P. Manea 
11 m). Șoarece

Vtadu și E. Stroie. 
V1IT. Scomicești 
Metalul f iopeni 
Metalul Buc. 
F.C.M. Giurgiu 
Dinamo Slatina 
Rulmentul Alex. 
Petrolul Ploiești 
Autobuzul Buc. 
Rapid Buc. 
Progr. Vulcan 
GS.M. Dr. T.S.

Electro. Gr. 
Șoimii Sibiu 
Poiana Cm pi na 
Ș.N. Oltenița 
Chimia Tr. Mâg.
Chimia Brazi

V. Țugui,

ORĂ$- 
Roatif

F.C.M.

MUREȘUL 
au fost 
(min. 59

CHIMICA 
go-

METALURGISTUL CUGIR - C^.R.
CLUJ-NAPOCA 2-1 (1-0). Au mar
cat î Floare (min. 25 și 70), respec
tiv Gostilean (min. 85).

MINERUL CAVNIC - DACIA
TIE 2t0 (1—0). Au înscris : 
(mîn. 1) și Buzgău (min. 46).

IND. SIRMEI C. TURZII ■ 
REȘIȚA 0-0.

ÎNFRĂȚIREA ORADEA - 
DEVA 2-0 (0-0). Golurile 
realizate de Schwartzmann 
și 90).

VICTORIA CALAN
TlRNAVENl 1-0 (0-0). Autorul 
lului : Bujor (min. 80).

GI.L. SIGHET - MINERUL MOL
DOVA NOUA 3-0 (2-0). Au înscris : 
Cuzman (min. 23), Ionescu (min. 36) 
și Cioban I (min. 51).

„U" CLUJ-NAPOCA - GLORIA 
BISTRIȚA 4-0 (0-0). Au marcat : A. 
Mureșan (min. 48), Mânu (min. 65 
din 11 m), Vidican (min. 72) șl
Gmpeanu II (min. 77).

C.FJt. TIMIȘOARA - AURUL BRAD 
1-8 (1—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Suciu (min. 27, din 11 fn)«

MINERUL ANINA - U.M. TIMI
ȘOARA 3—1 (1—0). Autorii golurilor î
David (min. 26), Doja (min. 65 din 
11 m), Platagă (min. 76), respectiv 
Munteanu (min. 63).

de la M. 
P. Țonea,

Vite ea nu, Z.
Lorincz, AJ. 
Lespuc, Șt

Relatări
Debrețeni, 
Gunther, Gh. Peter, 
Marton și P. Lungu.

19
19 
19 
19
19 
19 
19 
19
19
19
19
19 
19 
19
19 
19
19
19

P. 
I.

27
23
21
21
21
20
20
20
18
18
18
17
17
17
16
16
16
18

32- 10
41-17
34-24
33- 23
27-23
30-20

3
3
1
3
1
6
0
4
2
2
2
1
3
3
2
2
4
2

ETAPA VIITOARE (duminică

11 2 6 29-28 24 1. „U" Cj.-Napoca
18 3 6 28-15 23 2. Gloria Bistrița

9 5 5 26-17 23 3. Minerul Anina
10 3 6 24-28 23 A Aurul Brad

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
(duminică

3
5

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

2 
0
2
2
S
3
0

7 
6
•
8
7
9
9 
•
9

12
10
18
9

10
7

10
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
7

5.
A
7.
8.
9.

18.
11.
12. 
IX
14.
15.
16.
17.
18.

21 
21 
20
20
II
11
18
17
17
14
14
14
16
15

39-32
20-14
30-21
28-21
28-21
25-27
23-23
17-21
22-32
19-21
25-33
14-22
17-32
22-31

_  18 mar- 
$.N. Olte-

9
io

4
4
8
7
8
i
9 24-22
7 20-32
9
9
9

10
9
9

10
10
9

10

26-25 
29-35 
24-30 
23-26
26- 31 
14-24
27- 28 
18-24 
18-27 
18-43

________ ____ _____ 18 mar
ți*) : U.M. Timișoara - Metalurgistul 
Cugif (1-2)» Dacia Orăștie - Vic
toria Călon (1-3), C.I.L. Sighet - 
Minerul Cavnic (1—1)» C.F.R. Cluj" 
Napoca — Ind. sîrmei C. Turzii (1—2)« 
Aurul Brad — Mureșul Deva (1—1)» 
Chimica Tîrnăveni — înfrățirea Ora
dea (5-2). F.C.M. Reșița - Minerul 
Anina (1-4), Minerul Moldova Nouă 
- „U" Cluj—Napoca (0-1), Gloria 
Bistrița — C.F.R. Timișoara (3-0).

C.I.L. Sighet -
C.F.R. Cluj-



HOCHEIȘTII NOȘTRI AU CÎȘTIGAT
TURNEUL INTERNAȚIONAL DIN CAPITALĂ

in ultimul meci, România — Austria 6-2
Turneul internațional de ho

chei din Capitală, care a reunit 
trei dintre viitoarele partici
pante la apropiatele campionate 
mondiale de la Galați, s-a în
cheiat sîmbătă cu victoria se
lecționatei României, cîștigătoa- 
re în ultimul meci, cel cu Aus
tria, cu scorul de 6—2 (1—1, 
3—0, 2—1). Succesul reprezenta
tivei noastre a fost indiscutabil, 
dar el a fost realizat după mari 
eforturi, la capătul unei între
ceri care, pe alocuri, a dezilu
zionat. Spectatorilor prezenți în 
tribunele patinoarului „23 Au- 
gust“ le-a fost oferit un joc 
plin de tot felul de iregulari
tăți, unele sancționate, altele 
nu, care au impietat asupra 
spectacolului sportiv propriu- 
zis. Tonul a fost dat de hoche- 
i.știi oaspeți, unii dintre jucă
torii noștri făcînd însă greșeala 
să răspundă, ceea ce s-a răs- 
frînt nu numai asupra calității 
întrecerii, ci a anulat și carac
terul ei de verificare.

Meciul, de la început foarte 
aspru, s-a disputat doar pe 
parcursul a cîtorva minute în 
formații complete, căci în restul 
timpului pe banca penalizaților 
s-au aflat în permanență cîte 
2—3 jucători. Dealtfel, arbitrul 
Oprea Barbu (ajutat de M. 
Presneanu și Gh. Mureșeanu) 
a dictat 14 penalități pentru e- 
chipa română și 23 pentru cea 
adversă, care au însumat 31 și, 
respectiv, 76 de minute de pe
nalitate (!), fiind dictate și 2 
pedepse de meci (eliminări de
finitive).

Din echipa austriacă ne-au

Foto : Dragoș NEAGU
Căpitanul echipei române Doru Tureanu (dreapta) înscrie, după ce-l 
driblase și pe portarul austriac.

■ < ' 
ș <

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

ILIE NÂSTASE IN FINALĂ LA SAO PAULO

RIO DE JANEIRO, 11 (A- 
gerpres). — Finala turneului 
internațional de tenis pe teren 
acoperit ce se desfășoară la 
arena „Ibirapuera" din Sao 
Paulo va opune pe românul 
Ilie Năslase americanului Hank 
Pfister. Campionul român, re-

,.REPETIȚIILE" LUPTĂTORILOR ÎNAINTEA C.E.

latează corespondentul agenției 
Reuter, a demonstrat o accen
tuată revenire de formă, reu
șind o victorie spectaculoasă 
cu 6—1, 6—3 în fata argenti
nianului Guilermo Villas, după 
ce anterior cîștigase cu 7—6, 
7—5 la Roscoe Tanner.

SOFIA, 11 (Agerpres). Rezul
tate ale reprezentanților noștri 
în turneul internațional de lupta 
libere de la Plovdiv : la cat- 
57 kg, Ion Brîndușan l-a între
cut pe Ha Hiku (R.P.D. Co-

reeană), în limitele cat. 100 kg, 
Vasile Pușcașu a cîștigat prin 
abandon întîlnirea cu bulga
rul Petkov, iar la cat. 90 
Ion Ivanov l-a învins prin 
pe suedezul Andersson.

BOXERII LA SOFIA Șl HALLE

în semifinalele turneului in
ternațional de box „Strand- 
jata“, de la Sofia, la cat. Semi-

kg, 
tu*

plăcut: portarul Gritsch-exce- 
lent, Konig și Harrand, din cea 
română portarul Morar, Gali, 
Antal și, în mod deosebit, Tu
reanu, în jocul de sîmbătă un 
autentic maestru al crosei.

Punctele au fost înscrise de : 
Gali (min. 3 și 38), Tureanu 
(min 32 și 39), Pisăru (min. 56) 
și Axinte (min. 57), respectiv 
Konig (min. 4) si Harrand (min. 
54).

CLASAMENTUL FINAL : 1. 
România 3 p (golaveraj 16—6), 
2. Japonia 3 p (5—4), 3. Aus
tria # p (2—7).

Romeo VILARA

ORADEACRIȘUI
LIDER LA POLO!

Așadar, după trei etape, Crișul 
Oradea (două victorii în Capi
tală și una pe teren propriu) 
Cste lider. Fără îndoială, o mică 
senzație a actualului campionat. 
In care pe rînd marile favorite 
au gustat din cupa înfrîngeiii. 
Ieri, orădenii au întrecut și 
C.N. ASE CU 7—3 (1—2, 1—0. 3—0, 
3—1), în aplauzele numeroșilor 
spectatori care au umplut pînă 
la refuz tribunele bazinului Flo- 
Feasca. In min 4,25 bucureștenii 
conduceau cu 2—0, iar 21 de mi
nute mai tirziu Crișul ajunsese 
la 7—2, ratînd și alte mari ocazii. 
Realizatori : Arabagiu 3, Fejer, 
Costrăș, Fărcuță, Garofeanu (Cr.) 
și Tăurici 2, Andreescu (ASE). 
Au condus bine V. Burdea (Cluj- 
Napoca) și D. Paraschivescu 
(Buc.).

In partida centrală a etapei, 
Rapid a izbutit ceea ce nu reuși
se Dinamo cu trei zile în urmă, 
adică să învingă la mare luptă 
pe Voința Cluj-Napoca cu 6—5 
(1—2, 3—1, 1—1, 1—1). Feroviarii, 
conduși cu multă luciditate de pe 
margine de Cornel Rusu, au lup
tat cu dăruire și au sancționat 
prompt toate greșelile adversaru
lui. Ei au condus în majoritatea 
timpului pentru că Ilie Slavei 
(mai ambițios ca fratele său, oa
re are din nou pe conștiință cî- 
teva goluri) nu l-a scăpat din 
ochi nici un moment pe Claudiu 
Rusu și, împreună cu Schervan, 
au depus un travaliu folositor. 
Voința putea obține și de data

aceasta un rezultat favorabil, dar 
Scurei a primit goluri parabile 
(și a fost înlocuit prea tirziu), 
iar în ultimul sfert de oră a ra
tat cele 5 situații de „ 
plus" ! Indiferent Insă de 
gâtor, jocul a plăcut mult 
Înscris in rindul partidelor 
oepție. Au marcat pe

,om în 
învin
și s-a 
de ex- 

____ __ _______ .__ . . rînd : 
Schervan (R) 1—0, R. Rusu (V)
1— 1, Cl. Rusu (V) 1—2. Olac —
2— 2 cu concursul lui Scurei,
Ghcorghe (R) 3—2, Sebok
3— 3, Dinu Nicolau (R)
Schervan 5—3, Sebok 5—4, ___
la oare Mustață (R), singur cu 
portarul la doi metri, a ratat (!), 
Slăvei (R) din 4 m 6—4 șl R. Ru
su 6—5 cu concursul lui FI. Slă
vei. Foarte bun arbitrajul lui R. 
Schilha (Buc.) și R. Timoc (Cluj- 
Napoca).

Dinamo, cu Dinu Popescu — 
golgeter (4 goluri), a condus pe 
Progresul cu 5—0, iar în ultima 
repriză, de la 8—5, a ajuns la 
11—6 (5—1, 3—2, 0—1. 3—2). Un
med frumos, umbrit doar de eli
minările Iul Ion Gheorghe, Ma
nea (Pr.) și Munteanu (D). Au 
arbitrat
Medianii

<R)
Ilie
(V)

4—3, 
scor

corect Șt. Mihai șf V. 
(Buc.).

Adrian VASILIU
CLASAMENT

1. Crișul 3 3 0 0 22—14 6
2. Dinamo 3 2 0 1 30—17 4
3. Rapid 3 2 0 1 23—14 4
4. Voința 3 2 0 1 21—20 4
5. Progresul 3 0 0 3 21—29 0
6. C.N. ASE 3 0 0 3 10—33 0

,,Marele premiu al R. F. G.“ la lupte

C. ALEXANDRU, ȘT. RUSU Șl I. DRAICA,
PE PRIMUL LOC IA ASCHAFFENBURG
ASCHAFFENBURG, 11 (prin 

telex). Duminică a luat sfirșit 
turneul internațional de lupte 
greco-romane „Marele premiu 
al R.F.G.“, concurs la care au 
fost prezenți sportivi valoroși 
din 16 țări. în rîndul celor 138 
de concurenți s-au aflat și cîți- 
va dintre cei mai buni luptători 
români, aceasta fiind prima 
mare întrecere internațională 
la care au luat startul în acest 
an Constantin Alexandru, Nicu 
Gingă, Ion Păun, Ștefan Rusu, 
Ion Draica, Vasile Andrei.

Dintre sportivii români, o 
comportare remarcabilă au avut 
campionii mondiali Constantin 
Alexandru (48 kg), Ștefan Rusu 
(68 kg) și Ion Draica (82 kg), 
care s-au clasat pe primul loc

la categoriile respective, depă
șind luptători valoroși din 
U.R.S.S., Japonia, Bulgaria, 
R.D.G., Polonia etc.

De asemenea, noul component 
al echipei naționale, Vasile 
Andrei (100 kg), a avut o evo
luție promițătoare, clasîndu-se 
pe locul 3, după Balboșin 
(U.R.S.S.) și Dimitrov (Bulga
ria).

în clasamentul pe națiuni, 
sportivii noștri au ocupat locul 
3 (31 p). fiind depășiți de echi
pele U.R.S.S. (35 p) și Poloniei 
(33 p). Printre ceilalți învingă
tori îi amintim pe Fatkulin (52 
kg), Serikov (57 kg) Kolcinski 
(+100 kg) — din U.R.S.S., Koc- 
sis (74 kg) — Ungaria.

în turneul internațional de șah

MIHAI SUBĂ A TRECUT IN FRUNTE 
DUPĂ SASE RUNDE9

runde aproape oom- 
jucarea partidelor în- 
au adus în fruntea

„CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. 1)

vet Aladag (Turcia) .și Iosif 
Șandor — Savcio Iliev (Bulga
ria).

Turneul internațional ..Cen
tura de aur“ va aduce în ring, 
încă din gala inaugurală, fi- 
naliștii campionatului catego
riei mijlocie mică de anul tre
cut : Nicoiae Chioveanu — Va
sile Gîrgavu. La aceeași catego
rie, cîștigătorul „Centurii de aur“ 
de anul trecut, algerianul Murad 
Fergane, va trebui să-și apere 
trofeul în fața sovieticului Sura 
Deleaev. în alte partide : Mar
cel Sîrba — Dușan Barola (Iu
goslavia). Nicoiae Vișan — 
<an Franek (Cehoslovacia).

Cea de-a doua gală a zilei 
va începe după festivitatea de 
deschidere (ora 18.30), tot cu 
un meci între doi boxeri stră
ini : St. Gertel (R.F.G.) — A. 
Siad (Algeria). în următoarele 
partide la semimuscă se întil- 
nese : D. Schiopu — S, Adem, 
R. Cozma — M. Constantin, I. 
Boboc — R. Giolvan. Dintre 
întîlnirile de la muscă amin
tim : D. Radu — A. Sîrca, N. 
Nicoiae — K. Koba (Japonia). 
Gh. Govici — B. Karasahinoglu 
(Turcia). N. Schiopu — P. Ma
rin o v (Bulgaria).

ke categoria semimijlocie.

cele mai interesante meciuri 
sînt : I. Budușan — D. Iliadis 
(Grecia), Gh. Simion — G. Ogi- 
wara (Japonia), C. Hoduț — I. 
Vasilis (Bulgaria).

Absenta boxerilor cubanezi 
din programul primelor gale se 
datorește faptului că ei sosesc 
abia în cursul zilei de azi din 
Bulgaria și R. D. Germană 
(unde au participat la turnee 
internaționale).

Reamintim că. tradițional, 
ziarul ..Sportul'1 va oferi o cupă 
boxerului cu cea mai mare 
popularitate.

Două 
plete și 
trerupte 
turneului un nou lider : Mihai 
Șubă. Cu veritabilă forță de 
mare maestru, acesta a reușit 
să treacă de adversari dificili, 
în fata cărora a înscris puncte 
întregi, printre aceștia însuși 
unul dintre favoriți, multiplul 
campion al R. D. Germane, 
Wolfgang Uhlmann. în schimb, 
în sens invers se prezintă 
curba evoluției fostului frun
taș. al clasamentului, Theodor 
Ghitescu. Acesta suferă prima 
înfrîngere, din partea iugosla
vului 
duce 
încă 
liniei 
oferă 
rilor

lașa Rogulj, ceea ce-l a- 
acum în plutonul secund, 
o remarcă, în apropierea 
mediane a întrecerii, ne-o 
buna comportare a tine- 
noștri reprezentanți, din

tre care Ovidiu Foișor si 
drian Negulescu (ieri egali 
tr-o remiză de mare luptă) 
cei mai bine clasați.

Mai întîi, rezultatele 
treruptelor din rundele 1 
cedente : Rogulj
bă 0—1, Bielczyk 
lescu ¥2—«/«, —_____ _
Stoica */z—'/1, Uhlmann — Șubă 
0—1. în runda a 5-a : Negu
lescu — Uhlmann ¥2—'A, Foi-

A- 
în- 

sint

în- 
pre- 
Șu- 

Negu- 
Taimanov —

muscă Lesov (Bulgaria) l-a 
vins 
cat.
ria) 
mită

in
ia puncte pe Moise, iar la 
semigrea, Ivanov (Bulga- 
a cîștigat înainte de li- 
în fata lui Preda.

★
în turneul internațional de box 

de la Halle : semimijlocie : Vo- 
gelreuther (R.D. Germană) în
vinge la puncte pe Imbret 
mijlocie: Gebauer (R. D. Ger
mană) învinge Drin abandon 
pe Butnaru ; grea : Fanghănel 
(R. D. Germană) cîștigă prin 
descalificarea lui Grîgore. La 
aceeași categorie, campionul 
mondial, cubanezul Stevenson, 
a cîștigat cu o decizie de 3—2 
meciul cu Kohnert (R. D. Ger
mană).

REUNIUNEA COMITETULUI

șor — Bielczyk Va—V2, Biriescu
— Barczay */a—Vj, Lanc 
1—0, Stoica — Bellon 
Ciocâltea — Taimanov 
Rogulj — Ghițescu 1—0, ,
Haik ’/a—Runda a 6-a : Uhl- 
mann — Haik 1—0, Ghițescu
— Șubă V2—Vz, Taimanov — 
Rogulj V,—*/î. Bellon — Ciocâl- 
țea V2—V2. Barczay — Lanc

Bielczyk — Biriescu 
Negulescu — Foișor

— Peev
*/a—Vî,
'A—V», 

Șubă —

V2—Vs, 
Va-'/z, 
V»—*/z. Peev — Stoica într.

După disputarea a sase run
de. clasamentul se prezintă ast
fel : M. Șubă (România) 4'/, 
puncte, M. Taimanov (U.R.S.S.) 
4 p, O. Foișor, Th. Ghițescu 
(ambii România) și W. Uhlmann 
(R.D.G.) — 3>/j p, J. Bellon 
(Spania) și A. Negulescu (Ro
mânia) — 3 p (1), L. Barczay 
(Ungaria), J. Bielczyk (Polonia) 
și V. Ciocâltea (România) — 3 
p, V. Stoica (România) 2>/2 p 
(1), A. Haik (Franța) și I. Rb- 
gulj (Iugoslavia) — 2‘/t p, L Bi
riescu (România) 2 p, 
(Cehoslovacia) l'/i P. 
(Bulgaria) 1 p (1).

Azi (ora 16), în aula 
cii Centrale Universitare, 
programată a 7-a rundă.

Comitetul executiv al Uniunii 
europene de fotbal (U.E.F.A.), re
unit la București sub președin
ția lui Artemio Franchi (Italia), 
a examinat diferite probleme ale 
fotbalului european, între care 
chestiuni financiare legate de 
Cupele continentale, controlul 
anti-doping la jocurile impor
tante organizate de U.E.F.A., pro
iectul unei competiții pentru ju
cători neprofesioniști etc. S-a 
hotărît, de asemenea, extinde
rea listei de sancțiuni de care 
dispune Comisia disciplinară și 
de control a U.E.F.A., în sensul 
că pe viitor pe lîngă cele trei 
sancțiuni majore (amenzi, sus
pendări și excluderea din com
petiții) se va putea aplica și 
sancțiunea jocului fără public 
sau disputarea meciurilor pe un 
teren neutru, într-o altă țară.

Următorul Congres al U.E.F.A. 
va fi organizat de Federația ita
liană . în perioada fazei finale a 
campionatului european, în iu
nie 1980. Federația din R. D. 
Germană a primit o opțiune 
pentru organizarea Congresului

7'J.KF.A. din 1982.

JUNIORII ROMANI
ÎN R. D. GERMANĂ

A. Lane 
P. Peev

Bibliote-
este

Radu VOIA

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM a La Aix-les-Bains, 

campionatul de cros- al Franței a 
fost cîștigat de Jean-Pierre Le- 
visse — 14 km în 41:58,0.

BASCHET • La Badalona, ’ in 
turneul final al C.C.E. (mascu
lin) : Bosnia Sarajevo — Juven- 
tud 98—94 (50—51) a In C.C.E.
(feminin), echipele Steaua Roșie 
Belgrad șl B.S.E. Budapesta se 
vor înttlni în finală, la 29 mar
tie, la Madrid.

GIMNASTICA a La Londra în 
intnnire amicală (masculin): An
glia — Ungaria 267,50—273,55.

HOCHEI a Selecționata Unga
riei a dispus la Budapesta (în 
meci de verificare) de formația

cehoslovacă Z.V.L. Skalica, cu 
6—3 (2—0, 2—0, 2—3).

natație • In concursul de 
înot de la Budapesta, Zoltan 
Vladar (Ungaria) a parcurs 200 m 
liber în 1:57,49, iar compatriotul 
său Zoltan Verraszto a ocupat 
primul loc în proba de 100 m 
spate, cu 1:00,10. Alte rezultate : 
400 m iiber femei — Schutt 
(R.D.G.) 2:07j47 ; 200 m mixt fe
mei— Gulyas (Ungaria) 2:25,56.

SCHI a Concursul de sărituri 
de la Oberstdorf (R.F.G.) a reve
nit lui Andreas Hille (R.D.G.) cu 
413,5 p (sărituri de 165 m și 
160 m).

ȘAH a După 11 runde, în tur
neul de la Miinchen, conduce

vest-germanul Hiibner ou 7*/s p, 
urmat de suedezul Andersson 
6‘/2 (1) și Spasski (U.R.S.S.) 6 p.

TENIS a După două zile, în 
meciul de la New Haven (Con
necticut), dintre echipele S.U.A. 
șl Australiei, gazdele conduc cu 
3—0 a In semifinalele turneului 
feminin de Ia Philadelphia : 
ginta Wade — Sue Barker 
7—5, 6—3 ; Wendy Turnbull 
Rosemarie Casals 0—6, 6—2,

VOLEI a In turneul feminin 
de la Havana, echipa Cubei a 
învins cu 3—0 selecționata Un
gariei. a Echipa masculină a 
S.U.A. a fost Învinsă la Tampere 
de selecționata Finlandei cu 3—1.

Echipa de juniori a României, 
oare se pregătește pentru partida 
retur cu reprezentativa Ungariei 
din preliminariile -------- '
martie), a susținut 
de verificare în R. _________
După ce în primul meci ecliipa 
României învinsese cu 1—0 for
mația secundă a tării gazdă. în 
oel de al doilea meci, susținut 
sîmbătă, la Jiitterborg, în com
pania primei reprezentative a 
R.D.G., victoria a revenit aceste
ia din urmă cu 3—0 (2—0), go
lurile fiind marcate de Windel- 
band (min. 14), Ernst (min. 17), 
Haima (min. 58).
• Pentru meciul pe oare îl va 

susține la Czestochowa, la 21 
martie, in preliminariile turneu
lui olimpic de fotbal, echipa 
Franței va avea în componență 
cîțiva jucători tineri talentați 
cum slnt Roch (Monaco), Preno- 
ras (Montlucon), Raymond (Be- 
sancon), Ihlly (Bastla).

DOAR 7 GOLURI IN ETAPA DE IERI

U.E.F.A. (28 
două jocuri 

D. Germană.

Vir-
1—6,

6—3.

A CAMPIONATULUI ITALIAN !
în etapa de ieri (a 21-a) a 

campionatului italian de fotbal: 
Bologna—Fiorentina 0—0 ; Ca
tanzaro—Avellino 0—0 ; Lazio 
—Ascoli 3—1 ; Milan—Juventus 
0—0 ; Napoli—Internazionale 
0—0 ; Perugia—Atalanta 2—0 ; 
Torino—Roma 1—0 ; Verona— 
Lanerossi 0—0. In clasament: 
Milan 33 p ; Perugia 30 p ; To
rino 29 p.
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