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Comportare excelentă la Crosul Balcanic:

OPT VICTORII ROMÂNEȘTI DIN ZECE POSIBILE!
Maricica Puică și llie floroiu iniingăiori detașați in întrecerile seniorilor

PRIȘTINA, 18 (prin telefon). 
Sportivii români au fost prota
goniștii întrecerilor celei de-a 
XXIV-a ediții a Crosului Bal
canic. desfășurat duminică di-

cola (junioare), cucerind, tot
odată. si titlurile pe echipe.

Pe un traseu plat, rapid, 
presărat cu citeva obstacole 
naturale, semifondistii si fon-

UARICICA PUICA ILIE FLOROIU

culoase. felicitări pentru com
portarea excelentă se cuvin în
tregului lot. omogen, bine pre
gătit și animat de spirit de 
echipă, dar si colectivului de 
antrenori Dealtfel, la încheie
rea concursului. întreaga echi
pă a României a fost elogiată 
de Arthur Gold, delegatul Aso
ciației Europene de Atletism la 
actuala ediție a Crosului Bal
canic.

Rezultate tehnice : SENIORI
(12 000 m) : 1. Hie Floroiu 36:48,4, 
2. S. Selman (T) 37:03,2, 3.
Gheorghe Zaharia 37:09,0... 5.
Cătălin Andreica 37:24,4... 7. Hie 
Cioca 37:32,0 ; echipe : 1. Româ
nia 17 p, 2. Iugoslavia 45 p, 3. 
Grecia 50 p; SENIOARE (4 000 m): 
1. Maricica Puică 13:31,2, 2. Fița 
Lovin 13:37.3, 3. Antoaneta iacob 
13:37,8, 4. Rosița Pehlivanova (B) 
13:42,5, 5. Rum; ana Ceavdarova
(B) 13:37,5 : echipe : 1. România 
6 p, 2. Bulgaria 15 p, 3. Iugos
lavia 27 p ; TINERET (8 000 m) :
1. Dragan Zdravkovici (I) 24:18,0,
2. N. Ayaz (T) 24:21,1. 3. Alexan
dru Chiran 24:27,2; echipe: 1. Iugo
slavia 33 p, 2. România 34 p, 3. Bul
garia 35 p; JUNIORI (6 000 m): 1. 
Gyorgy Marko 18:00,4, 2. S. Rozman 
(I) 18:14,8. 3. Constantin Ariciu
13:21,4, 4. Danei Tamaș 18:34,4, 5. 
Marin Macanu 18:38,0, 6. Gheor
ghe Roșu 18:33,0 ; echipe : 1. Ro
mânia 15 p, 2. Iugoslavia 34 p,
3. Turcia 41 p ; JUNIOARE
(2 000 m) : 1, Eugenia Nicola
6:34,4, 2. Adriana Mustață 6:34,8, 
3, Magdalina Avelkovici (B) 
6:34,9, 4. Miaricica Bemea 6:35.0 ; 
echipe : 1. România 8 p, 2. Al
bania 21 p, 3. Bulgaria 23 p.

ROMÂNIA -
llie Năstase aduce

BRUXELLES, 1» (prin tele
fon). Două zile de joc au fost 
suficiente pentru ca echipa de 
tenis a României să-și asigure 
victoria in fața reprezentativei 
Belgiei, în cadrul optimilor de 
finală ale Cupei Davis (zona 
europeană). încă de la sfîrșitul 
zilei de sîmbătă tenismanii 
români se distanțaseră la 3—0, 
obținînd decizia, pentru ca 
apoi, duminică, scorul să urce 
cu încă un punct, consfințind 
o clară superioritate : 4—1.

Partida de dublu a însemnat al 
treilea pas, cel definitiv, spre 
victorie. Nu atît de ușor după 
cum arată și scorul: a fost ne
voie de 5 seturi și aproape 3 
ore de joc (2h 42) pentru ca 
Hie Năstase și Traian Marcu 
să treacă de opoziția cuplului 
belgian format din Bernard 
Boileau și Patrick Homber- 
gen. Ultimul, rezervîndu-se 
special pentru acest joc, s-a 
dovedit un pion important pe 
eșichierul disputei. Cu aportul 
fostului lor campion, gazdele 
reușesc să cîștige, la luptă, se
tul de debut. Pentru prima 
oară în două zile de între-

BELGIA 41
echipei 3 puncte
ceri, eram conduși. Numai 
pînă la mijlocul setului 2, 
insă, cînd un break făcut chia» 
pe serviciul aceluiași Homber- 
gen și apoi altul în cel urmă
tor, readuc echipa română îna- 
vans. Năstase și Marcu, pentru 
prima oară alături într-un med 
de cupa Davis, demonstrează 
că-și pot coordona bine jocul, 
culegînd punct după punct. O 
scădere la finele setului 4 
(Marcu își pierde serviciul la 
4-5) ne face să mai așteptăm 
încă decizia. Aceasta survin* 
totuși foarte clar printr-un ul
tim set cîștigat fără emoții, 
Rezultat final : 5—7, 6—2, 6—4. 
4—6, 6—2 pentru Năstase — 
Marcu. Echipa României se dis
tanțează în învingătoare cu 
3—0.

Locul în sferturile de finală 
ale zonei europene (grupa B) 
era astfel asigurat. Ca tot
deauna. în asemenea situații, 
ultimele două partide de sim
plu rămîn o pură formalitate.

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 2-a)

mineata în localitatea iugoslavă 
Pristina, la care au participat 
alergători si alergătoare din 
Albania, Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia. România și Turcia. Com- 
porlindu-se excelent, crosîștii 
noștri au dominat categoric 
competiția adjudeeîndu-și 8 din 
cele 10 titluri decernate, reu
șind astfel un veritabil record 
al Crosului Balcanic (la edițiile 
din 1975 si 1976 alergătorii 
români obținuseră cîte 7 vic
torii).

în cele cinci curse desfășura
te. reprezentanții României au 
terminat învingători de patru 
ori : llie Floroiu (seniori). Ma
ricica Puică (senioare). Gyorgy 
Marko (juniori) și Eugenia Ni-

distii noștri și-au etalat din 
plin valoarea lor recunoscută, 
superioară adversarilor, ca și 
pregătirea intensă făcută îna
intea competiției. Au impresio
nat în mod deosebit cursele 
făcute de liderii echipelor de 
seniori, llie Floroiu și Maricica 
Puică. Ambii s-au detașat de 
la început, și-au continuat so
litari alergarea, obținînd victo
rii detașate, ca si Gyorgy Mar
ko în întrecerea juniorilor. De 
remarcat succesul total al se
nioarelor. unde Puică. Lovin 
si Iacob au ocupat primele trei 
locuri la individual. înaintea 
valoroaselor atlete bulgare I

Dacă vedetele echipei noas
tre au obținut succese specta-

REUNIREA LOTURILOR
REPREZENTATIVE DE FOTBAL

După cum se știe, loturile reprezentative de fotbal („A", 
olimpic și de „tineret") vor susține în această săptămînă noi 
jocuri internaționale cu caracter de verificare. Selecționabilii 
primei reprezentative s-au reunit duminică după-amiază, în 
vederea meciului de miercuri cu echipa Greciei. „Olimpicii" (ca
re vor juca joi la Pitești cu formația franceză F.C. Sochaux) 
și „tineretul" (care va întîlni miercuri, la Alexandria, echipa 
bulgară Botev Vrața) vor răspunde la apelul selecționerilor în 
dimineața zilei de astăzi.

„CENTURA
DE AUR“

S-A BUCURAT 
DE UN FRUMOS 

SUCCES
Doxcrii noștri 

mi cucerit 7 titluri
(amânunte despre finalele 
competiției In pag, a 3-a)

In fotografie : Teodor Dinu, 
cu un puternic croșeu de stin
gă la bărbie, l-a trimis la 
podea pe Hector Lazaro 
(Cuba) și a ciștigat prin in
ferioritatea adversarului

Sîmbătă și duminică, în C. M, de hochei (grupa B)

PARTIDE ECHILIBRATE, SPECTACULOASE Șl NOI SURPRIZE
*

Aseară, România — Danemarca 4-1

Jucătorii noștri asaltează poarta lui Petersen. Justinian (19).
Solyom (16) și Popescu (2) caută... golul. Fază din meciul de 
aseară România — Danemarca (4—1) Telefoto : AGERPRES

GALAȚI, 18 (prin telex). — 
Grupa B a Campionatului mon
dial de hochei a continuat, sîm
bătă și duminică, pe frumosul 
patinoar artificial acoperit din 
localitate, sub semnul aceluiași 
interes, al unor partide echili-

BASCHETBALIȘTII DE LA DINAMO
AL 16-lea TITLU DE CAMPIONI

PROGRAMUL DE ASTĂZI

ora 10,30 : .Japonia — Nor
vegia.

Ora 13,30
Germană.

Ora 
garia.

Austria — R. D.
17,00 : România — Un

Olanda — Elve-

CLASAMENTE 
Seria 1

Olanda 
Japonia 
Elveția 
Norvegia 

Chineză

0
1
1
1
2

Serin a II-a

1. R.D. Germană
2. România
3. Austria
4. Ungaria
5. Danemarca

____

2
2
2
2
2

2
1
1
0
0

o 
î 
1 
o 
o

o 
o 
o
2
2

TG. JIU, 13 (prin telefon). Cam
pionatul național de baschet mas
culin. aliat la ediția a 30-a, s-a 
încheiat duminică, in Sala sportu
rilor din localitate, prin ultimele 
meciuri ale turneului final. Titlul 
de campioană a României a reve
nit — pentru a 16-a oară — echi
pei DINAMO BUCUREȘTI (antre
nor Dan Niculescu), urmată in 
clasament de Steaua, I.C.E.D. 
București și Farul Constanța.

In ultima zi a turneului, a avut 
loc și tradiționalul derby Dina-

mo — Steaua, care a fost aștep
tat cu mult interes, deși situația 
locului I era cunoscută, dinamo- 
viștii fiind virtuali campioni. Spre 
meritul lor, cornponenții celor 
două formații s-au străduit și au 
izbutit să realizeze un spectacol 
sportiv frumos, o adevărată pro
pagandă pentru baschet făcută în 
rîndul tineretului din Tg. Jiu. Ca 
mai toate întâlnirile dintre dina- 
moviști și steliști, întrecerea a 
fost viu disputată, cu un ușor a- 
vantaj de partea ultimilor, care

au condus mai mult, dar Ia dife
rențe mici. Repriza secundă a 
fost deosebit de dinamică, cu 
multe acțiuni in viteză încheiate 
cu coșuri spectaculoase. Ne-au 
plăcut mai ales Netolitzchi (a avut 
citeva intercepții remarcabile, 
precum și aruncări precise de la 
distanță), Cernat (a jucat mult 
pentru echipă, oferind colegilor

(Continuare in pag a 2-a)

brațe și al surprizelor. Evoluînd 
în „vedeta" reuniunii de dtmii- 
nică, echipa țării noastre a în
trecut formația Danemarcei, 
dar la un scor care putea 
mult mai concludent față 
evoluția jocului și raportul 
forțe de pe gheață.

Iată amănunte de la jocurile 
de sîmbătă și duminică.

ROMÂNIA - DANEMARCA 
4-1 (1-0, 2-1, 1-0)

In ultimul joc al reuniunii 
de astăzi (n.r. ieri), echipa 
României a întrecut un adver
sar deosebit de tenace și care, 
ca nivel tehnic, s-a ridicat cu 
mult deasupra condiției sale 
de echipă recent promovată din 
grupa C. Danezii „și-au vîndut 
scump pielea" și i-au împiedi
cat pe jucătorii noștri să rea
lizeze scorul pe care-1 așteptau, 
în ideea duelului pentru gol
averaj, cu care sînt angajați a- 
lsturi de echipa Austriei.

în ciuda rezistenței dîrze a 
oaspeților, echipa României a

fi 
de 
de

reușit să se impună, acumulînd 
însă doar cîte un gol avan
taj pe fiecare repriză. Specta
cular, partida a lăsat de dorit, 
fiind presărată cu multe duri
tăți și obstrucții, mai ales din 
partea danezilor. Cei mai buni 
jucători din formația noastră 
au fost portarul Morar. f<mda- 
șul Anta!, atacanții Axinte și 
B. Nagy. Pe ceilalți (dintre 
care multi întîrzie în a de
monstra forma necesară unei 
competiții de asemenea anver
gură) îi așteptăm pe lista evî- 
dențiaților în partidele urmă
toare-

România a luat conducerea 
cu 1—0 (B. Nagy min. 7), dar 
s-a văzut egalată în min. 28 
(Hansen). Apoi au marcat în

Cronici si comentarii de
Radu URZICEANU,
Calin ANTONESCU 

și Romeo V’LARA

(Continuare in pag. a 7-a)



DcrDyul masculin de volei sub semnul crispării!

DINAMO ÎNVINGE PE STEAUA 3-1 A DIVIZIEI A IA POLO
Marele derby al campionatu

lui masculin de volei, Dinamo — 
Steaua, 
tea să 
aproape 
sîmbătă 
atît de------- ---
a stat meciul a făcut ca fiecă
reia dintre echipe să nu-i func
ționeze normal ceva. Ambele 
sextete, copleșite de importanța 
rezultatului, au acționat tot tim
pul crispat, temătoare, reducind 
cel mai adesea jocul la scheme 
clasice de atac și numai spora
dic dindu-i varietatea și cursivi
tatea de care avea nevoie. In 
această notă de supratensionare 
— generatoare de greșeli incre
dibile și dc nervozitate — a avut 
de suferit și spectacolul voleiba- 
Ustic. Un singur jucător s-a sus
tras stării de încordare în care 
s-a desfășurat derbyul: dinamo- 
vistul Marian Păușescu, ’ . ’ 
părerea noastră cel mai bun din
tre toți cei 17 care 
derby. La victoria 
Dinamo cu 3—1 (10. 
el și-a adus cea mai 
contribuție.

Dinamo a cîștigat _ 
deși acel ceva care i-a lipsit nu 
a însemnat puțin. Dinamo nu a 
avut aproape tot timpul preluare 
sigură, precisă. Tocmai ce l-ar fi 
trebuit coordonatorului Oros 
£entru a-și pune integral în va-

>are trăgătorii săi principali Du
mănoiu și Tutovan sau pe stîn- 
gaciul Enescu. Din cauza pre
luării inexacte (foarte multe 
puncte s-au realizat în acest 
meci ca urmare a „dublelor44 la 
primirea serviciului !), 
principalii dinamoviști au 
puși în situația de a ataca din 
pozițiile preferate, ceea ce 
explică trecerea ponderii asupra 
celorlalți trăgători *
Păușescu. deținător al unul 
pertoriu tactic mai complet, 
Enescu care, deși mai timid 
altădată, beneficiază de șansa 
nei „stîngi44 greu de parat, a 
tezei de execuție și a înălțimii). 
Dar Dinamo a avut un alt ar
gument decisiv în adjudecarea 
victoriei: blocajul, care a rezol
vat uneori și ceea ce trebuia să 
rezolve atacul. Și, firește, a adus 
puncte De partea cealaltă. Stea
ua a avut și ea un om de mai 
multă regularitate (ridicătorul 
Aurelian Ion, care la un moment 
dat găsise cheia evitării blocaju
lui prin pase la semiînălțime pe 
centrul fileulul), precum șl un 
compartiment mai stabil: apăra
rea în linia a doua, par ce fo
los. pentru că în terenul cam
pionilor preluarea serviciului n-a 
dat satisfacție, iar în atac șl la 
blocaj s-au comis greșeli cu du-

n-a oferit tot ce promi- 
olere publicului care 
a umplut sala Floreasca 
seara. Pentru că miza 

mare sub semnul căreia

ium-ul. O - oarecare 
teren a fost suficientă 
infrîngere.

Arbitrii V. Dumitru și V. Ar- 
condus

după

au jucat în 
obținută de

11, —11, 7) 
substanțială

pe merit.

arareori 
fost

și
(îndeosebi

re-
Și 

ca 
u- 

vi-

BASCHETBALIȘTII
(Urmare din vag. 1)

pase decisive) și Braboveanu (da
torită eficacității sale). Victoria a 
revenit echipei Steaua cu scorul 
de 90—88 (49—43). Menționăm că 
din formații au lipsit Novac, 
Ivascencu (Dinamo) și Oczeiak 
(Steaua). Marcatori : Cernat 23, 
Netolitzchi 16, Opșitaru 14. Zdren- 
ghea 11, Căpușan 10, Cîmpeanu 8,

confuzie în 
pentru

hire au condus bine următoa
rele echipe: DINAMO — Oros, 
Dumănoiu (Vrincuț), Păușescu, E- 
nescu (Chiș), Tutovan (Vrincuț), 
Girleanu; STEAUA: Ionescu (Ma- 
nole), Macavei (Geană), Chifu, 
Ion, Pop (Geană), Țerbea (Iu- 
hasz).

In clasament conduce Steaua 
cu 40 p, urmată de Dinamo cu 
39 p și un meci mai puțin ju
cat.

Aurelian BREBEANU
cele mai importante meciuri 
penultimei etape masculine, 
în care au fost angrenate

în 
ale 
cele 
echipele amenințate cu retrogra
darea, Viitorul Bacău și Univer
sitatea Craiova au obținut vic
torii clare și practic s-au salvat, 
lată amănunte:

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
„U“ CLUJ-NAPOCA 3—0 (5, 5,8). 
Partida, care a durat numai 40 
de minute, a fost dominată de 
studenții craioveni, din rindul 
cărora s-au remarcat Șteflea, 
Stoian și Cr. Popescu. De la oas
peți, au jucat mai bine Bînda și 
Militaru. Arbitri : C. Pitaru — 
Sibiu și Gh. Ionescu — Bucu
rești. (Șt. GURGUI — coresp.).

DELTA TULCEA — C.S.U. GA
LAȚI 3—0 (8, 6, 6). Joc frumos, 
dominat copios de tulceni. Re
marcați: Iacoblev, 
lă, Spînu (Delta) 
(C.S.U.). Arbitri: 
și V. Pavel — ambii din Bucu
rești. (P. COMȘA — coresp.).

VIITORUL BACAU — TRAC
TORUL BRAȘOV 3—0 (8, 13, 12). 
Meci de bună factură tehnică, cu 
multe faze spectaculoase. Prin 
această victorie Viitorul a scă
pat de emoțiile retrogradării. Ar
bitri: Al. Dragomir — București 
și S. Popescu — Constanța. (I. 
IANCU — coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — EXPLO
RĂRI BAIA MARE 0—3 (—8, —12, 
-3).

SILVANIA ȘIMLEU SILVANIEI 
- POLITEHNICA TIMIȘOARA 
3—0 (7, 6, 6). Net superiori volei
baliștii localnici. Remarcați: Ur
zică, Bădiță, Petruș, Stancu, 
Mășcășan și Bujilă, toți de la în
vingători. Arbitri: E. Mendel — 
Sibiu și L. Griin — Tg. Mureș. 
(M. ȘTEFAN — coresp.).

în campionatul feminin al Di
viziei A de volei s-a desfășurat 
ultima etapă. în urma rezultate
lor înregistrate, Dinamo este vir
tuală campioană, iar la turneul 
final de la Tg. Mureș, alături de 
aceasta, s-au mal calificat Peni
cilina Iași, Universitatea Craiova

și C.S.U. Galați. Au retrogradat 
C.S.M. Libertatea Sibiu și „U44 
Cluj-Napoca. Rezultatele și cîteva 
amănunte :

„U« CLUJ-NAPOCA — MARA- 
TEX BAIA MARE 0—3 (8, 2, 8). 
Joc antrenant, marcat de vitalita
tea în atac a oaspetelor, în 
frunte cu Constanța Iorga si Ma
riana Onciu. Cu această victorie, 
Maratex s-a salvat de la retro
gradare. (I. POCOL — coresp.).

PENICILINA IAȘI — C.S31.
LIBERTATEA SIBIU 3—1 (3, 3,
—10, 12). O victorie a oaspetelor 
le-ar fi salvat de reîntoarcerea 
în „B“. Sibiencele puteau să ega
leze situația la seturi, deoarece 
au condus 
patrulea ! 
coresp.).

DINAMO
7). Elevele

cu 11—2 In cel de 
(D. DIACONESCU

— RAPID 3—0 (6. 
maestrei emerite

al

5-a 
polo

a campionatului 
a adus o nouă 

clasamen- 
acum

Iancu, Gavri- 
și Feodorov 

D. Rădulescu

1, 
a 

sportului Doina Ivănescu au câș
tigat în numai 30 de minute, păs- 
trîndu-și astfel rubrica înfrânge
rilor la cota zero. Dinamo, vir
tuală campioană, a punctat pre
cis și eficace, în timp ce favori
tele au făcut simplă figurație. 
Arbitraj bun : V. Vrăjescu — N. 
Găleșanu. (EM. F.).

CHIMPEX CONSTANȚA — 
C.S.U. GALAȚI 3—1 (—6. 12, 6,
4). După un început slab, con- 
stănțencele s-au impus clar. Re
marcate : Doina Săvoiu, Marta 
Marinescu, Emilia Mănăilă (Cblm- 
pex). Doina Mor 05 an și Maria 
Obreja (C.S U.). (P. ENACHE — 
coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
ȘTIINȚA BACAU 3—0 (9. 12, 15).

FARUL CONSTANȚA — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 3—0 
(2, 10, 3).

Etapa a 
naționali de _____ _ 
modificare în „șefia1 
tul ui, aceasta aparținând 
echipei clujene Voința, învingă
toare în meciul cu Crișul Ora
dea. Celelalte două pretendente 
la locul I — Dinamo și Rapid 
(rezultat de egalitate în disputa 
directă) — au rămas cu un punct 
în urma formației Voința. Rezul
tatele etapei și unele amănunte.

DINAMO BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 4—4 (1—0, 0—2, 
1—1, 2—1). Tradiționalul derby al 
poloului românesc nu s-a dez
mințit. Deși nivelul său tehnic 
nu a fost prea ridicat întrecerea 
a fost spectaculoasă, plăcută, ți- 
nînd (datorită în mare măsură 
și pasionantei evoluții a scorului) 
încordată atenția publicului pină 
în ultima secundă. Jocul a fost 
aprig disputat, pe alocuri chiar 
aspru, dar fără a se depăși. în 
nici un moment, limitele sporti
vității, ceea ce constituie încă un 
punct pozitiv pentru echipele res
pective. Ca evoluție a întîlnirii, 
vom nota că în primele trei re
prize s-a marcat doar din situa
ții de superioritate numerică 
din aruncări de la 4 m; în a 
tra, în schimb, am asistat la 
goluri de toată frumusețea, __ 
la distanță, puternice, prin sur
prindere, Înscrise de Nastasiu, D. 
Popescu și Olac, deși portarii 
Spînu (Dinamo) șl FI. Slăvei 
(Rapid) s-au remarcat de-a lun
gul meciului datorită intervenți
ilor lor. In sfîrșit, să redăm e- 
voluția scorului : Dinamo — Ra
pid : 1—0 (Munteanu — s.n.),
1—1 (I. Slăvei — 4 m). 1—2
(Mustață — s.n.), 2—2 (Rus — 4 
m), 2—3 (I. Slăvei — 4 m). 3—3

STEAUA -SEL. ARMATEI

DE LA DINAMO
Tarău 6, 
respectiv 
lescu 21, _ ,
Chivulescu 6, Car ai ou 4, Mihuță 
4, Uglai 3, Fluturaș 1. Au arbitrat 
bine M. Al dea șl Fr. Took. (A. 
Vasilescu).

Alte rezultate : Dinamo — Lo
tul de tineret 124—84 (66—41),
Steaua — I.C.E.D. 103—76 (58—34), 
Lotul de tineret — I.C.E.D. 92—82 
(42—49)

V. Ion 2 pentru Steaua, 
Braboveanu 25, Nicu- 
Georgescu 13, Popa 11,

Nu începuse bine partida Stea
ua — Selecționata armatei fran
ceze (era abia minutul 3) și 
bucureștenii duceau pînă la ca
păt, adică pînă în butul advers, 
un ireproșabil atac: balonul cîș
tigat în margine pe repunerea 
oaspeților a „curs44 perfect pe 
linia de treisferturi, Fuicu a ur
cat 30 de metri în terenul fran
cezilor, pasînd sigur La ENACHE 
— eseu transformat de ALEXAN
DRU. în tribună, acest rapid 
6—0 ducea cu gîndul la un suc
ces clar al rugbyștilor români. 
Nu a fost așa. Steaua reușind în 
final doar o victorie strânsă, 
12—7 (9—4), a cincea dintr-un
palmares de 15 întîlniri (dintre 
care 4 „egaluri44). Sigur, un suc
ces e un succes, oricum ar fi 
el — toată lauda pentru obține
rea lui —, dar trebuie spus că 
în destul de puține momente pe 
teren a jucat, în adevăr, cea 
mai bună echipă a noastră, care 
a făcut ieri o partidă fără ca
dență, un joc, una peste alta, 
tern. Și aceasta în condițiile u- 
nei dominări categorice în mar
gine (14 baloane „vămuite" — 
îndeosebi de Pintea. excelent și 
în cîmp. aflat în cea mai bună 
primăvară a sa — la repunerile 
talonerului francez !) șl în com
pania unei formații tinere, fără 
experiența șl omogenitatea sa. 
din care s-au desprins o aripă 
completă (Mauron), un fundaș 
cu fantezie (Rouziferes) și un in
cisiv linia a treia (Rodriguez).

Alte momente importante din 
filmul jocului: min. 8 — lovi
tura de pedeapsă a lui Alexan
dru e oprită de... vînt; min. 19. 
DURBAC punctează sigur din 
l.p.; min. 24, Alexandru pătrun-

Si 
pa- 
trei 
de

(Nastasiu), 4—3 (D. Popescu), 4—4 
(Olac). Arbitrii R. Timoc si V. 
Burdea au asigurat partidei o 
bună desfășurare. (D. STANCU- 
LESCU).

CRIȘUL ORADEA — VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA 5—9 (1—5, 2—1,
0—0, 2—3). Orădenii au plătit tri
but greu greșelilor din 
repriză, cînd au neglijat 
apărarea. Oaspeții, folosind __
plin plusul de maturitate com- 
petițională. s-au detașat decisiv, 
în continuare, eforturile 
lor poloiști de la Crișul nu au 
mai putut 
Marcatori : Garofeanu, 
Racz, 
Crișul, 
Sebdk 
inegal _______ ______ ____ ____
Silha și V. Medianu. (I. GHIȘA- 
coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.N. A.S.E. BUCUREȘTI 8—8 
(2—1, 0—1, 2—4, 4—2). O rarisimă 
răsturnare de scor s-a produs 
din min. 18 : de la 4—4, studen
ții ajung la 7—4 (min. 23). pen
tru ca pînă la urmă jucătorii de 
la Progresul să izbutească, totuși, 
să egaleze. Marcatori: Manea 2, 
A. Ionescu 2, Pleșca, M. Popescu, 
Teodorescu, Florincescu 
Progresul, respectiv 
Lorincz, 
Si

prima 
vădit 

din

tine ri

reface handicapul.
Costrăș, 

Gordan, Hegheșîu pentru 
respectiv Ci. Rusu 4, 

3, Gyarfaș și R. Rusu. 
arbitrajul prestat de R.

pentru 
, _ . Tăurici 3,
Andreescu, Jianu. Bone 

Păun. Bun arbitrajul cuplului

FRANCEZE

I. Drăgan — N. Nicolaescu.

CLASAMENTUL
1. VOINȚA
2. Dinamo
3. Rapid
4. Crișul
5. Progresul
6. C.N. A.S.E.

5 4 0 1 38—29 
5 3 1 1 45—30 
5 3 1 1 35—23 
5 3 0 2 36—34 
5 0 1 4 34—45 
5 0 1 4 22—49

12-7, LA RUOBY

încadrat de Comeliu, Munteanu 
mite balonul lui Suciu

și Murariu, Marin Ionescu trans-
Foto : Vasile BAGE AC

de impetuos, dar se rostogolește 
în but; în min. 29, Steaua atacă 
splendid cu Postolachi... solist, 
dar arbitrul consideră „înainte4* 
pasa acestuia, de eseu clar ; min. 
33, la o acțiune frumoasă, Rou- 
zifcres urcă excelent, pasează lui 
MAURON. * -------
steag; min 
eseu a francezilor, 
ride Stelei; min. 
transformă o l.p.; 
al oaspeților, creat 
jucători, dar Pintea risipește e- 
moțiile; în fine. BONAL fructi
fică, în minutele de prelungire.

care
35. o

înscrie lingă 
nouă fază de 
dar șansa su- 

46. DURBAC 
min. 55. atac 
de aceiași doi

etapa III-a

Podărăscu,

neconvingă-

o lovitură de pedeapsă acordată 
de arbitrul englez Peter Hughes. 

Formații. STEAUA: Durbac — 
Fuicu. Enache, Zafiescu I, Te- 
leașă — Alexandru, Suciu — Mu
rariu M Ionescu, Achim — Pos
tolachi, Pintea — Corncliu (min. 
65 Pojar). Munteanu, Cioarec. 
SEL. ARMATEI FRANCEZE : 
Ro uzi eres — Mauron. Roche, Se- 
guret, Bonal — Mathias, Rou- 
mieu — Rodriguez, Decrae, Rest 
— Cecillon, Santos — Provenzale, 
Olasque, Laval.

Geo RAEȚCHI

D» • • ~ *iviziei I

IWn

R. C. GRIVIȚA
După etapa a IlI-a a tturneelor 

finale din campionatul de rugby, 
Steaua și R.C. Grivița Roșie ră- 
mîn în cursa pentru titlu, fără 
nici o infrîngere. Cîteva detalii...

R.C. Grivița Roșie — R.C. Spor
tul studențesc 12—10 (9—6). La 
cîteva minute după meci, Viorel
Moraru ne declara, cu franche
țea sa de totdeattna : „Am jucat 
prost !“. iar Tudor Rădulescu a 
ținut să ne spună, la rîndu-i : 
„A fost cel mai bun meci al 
„Sportului** din acest campionat! 
Și totuși !**... Ambii antrenori au 
rostit adevărul. R.C. Grivița Ro

Echipa Dinamo București, campioana României la baschet : de 
la stingă la dreapta, rindul de jos : Cristian Fluturaș, Dan Nicu- 
lescu, Dan Niculescu — antrenor, Mircea Chivulescu, Marian 
Braboveanu ; rindul de sus : Daniel Antohi, Gabriel David, Mihai 
Caraion, Gheorghe Novac — căpitanul echipei, Vasile Popa, Ion 
Uglai, Dan Georgescu, Georghe Mihuță. Din fotografie lipsește 
Lucian Ivascencu Foto : Dragoș NEAGU

ROSIE DIN NOU
7

șie, cu o px-estație 
toare, a cîștigat pe... linia de so
sire, mulțumită -lui 
autorul a patru 1 p., în timp ce 
R.C. Sportul studențesc, care a 
dominat 67 de minute (!), s-a 
văzut nevoită să părăsească în
vinsă terenul din „Parcul copilu
lui44... învingătorii, fără străluci
re, au totuși meritul de a fi re
zistat presiunii exercitate de 
alb-negrii, apărîndu-se lucid, or
donat. învinșii, dezamăgiți, fireș-, 
te, pot pune eșecul pe seama 
unor mari ocazii ratate (cel pu
țin trei „încercări44 ca și finali-

CRIȘUL, 6 PUNCTE AVANS • •• ROMANIA - BELGIA IN //CUPA DAVIS"
Obținînd un dublu succes La 

Cluj-Napoca și prin „remiza44 în
registrată de echipa Universitatea 
Timișoara la Brașov, Crișul Ora
dea are acum 6 puncte avans în 
clasamentul Diviziei A La baschet 
feminin. Rezultatele etapei a 17-a 
și unele amănunte :

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — CRIȘUL ORADEA 0—2: 
70—75 (40—45) și 65—66 (34—28).
Orădencele au cîștigat primul 
joc datorită pregătirii fizice mai 
bune ; în al doilea, gazdele au 
manifestat m,ai multă ambiție, 
au condus pînă în ultimul minut, 
dar o greșeală a arbitrului A. 
Atanasescu (min. 39, scor 65—61 

le-a privat de o 
meritată. Coșgetere : 

20+14, Mangu 
144-7, respectiv

pentru „U“) 
victorie ___
Prăzaru-Mate 
1+22, Bolovan ________
Szabo 10+14, Moraru 13+8, Sze- 
kely 13+0. Arbitri : A. Atanases
cu — I. Antonescu. (M. RADU — 
coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 1—1 ; 
74—80 (32—39) și 80—71 (38—37).
Victoriile — împărțite — au fost 
determinate de plusul de iniția-

tivă din meciurile 
Coșgetere : Petric 284-12, 
14+19, respectiv 
Gross 284-12. 
coresp).

POLITEHNICA
VOINȚA BUCUREȘTI 2—0 : 82— 
72 (47—35) și 76—75 (41—40). Mai 
hotărite, studentele au câștigat 
net întîlnirea de sîmbătă ; dumi
nică, baschetbalistele de la Vo
ința au luptat cu mai multă e- 
nergie, realizind un joc echili
brat. Coșgetere : Roșianu 284-17, 
Filip 194-27, Fotescu 18+15, res
pectiv Rădulescu 18+21. Borș 
15+25, Strugaru 16+14. (N. ȘTE
FAN — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — P.T.T. 
BUCUREȘTI 2—0 : 2—0 (nepre- 
zentare !) și 77—43 (36—22). P.T.T. 
s-a prezentat sîmbătă 
4 jucătoare, dovedind 
zitate crasă. (D. 
SLTVNA — coresp.).

MOBILA SATU MARE — OLIM
PIA BUCUREȘTI 2—0: 71—64
(41—38) și 78—62 (47—34).

C.S.Ș. PLOIEȘTI — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 1—1: 77—73
(29—40) și 66—86 (42—54).

respective. 
: . Pali

Goian 20+22, 
(C. GRUIA —

BUCUREȘTI

cu numai 
o neserio- 
MORARU-

(Urmare din pag. 1)

Năstase n-a vrut totuși să-și ia 
o meritată zi de odihnă și pen
tru a nu dezamăgi 
torii bruxellezi, a 
teren și în a treia 
obținînd o victorie 
fața tînărului Thierry Stevaux, 
în rare momente periculos pen
tru un atît de respectat 
sar : 6—0, 6—4, 6—4, 
Năstase.

Gazdelor le rămăsese 
gură satisfacție posibilă, aceea 
a punctului de onoare. L-a ob
ținut Bernard Boileau. incoh- 
testabil cel mai bun iucător al 
lor. Partida sa cu Traian Mar
cu a început sub semnul echi
librului. Pentru prima oară, 
rupt de român, care-și adjude
că setul I. printr-un break în 
ghemul al 10-lea. Din păcate, 
echipierul nostru secund n-a

pe specta- 
apărut în 
zi de joc, 
ușoară în

adver- 
pentru

o șin

reușit să păstreze același ritm 
de ioc în continuare, cînd pre
țul efortului din zilele prece
dente a apăsat mai mult asu
pra sa. Mai proaspăt, mai 
acomodat cu terenul. Boileau 
se distanțează în seturile ur
mătoare. Din punct de vedere- 
al spectacolului, a fost și a- 

o partidă frumoasă, 
aplaudată de public.

Marcu 4—6,

ceasta 
mult 
Scor : Boileau ___ _
6—2, 6—3, 6—1. Astfel, echipa 
română cîștigă meciul cu scorul 
final de 4—1.

Viitorul adversar al echipei 
României în competiție va fi 
învingătoarea meciului dintre 
reprezentativa R F. Germania 
și formația Israelului. Meciul 
urmează să aibă loc la Bucu
rești în cursul lunii iulie.

Sîmbătă, în meci suplimen
tar între rezerve, Liviu Man- 
cas (România) — Alain Boucher 
(Belgia) 7—5, 6—2.

CISTIGATOARE
7

zate). Credem, insă, că dacă 
monstrația reușită de rugby__
care studenții au făcut-o ia mij
locul terenului ar fi alternat, și 
mai pregnant, mai dar, cu faze 
în „22-ul advers, altul ar fi fost 
rezultatul. __ „
pentru A. Hariton, inspirat 
cele două -------
menea, pentru "foarte tînărul Ti
tus Toader, Impetuos, decis la 
.încercarea44 Sportului. Credem. în 

același timp, că un arbitraj ceva 
mai atent (V. Cișmaș) la apre
cierea situațiilor de ofsaid ar fi 
avut darul de a nu descumpăni, 
uneori, ™ ' _*__■
reșteni, sîmbătă de 
cea mai înaltă cotă
(T. St-).

Farul Constanța — __ __ ______
rești 32—0 (12—0). Rugbyștif-gaz- 
dă au dorit să arate că nu au 
cedat încă lupta pentru primul 
loc. Ei au înscris 7 încercări 
vădani, Holban și Ioniță 
două și Ianusievici) dintre 
două au fost transformate 
Bucos. Bun, arbitrajul lui 
Crăeiunescu — București. 
POPA, coresp.).

Știința Petroșani — Politehni
ca lași 25—0 (10—0). Joc. cum 
arată și scorul, la discreția gaz
delor. Printre cei mai activi, 
Stoica Enciu, Dragu, Nedelcu si 
Tudose, denltfel șl autorii punc
telor. (E. NEAGOE, coresp.).

Meciul Steaua — Dinamo 
s-a jucat miercuri.

în seria a n-a (locurile 
s-au înregistrat rezultatele 
nerul Gura Humorului — 
versitatea 0—0, Politehnica 
Napoca - T.C.C.H. Midia 
dări 7—0 (4—0), Rulmentul

de- 
pe

Oricum, o notă bună
“ . ‘ . la

,dropM-uri si. de ase-

<* UCSCUJ’ țJclILL,
XV-le studenților bucu- 

departe la 
a valorii lor.

Rapid Bucu-

(Li
cite 

care 
de 
St. 
(C.

ei o—6)

9—16) 
: Mi- 

Unl- 
ciuj- 

Năvo- 
Bîriad

— Știința Cemin Baia Mare 7—0 
(0—0), C.F.R. Brașov — C.S.M. 
Sibiu 3—13 (3—7).
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O frumoasă evoluție a sportivilor noștri

„CENTURILE DE AUR“ AU FOST CIȘTIGATE 
DE 7 BOXERI ROMÂNI Șl 5 CUBANEZI

UN SPORT
ÎNDRĂGIT

Ieri, la prînz, la Palatul sporturilor și culturii din Capitală, s-a tras 
cortina peste săptămîna de box internațional, organizată tradițional de 
către federația noastră de specialitate. In lupta pentru cele 12 „Centuri 
de aur" s-au calificat pentru ultimul act 15 boxeri români, 6 cubanezi, 
2 sovietici și unul vest-german.

Bilanțul actualei ediții a „Centurii de aur" este favorabil pugiliștilor 
români, care au cucerit 7 titluri, celelalte 5 fiind ciștigate de boxerii 
cubanezi. Păcat însă, că dintre cele 12 meciuri planificate, trei nu s-au 
disputat, cîștigătorii fiind desemnați fără luptă, Daniel Radu, Valentin 
Șilaghi și Peter Hussing (R.F. Germania) fiind opriți de medic să urce 
în ring.

Cea mai bună ..semimuscă" din 
tara noastră la această oră. Ion 
Boboc, în ciuda strădaniilor re
marcabile depuse în disputa, cu 
pugilistul cubanez Ornat Santies- 
teban, n-a putut termina învin
gător. Boxer cu brațe mai lungi 
si cu lovituri puternice de întâm
pinare. oaspetele s-a impus în 
special în prima si ultima repriză, 
învingător la puncte, cu 5—0, 
Omar Santiesteban (Cuba).
T. Dinu, învingător înainte 

de limită I
Ultimul meci al categoriei cocos 

i-a adus în ring pe vicecampionul 
european Teodor Dinu și puterni
cul boxer, cubanez Hector Lazaro. 
Sportiv neobișnuit de înalt pentru 
această categorie, Lazaro a încer
cat să se impună cu lovituri de la 
distantă. Intr-un moment în care 
lupta era echilibrată. cînd mai 
erau doar 50 de secunde pînă la 
finalul primei reprize, campionul 
român a expediat un puternic 
croșeu de stinsa în bărbia adver
sarului, trimițîndu-1 la podea. 
După cele 8 secunde regulamen
tare. arbitrul de ring Vladimir 
Gardienko (U.R.S.S.). apreciind că 
Lazaro nu mai este apt să conti
nue lupta, a dictat oprirea meciu
lui Pentru inferioritatea boxerului 
cubanez. Dinu b.ab. 1 Lazaro 
(Cuba).

J. Sollet, superior lui 
T. Cercel

Titi Cercel a făcut un meci ex
trem de curajos în disputa cu 
cubanezul Jesus Sollet, în cadrul 
categoriei pană. El a atacat dez
lănțuit încă de la Primul sunet de 

gong, dar a străpuns cu destul de 
mare dificultate barajul lovituri
lor directe expediate aproape per
manent de adversarul său. care 
s-a dovedit superior. Sollet b.p. 
(5—0) Cercel.
FI. Livadaru, mai slab ca în 

primele meciuri
Cîștigător necontestat al meciu

rilor de pînă acum, „semiusorul" 
român Florian Livadaru n-a mal 
avut aceeași prospețime si în par
tida finală cu sovieticul Iuri Pro
horov. Cu o sclipire de ultim mo
ment. Livadaru i-a convins pe trei 
dintre cei cinci judecători să-i a- 
corde decizia. într-o partidă în 
general echilibrată. Livadaru b.p. 
(3—2) Prohorov (U.R.S.S.).
S. Cuțov, din nou superior 

lui C. Hajnal
Considerat ca „meci vedetă" și. 

deci, programat ultimul din reu
niunea finală, noua confruntare 
dintre vechii rivali la categoria 
ușoară. Simion Cuțov și Carol 
Hajnal, n-a mai avut sclipirea de 
altădată. Conștienți parcă de po
sibilitățile lor în momentul de 
fată, cei doi combatanți s-au me
najat reciproc, mai mult de jumă
tate din timpul de luptă, pentru 
ca. în final, superioritatea lui 
Cuțov să apară mai evidentă, mo
tiv pentru care el a primit deci
zia de învingător. Cuțov b p. (5—0) 
HajnaL
I. Budușan — cel mai bun 

„semimijlociu"
Tot o finală în familie a avut 

loc și la semimijlocie. Dar. depar
te de a-si menaja forțele. Ion Bu

dușan si Cornel Hodut s-au an
gajat în schimburi puternice de 
lovituri, care i-au încîntat pe cei 
prezenti- Din repriza secundă. Bu
dușan începe să folosească mal 
bine alonja si. cu lovituri de la 
distantă. îi macină forțele adver
sarului său. Obosit, lovit puternic 
în ultimul rund. Hodut a fost de
clarat învins prin inferioritate. 
Budușan b.ab.3 Hoduț.
Meci de nivel mediocru la 

„mijlocie mică*1
Cel mai bun dintre pugiliștii 

români la „mijlocie mică", tânărul 
Marcel Sîrba l-a avut ca adversar 
pe campionul european de juniori 
de la Dublin, sovieticul Șura De- 
leaev. Sportivul român a atacat în 
permanentă si a manifestat mai 
multă dorință de a învinge, în 
timp ce adversarul său a evitat 
schimbul de lovituri, apelînd dese
ori la obstrucții si neregularitățl, 
primind și un avertisment în re- 
nriza secundă. Sîrba b.p. (4—1) 
Deleaev (U.R.S.S.).

O finală gâlățeană, 
la „semigrea"

La categoria semigrea. Costică 
Chiracu s-a dovedit mai rapid si 
superior din punct de vedere teh
nic celuilalt boxer gălățean pre
zent în finală, Georgică Donici. 
Cu repetate directe de dreapta. 
Chiracu l-a „stopat" mereu pe Do
nici, cîștigînd clar (5—0) la puncte.

V. Vrînceanu și-a luat 
revanșa

„Greul" Valentin Vrînceanu si-a 
luat revanșa în fata lui Dumitru 
Micu, boxer care îl învinsese cu 
cîteva săptămîni în urmă. Mai 
puternic si mai ofensiv. Vrîncea
nu a punctat mai mult în lupta 
de Ia semidistanță. cîștigînd , pe 
merit. Vrînceanu b.p. (5—0) Micu.

Beneficiarii victoriilor prin ne- 
prezentare au fost cubanezii Jorge 
Hernandez (muscă). Jose Gomez 
(mijlocie) și Teofilo Stevenson 
(supergrea).

Mihai TRANCĂ 
Paul IOVAN

Fotografii de Dragoș NEAGU

ritlul nu-i de fel paradoxal cu schimburile de 
lovituri puternice și chiar knock-out-ul. Sportul 
celor puternici place atit celor slabi, care-i ad

miră pe cei voinici, cit și celor viguroși, dornici de glo
rie sportivă. Ultimele trei gale semifinale și fina
lele „Centurii de aur“ au umplut pînă la refuz 
Palatul sporturilor, aproape 8 000 spectatori de fie
care dată. N-ar fi deloc exagerat să se spună că 
la finale au rămas pe dinafară încă o dată atiția 
spectatori. Boxul este iubit la noi și această com
petiție anuală, devenită tradițională și de răsunet 
internațional (au fost făcute transmisii radio di
recte in America Centrală și de Sud), ne arată că 
sportului cu mănuși trebuie să i se acorde mai 
multă atenție și să se organizeze mai multe gale 
cu boxeri de peste hotare. De ce nu o asemenea 
gală internațională, in luna septembrie în tribu
nele unui stadion ?

A fost duminică o desfășurare spectaculoasă de 
forțe in care boxerii noștri, cucerind 7 titluri (unul 
mai mult decit in 1977), au arătat că boxul româ
nesc este pe calea imbunătățirii. Companiile străine 
valoroase contribuie mult la verificări și la ridi
carea valorii. Din acest punct de vedere, prezența 
boxerilor cubanezi, participanți fideli la „Centura 
de aur“, este foarte importantă. Din păcate, nu 
l-am putut vedea pe celebrul Stevenson decit pe 
podium, cîștigător fără adversari supergrei, care, 
folosind diverse pretexte, îi lasă cale liberă spre 
titluri. Ne-ar fi plăcut să vedem și speranța olim
pică a boxului nostru, pe Daniel Radu (oprit de 
medic să urce pe ring), ne-au plăcut Dinu Teodor 
și k.d-ul aplicat fulgerător lui Hector Lazaro, ca și 
Titi Cercel, deși invins. Și, desigur, Simion Cuțov, 
la a 5-a „Centură de aur“ cîștigată, recordul com
petiției. Am fost sensibili și, desigur, boxerii in 
mai mare măsură decit noi, la atmosfera de încu
rajare și apreciere, la atențiile acordate, de la su
netele trompeților, la centurile splendide, cu mo
tive românești, la cupe și medalii, diplome și flori.

Invitația la box făcută de „Centura de aur“ a 
meritat eforturile organizatorilor, pentru că acest 
sport a avut de cîștigat acum cînd dorim să reve
dem boxeri români pe podiumuri europene, mon
diale și, îndeosebi, olimpice. A cîștigat speranța 
revenirii, au fost cîștigați noi adepți pentru box, 
a cîștigat ideea că boxul merită să fie sprijinit.

Imaginile boxerilor, in jur de 30 de ani, sărbă
toriți pentru încheierea activității competiționale, 
Calistrat Cuțov, Paul Dobrescu, Alee Năstac și 
Gheorghe Ciochină, cu toții chipeși, realizați pro
fesional, pentru viață, s-au dovedit a fi și în sală, 
și la televizor, o bună propagandă pentru box.

Coborînd pe treptele parcului din jurul sălii, ne 
întrebam dacă va trebui să așteptăm încă un an 
pini la o asemenea gală. Dacă se va întreba și 
federația, răspunsul îi este la indemînă...

Aurel NEAGU

HUNEDOARA, 18 (prin tele
fon). A treia reuniune finală a 
campionatelor naționale de înot 
a fost, poate, mai „discretă" 
decît cele precedente. Totuși, 
am urmărit cîteva curse inte
resante, încheiate cu rezultate 
meritorii. In absența principa
lului favorit — Horațiu Neagrău 
— care a preferat finala de 
200 m fluture, disputa pentru 
întîietate în proba de 200 m 
liber s-a dat între doi ploieș- 
teni (actualmente elevi ai Li
ceului nr. 2 din Capitală), 
Mihai Mandache și Flavius Vi- 
șan. A învins primul, mai vi
guros pe ultima lungime, cu 
1:58,01. La fete, Irinel Pănu- 
lescu a înotat în seriile ace
leiași probe 2:09,53 (rec. ju
nioare) și, întrucît eleva lui 
Mihai Mitrofan a trebuit să 
părăsească localitatea (pentru a 
pleca la concursul internațional 
de la Minsk), juriul de concurs 
î-a atribuit titlul de campioană 
pe baza acestui rezultat, mult 
superior celor din finala de 
după amiază cîștigată de Da
niela Georgescu în 2:11,36.

în finalele delfinilor (200 m),

MARIANA PARASCHIV - 6 TITLURI 
DE CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ LA ÎNOT!

orădeanul Horațiu Neagrău, 
asemenea elev al Liceului nr. 
2, a obținut o victorie facilă 
cu un record național (2:09,80). 
O plăcută surpriză în întrece
rea feminină, unde Octana Mlă
diu (14 ani), cea mai tânără 
campioană, s-a impus net de 
la primele lungimi, cîștigînd în 
2:26,06 (rec. junioare). Alți doi 
elevi ai principalului furnizor 
de campioni, cum poate fi nu- 
riiit azi Liceul nr. 2 din Ca
pitală (director Cezar Danciu) 
au învins în dificilele întreceri 
ale tetratloniștilor, pe distanța 
de 400 m. Este vorba, mai întâi, 
de gălățeanul Ștefan Mitu, care 
a corectat cu 10 sutimi de se
cundă recordul național, fiind 
cronometrat în 4:45,55. Acesta 
a făcut o cursă tactică foarte 
bună, trecînd, printr-un craul 

mai rapid, de orădenii Dan 
Ținea și Ladislau Szakadati pe 
ultimii 25 m. în fine, Mariana 
Paraschiv, o colecționară de 
titluri (5), a înotat pentru pri
ma oară această distanță în 
mai puțin de 5 minute. Dacă 
ultima „sută", de craul, ar fi 
fost mai rapidă (doar 69,0 sec.), 
dinamovista ar fi avut și sa
tisfacția unui prețios record.

Rezultate. 209 m liber (m) : 1. 
M. Mandache (Petrolul) 1:53,01; £ 
F. Vișan (Lie. 2 Buc.) 1:53,46 ; 3. 
L Covaci (CSM Cj.-Napoca) 
2:00,97 ; 200 m liber (f) î 1. iri
nel Pănulescu (Petrolul Ploiești) 
2:09,53 — rec. junioare; 2. Da
niela Georgescu (Dinamo) 2:11,36; 
3. Carmen Ale^e (CSȘ Timișoara) 
2:12,15 ; 200 m fluture (m) : £
H. Neagrău (Crișul) 2:09,80 —
rec. ; 2. V. Buzatu (CSȘ Reșița) 
2:12,02 ; 3. H. Lucaciu (Steaua) 
2:15.20 ; 200 m fluture (O ; 1. 
Octana Mladin (CSM Cj.-Napoca)

2:26,06 — rec. junioare ; 2. Adina 
Schuster (CSȘ Reșița) 2:27,35 ; 3. 
De.nisa Mihăilă (Dinamo) 2:29,76; 
too m mixt (m) ; 1. șt. Mitu
(Lie. 4 Galați) 4:45.55 — rec. ; 2. 
D. Ținea (Crișul) 4:46,06 ; 3. L. 
Szakadati (Crișul) 4:43,25 ; 400 m 
mixt (f) : 1. Mariana Paraschiv
(Dinamo) 4:59,81 ; 2. Irinel Pânu- 

lescu (Petrolul) 5:08,76 ; 3. Ml-
haela Costea (Dinamo) 5:11,76 ; 
4x200 m liber (m) : 1. CSȘ Reși
ța 8:08,69 ; 2. Steaua 8:13,73 ; 3. 
Lie. 3 București 8:35,60 ; 4x100 m 
liber (m) s 1. Steaua 3:39,63; 2.
CSȘ Reșița 3:44,87 ; 3. Crișul
3:49,02 ; 4x100 m liber (f) : 1. Di
namo i 4:09,24 ; 2. Dinamo n
4:15,15 ; 3. CSȘ Timișoara 4:28,02.

Doi înotători orădeni au fost 
protagoniștii ultimei reuniuni 
de duminică: Horațiu Neagrău, 
care a cîștigat maratonul celor 
15 „sute" în 16:21,26, cu un nou 
record, și Ladislau Szakadaty, 
învingător într-o finală de 200 

m spate, după un caz unic de 
repetare a cursei pentru star
turi necontenit reluate, în 
2:08,13, la numai 9 sutimi de 
recordul țării. Cu succesele din 
proba de 800 m liber și ștafeta 
de 4x100 m mixt, dinamovista 
Mariana Paraschiv realizează 
un invidiat total de 6 titluri de 
campioană la această ediție.

Rezultate. 200 m spate (m): 1. 
Ladislau Szakadaty (Crișul) 2:03,13;
2. Adr. Alexandru (Dinamo)
2:15,00; 3. C. Neagrău (Crișul) 
2:16,56. (M Mandache 2:08,78, 
descalificat, pt. al 3-lea start 
greșit); 200 m spate (f): 1. Car
men Bunaclu (Dinamo) 2:13,94 — 
rec; 2. Mariana Paraschiv (Di
namo) 2:23,74 ; 3. Edith Kugllș 
(Crișul) 2:27.98 ; 800 m liber (f):
1. Mariana Paraschiv 9:30,66; 2.
Mihaela Costea (Dinamo) 9:38,91;
3. Carmen Mlhăilă (Dinamo)
9:43.94 ; 1500 m liber (m): 1. Ho
rațiu Neagrău (Crișul) 16:21,26 — 
rec; 2. O Mladin (C.SJVt. cluj- 
Napoca) 17:01,81; 3. Cr. Drăgan 
(Crișul) 17:13,00; 4X100 m mixt
(m): 1. Steaua 4:03,18; 2. Lîc. 4 Ga
lați 4:12.68: 3 Lie. 2 București 
4:16,07; 4X100 m mixt (f): 1. Di
namo I 4:37,48; 2. Dinamo n
4:44,92; 3. C.S.Ș. Timișoara 4:51,30.

Adrian VASIUU



Divizia A, 
etapa a 2i»a

80 DE MINUTE DIN 90, DAR
F.C. BAIA MARE - F.C. ARGEȘ 0-0

CAMPIOANA SE AFLĂ (de pe acum) PE PODIUM?
© r. c. Argeș și Dinamo, două remize mari, cu „șah etern" • f. L Bihor (1-1 la Iași) continua 

lupta • Dfltfilia pentru evitarea retrogradării — un „meci în patru"? • „Copiii din Bacău" au
mai obținut o distincție © internaționalul Lung a primii patru goluri la Tg. Mureș.

REZULTATE TEHNICE

Steaua - U.T. Arad 2-0 (1-0)
C.S. Tirgoviște — S.C. Bacău 0-0
Chimia Rm. Vilcea - Jiul 3-0 (1-0)
Sportul studențesc - „Poli" Timișoara 1-0 (0-0)
F.C, Corvinul - F.C. Olimpia 4-1 (2-1)
Politehnica lași - F.C. Bihor 1-1 (0-1)
F.C. Baia Mare - F.C. Argeș 0-0
Gloria Buzău - Dinamo 0-0
A.S.A. Tg. Mureș - Univ. Craiova 4-2 (1-1)

ETAPA VIITOARE (duminică 25 martie)

Univ. Craiova — F.C. Argeș (2-2)
A.S.A. Tg. Mureș — Steaua (1-4)
F.C. Baia Mare — F.C. Corvinul (1-0)
S.C. Bacău — Chimia Rm Vilcea (0-1)
„Poli" Timișoara — Politehnica lași (0-0)
Gloria Buzău — F.C. Olimpia (0-1)
Jiul — F.C. Bihor (0-5)
U.T. Arad — C.S. Tirgoviște (0-2)
Dinamo - Sportul studențesc (1-1)

CLASAMENTUL

9

1. F.C. ARGEȘ 21 12 3 6 33-19 27
2. Steaua 21 11 4 6 37-22 26
3. Dinamo 21 9 7 5 25-14 25
4. C.S. Tirgoviște 21 10 4 7 26-19 24
5. F.C. Baia. Mare 21 11 2 8 23-21 24
6. Sportul stud. 21 9 5 7 29-25 23
7. Univ. Craiova 21 7 8 6 26-18 22
8. S.C. Bacău 21 9 4 8 27-21 22
9. Politehnica Iași 21 8 5 8 22-23 21

10. Jiul 21 9 3 9 26-31 21
11. Olimpia 21 9 2 18 20-30 20
12. Corvinul 21 8 3 10 28-30 19
13. Gloria Buzău 21 8 3 10 24-32 19
14. A.S.A. Tg. Mureș 21 7 5 9 27-35 19
15. U.T. Arad 21 6 5 10 27-29 17
16. „Poli" Timișoara 21 7 3 11 19-25 17
17. Chimia Rm. V. 21 6 5 10 23-37 17
18. F.C. Bihor 21 5 5 11 22-33 15

GOLGETERil

14 GOLURI: C. Stan (Gloria Buzău) — 1 din
11 m.

12 GOLURI: Radu D (F.C. Argeș) — 2 din 11 m.
GOLURI: Biro I (A.S.A. Tg. Mureș).
GOLURI: M. Răducanu ți Iordănescu — 3
11 m (Steaua), Marinescu (CLS. Tirgoviște).
GOLURI: Costea (Politehnica Iași), Coca (Chi-

8 
din

7 
mia Rm. Vilcea), Iorguleseu (Sportul studențesc), 
Roznai (F.C. Baia Mare), Marcu (Univ. Craiova) 
— 2 din 11 m.

Qbținînd 7 puncte din 8 In 360 de minute...

...DINAMO ATACA
POZIJIA LIDERULUI

Dia cele trei echipe neînvinse în retur, au 
rămas doar două : F.C. Argeș și Dinamo. 
Universitatea Craiova a cedat in fața... 

disperării unei formații (AS-A.) creditate cu 3 
eșecuri consecutive și care fără cele două puncte 
de sîmbătă ar fi ajuns într-o situație de-a drep
tul critică (este adevărat că nici acum nu-i prea 
roză).

Impresionantă rămîne progresia aritmetică a 
liderului argeșean, echipă care mai presus de 
toate luptă ca nimeni alta — la această oră — 
în campionatul nostru. Fără două piese importante 
(Dobnn și Cirstea), F.C. Argeș a fost ceva mai 
aproapa de victorie decît formația băimăreaaă, 
Halagiaa găsind „cheia" problemelor tactice pe 
care i le-a pus Mateianu. Nivelul ridicat al par
tidei îi onorează pe amb: 
onorează 
derby.

Demnă 
cursă de 
de minute cu și-au permis nici un pas greșit 
După calculul său programatic, „mașina” dina- 
movistă ar trebui să urce în scaunul liderului 
duminică,adunind o prezumtivă victorie a sa cu 
două prezumtive infringeri. a Argeșului (la Cra
iova)' și. respectiv, a Stelei (Ia Tg. Mureș). Vom 
trăi și vom vedea cum înțeleg — și cam pot — 
să joace scena asta „în trei’ mai sus-numitele 
în etapa viitoare.

„Remiză de antrenor" (Traian lonescu — spe
cialist in materie) la Tirgoviște.

Trezire brutală la realitate a „tenorilor" ie
șeni. Lăuda ți adeseori în tur, ei au uitat, se 
pare, că ani la rînd „corul” lor s-a zbătut din 
greu să rămină pe prima scenă ; încă două-trei 
asemenea note false și ajung la braț cu F.C. Bi
hor, „buturuga mică" din Oradea care vrea să 
ne convingă în ceasul al 12-lea că merită să 
joace în „A” după ce 11 ceasuri (numărate, e- 
ventual, și în campionatul trecut) a convins pe 
toată lumea că in nici un caz nu este mai ' 
ză (ba, dimpotrivă) decît F.C. Constanța 
Petrolul, concurentele sale retrogradate 
trecut.

în așteptarea etapei viitoare, să vedem 
meciul cu Grecia, de miercuri, ne va aduce vîr- 
ful de atac central mult așteptat și o linie de 
mijloc în care să credem...

Marius POPESCU

antrenori, așa cum 
ambele echipe. A fost un adevărat

de tot respectai este amenințătoare» 
urmărire a dinamoviștlor, care in 260

brea- 
sau 

anul

dacă

RENASC SPERANȚELE?
POLITEHNICA IAȘI - F-C. BIHOR 1-1 (0-1)

Stadion „23 August* ; teren alunecos 
aproximativ 5 000. Au 
FLORESCU (min. 16 din 
Cornere : 15—4.

POLITEHNICA : Naște 7 — Sofian 6, Anton 6, Nepotu 6, Mihalcea 5 — 
Romilă II 8, Florean 5, Simionaș 7 - Doru lonescu 7, Cernescu 6 (min. 
75 Dănilă), Costea 5.

F.C. BIHOR : Albu 8 — Horvath 7, Bgan 7, David 6, Kiss 6 — Gher- 
gheli 6 (min. 70 Zare 6), Naom 6. Mureșan 6 (min. 80 M. Marian) — 
Lupău 7, Florescu 7, Georgescu 7.

A arbitrat : V. Roșu 8 ; Ia linie : G. Drcgemir și L Pop (toți din Bucu
rești).

Cartonașe galbene : GEORGESCU, MIHALCEA. SOF1AN.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 4-2 (1-1).

timp noros ; spectatori - 
maroct : DORU IONESCU (min. 54), respectiv 
11 m). Șuturi la poartă : 19—8 (pe poartă : 9-3).

F. c. Bihor, considerată o victimă 
sigură datorită poziției sale din cla
sament, s-a aflat Ia un pas de a 
produce o mare surpriză. Din start 
s-a văzut că elevii lui Jenei slnt 
puși pe fapte mari, ei neadmițînd 
că șansele lor de supraviețuire in 
„A" s-au' spulberat complet. Cu o 
apărare calmă șl fermă, cu trei 
„pistoane" care au funcționat la ca
pacitatea normală, orădenil ar fi 
putut Încheia conturile în primele 
14 minute, cînd, Înainte de a des
chide scorul, au beneficiat de două 
situații, una mal favorabilă decît 
cealaltă, Insă le-au Irosit copilărește. 
In schimb, evoluția Politehnicii n-a 
atins cotele valorice din toamnă. 
Deși au controlat cu autoritate, în 
unele perioade, ostilitățile, studenții 
au atacat confuz, au încercat (de
seori prin acțiuni individuale) să 
străpungă zidul din fața careului o- 
rădean, dar apărătorii, încercînd să-1 
sprijine pe înaintași, au lăsat spa
tii mari, pe unde Florescu șl Lu
pău an manevrat cu dezinvoltură șl 
periculos

Primele minute ale tatfinlrll au 
fost calme, dar ele prevesteau parcă 
furtuna ce se va declanșa din min. 
f. Un frumos „un-dol" Intre Mure- 
șan șl Florescu l-a prins pe picior

greșit pe fiindașii centrali ieșeni, 
Mureșan a titrat in careu, avîndu-1 
in față doar pe Naște, a șutat însă 
imprecis, pe lingă poartă. După 
două corner* la poarta lui Albu, 
ta min. 14. din nou panică la poar
ta lui Naște: fundașul stingă Kiss 
C vede pe Lupău pe partea dreap
tă, îi trimite balonul, acesta intră 
ta careu, dar ta loc să șuteze în
cearcă să-1 dribleze și pe portarul 
Politehnicii, irosind ocazia. în min. 
16, GhergheH, pe post de extremă 
dreaptă, pătrunde în careu, Mihai- 
cea nu poate să-1 deposedeze, ÎI 
împinge, și arbitrul, pe tază, dic
tează 11 m. pe care n transformă 
FLORESCU. Pînă la pauză jocul a 
avut momente “..............
tatea și-a pus 
studenților. în 
litehnica n-a 
chiar după ce _ _
DORU IONESCU, probabil exasperat 
de ratările colegilor, a șutat puter
nic de la 25 m și mingea s-a oprit 
în vinciul porții lui Albu, O dată cu 
scurgerea timpului, atacurile ieșeni
lor au întîlnit zidul tot mai puter
nic din fața careului de 16 m și 
s-au pulverizat asemenea valurilor 
mării ce se lovesc de dig...

fierbinți, iar nervozi- 
amprenta pe prestația 
repriza secundă. Po- 

aeționat cu claritate, 
a egalat, tn min. 54:

Pompiliu VINT1LĂ

Stadion „23 August* ; teren moale ; timp închis ; spectatori - 
jdmativ 13000 ; Șuturi ta poarta : 18-4 (pe poarta : 7-3). Cornere :

F. C. BAIA MARE : Ariciu 6 (min. 65 Frank 6) — Borz 7, Cond 
Sabâu 7, Koller 8 — R. Pamfil 7, Mureșan 7 — Sepi 7, Terheș 6, Ro 
(min. 34 Dragomirescu 8), Deac 6.

F. G ARGEȘ : Cristian 9 ‘
latan 6, Torna 6, Chivescu 7, lovănescu 6 - D. Nicolae 6 
ceanu), Radu II 6.

A arbitrat: I. Igna 9 ; la linie ; FI. Logofătu (ambii din 
Jucan (Mediaș).

Cartonașe galbene : CHIVESCU, DEAC.
Trofeul Petschovschi : 4 (pentru ... sticlele aruncate de 

doua). La juniori : 3—0 (1—0).

Bărbulescu 7, M. Zamfir 7, Stancu 7, Iv
(min. 89

Pentru cei ce n-au urmărit der- 
byul pe micul ecran, trebuie spus, 
de la bun început, că iocul s-a 
desfășurat In majoritatea timpului 
la poarta lui Cristian : într-atît 
de mare a fost dorința de reabili
tare a băimărenilcr (învinși, fără 
drept de apel, cu puține zile în 
urmă, de deținătoarea lanternei) 
In fata suporterilor. într-atit de 
mult a operat, din nou. orgoliul 
lui Mateianu, dornic, sîmbâtă, ca 
echipa lui (o exdivizionară B, vi-

Arad)

la trib.

SE APERE. A ocolit, cu d 
obișnuita „momeală" întins 
băimăreni (apărarea imedi; 
plicind marcajul în zonă 
creat momente de respiro ( 
în „bloc" pasul înainte, la ■ 
la pasele si centrările lungi 
site de F.C. Baia Mare). în 
a „închis", prin Iatan. T< 
Chivescu. căile frontale de 
spre poarta lui Cristian 
din urmă, un adevărat ultin 
rător. retinînd citeva mingi

Gheorghe NICOLA

aceste 
D. Nic 
si Iov 

lipsă de

35) și Car 
reușit să 
nici de la 
în loc de

șuteze la poarta apărată de Cristia 
balon și pericolul va fi înlăturat

Foto : loan ȘERBAN — Baia

în-

MARE

DOU

care

in reprize ;
33 și 66),
4). Șuturi

Feher 7) - V. Mureșan 6, Marcu
- 6,

Terheș (tricou alb) încearcă să 
Ivan va „contra" acest

cecampioană a turului) să-si 
scrie un succes în dauna liderului. 
Dar. în această rar întîlnită sete 
de a obține victoria. Prin acțiuni 
ofensive susținute si chiar initia
te (deseori) de fundași, trebuie 
căutată si una din slăbiciunile 
formației gazdă, una din explica
țiile semiesecului. Căci forcingul 
neîntrerupt, pînă la sufocare, prin 
care ea a încercat — 80 de minute 
din 90 1 — să înfrîngă rezistența 
jucătorilor lui Halagian și Oțet a 
însemnat totodată... salvarea a- 
cestora. Intr-adevăr, dacă sîmbătă 
F.C. Argeș (lipsită de aportul a 
două piese de bază, greu de înlo
cuit, Dobrin. mai demult, acum și 
Cîrstea) s-a văzut arareori în a- 
tae. In schimb ea A ȘTIUT SĂ

LUCESCU, „TURAȚIE MAXIMA"
CORVINUL HUNEDOARA - OLIMPIA SATU

4-1 (2-1)
Stadion Corvin ui ; teren bun ; timp înnourat, a plouat 

spectatori — aproximativ 7 000. Au marcat: NICȘA (min. 
KLEIN (min. 45), VĂETUȘ (min. 80), respectiv HELVEI (min. 
la poartă : 20—9(pe poartă : 10—5). Cornere : 14-3.

7 (min. 55 Agud 6), Angelescu 7, 
7, Petcu 8, Klein 8 — Lucescu 9,

CORV1NUL: I. Gabriel 7 - Bucur
Gălan 7, Bogdan 7 — Dumitriu IV
Nicșa 8, Văetuș 7.

OLIMPIA : Haralambie 5 (min. 46
7> Matei 7, Bathori li 6 — Sabou 6, Kaizer 7, Both I 6 — Helvei 
Popa 6, Pojoni 6 (min. 83 Pinter).

A arbitrat : T. Balanovici 8 ; la linie : T. Oniga (ambii din lași) și M. 
Fediuc (Suceava) — ultimul cu greșeli.

Cartonașe galbene ; VĂETUȘ, BOTH I
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2—0 (1—0).

Debut neașteptat- 
nu se conturaseră 
chile de jucători 
min. 4, oaspeții au 
prin HELVEI, care __ _ ___
btaație cu Both I și Popa — a șutat 
puternic, de la 18 m, mingea deviind 
din Gălan, sus la colț, portarul I. 
Gabriel fiind plecat pe traiectoria 
inițială. După acest șoc, hunedore- 
nii s-au instalat, cu autoritate, ta 
terenul advers (o „contribuție" la 
aceasta avtad-o și sătmărenii, care 
s-au retras deliberat — și neinspi
rat — în defensivă), dar ei au ac
ționat precipitat, amînînd — deși se 
grăbeau să înscrie — pericolul real 
la poarta Olimpiei. Dovedind și de 
astă-dată luciditate, coroborată cu 
un demn exemplu personal (anga
jament fizic, ta special), Lucescu a 
izbutit, treptat, să tragă echipa 
după el, dîndu-i „turația maximă". 
Astfel, acțiunile gazdelor au deve-. 
nit mult mai cursive, dar mai ales 
au căpătat consistență, superiorita
tea lor ta joc fiind evidențiată, mal 
tatii, de citeva ratări (Văetuș — min. 
16, Nicșa — min. 22), după care 
vine și răsplata efortului colectiv, 
golul egalizator — din min. 33 — 
al lui NICȘA („cap* din 4 m) șl 
apoi golul desprinderii, al lui KLEIN

de partidă. Nld 
prea bine pere- 
la marcaj și, în 
și deschis scorul, 
— după o corn-

(min. 45), la o nesincronizare a 
fundașilor sătmăreni la efectuarea 
„pasului înainte", premergător creă
rii poziției de ofsaid (tactică folosită 
des, dar care s-a Întors ca un bu
merang) .

în primele minute de la reluare, 
jocul a curs, oarecum, liniștit, cu 
un ușor avantaj de partea oaspeți
lor. Ratarea iul Văetuș, din min. 61 
(șut puternic, din 6 m, scos mira
culos de Feher), a constituit punc
tul de plecare al unei perioade 
(aproape pînă tn final) tn care hu- 
nedorenll au avut o exprimare su
perioară, cu atacuri variate șl, în 
același timp, periculoase, multe din
tre ele puttndu-se transforma ta 
alte goluri. Acest lucru nu s-a ta- 
tîmplat tnsă decît de două ori: în 
min. 66 — autor NICȘA (devenit 
fundaș dreapta), după o ingenioasă 
schemă tactică. Ia o lovitură libe
ră executată de Lucescu, șl în min. 
80 — autor VĂETUȘ („bombă" din 
18 m). Sătmărenii au „contrat" în 
eîteva rtnduri, dar fără efect, șutul 
Jul Kaizer (min. 72 — deviat in ex
tremis de I. Gabriel) amlntindu-le, 
ctad era deja Orziu, de „golul psi
hologic* din minutul 4, de 
n-au știut să profite...

Adrian VASILESCU

mente periculoase, unele — 
gata făcute. Toate 
sprijinul vîrfurilor 
Radu II, care (ca 
dealtfel), acuzînd o ... ... ... 
pețime, nu s-au repliat oda 
adversarii directi.

Deși televizat, să retine 
tuși, din filmul acestui me 
disputat (ale cărui destule s 
neprevăzute puteau conduce 
scor final — paradox) sec 
cele mai încinse : min. 23 
Pamfil reia, din careu, da 
tian e la post ; min. 28 
contraatac pitestean. însă I 
cu, singur cu Ariciu, plase 
fectuos ; min. 37 — Iovănes 
din unghi favorabil, oferind 
Borz posibilitatea să respi 
Pe linia porții ; min. 51 — 
lui Mureșan din mijlocul c 
min, 63 — Dragomirescu 
splendid, din întoarcere, 
intervine uluitor ; min. 
„ghiulea" a lui Koller 
transversala; min. 72 — 
poarta cealaltă, autor R 
traseul lung al balonului 
respirația „tribunelor".

V»

Chimia a demarat ca un. 
de formula 11 Jucătorii 
combinat în viteză, spectac 
în min. 8 au si reușit să d 
scorul : mingea a circulat 
teză pe traseul Teleșpan 
— Coca — G. STAN, păt 
decisă a acestuia printre , 

în 
d
p

Iii" Jiului, șut plasat 
lung și 1—0, fără drept 
că ’. Ce a urmat pînă la 
poate fi deloc greu de 
Fazele s-au derulat numa 
poarta lui Cavai. multe di 
au fost stopate de apărat 
troșeneni, îndeosebi de 
dar nu-i mai puțin adevă 
la rîndul lor. atacantii 
s-au întrecut în ratări, un 
dreptul incredibile. Teleșpa 
14), Coca (min. 
(min. 44) n-au 
mingea în Dlasă 
Asa se face că.
sau un 4—0. scorul a răm 
1—0, nereflectînd raportul 
de De teren.

Repriza secundă a fost 
racă în faze de poartă, m 
însă. în subiecte de... critic 
o imensă ocazie irosită 
(min. 50 — singur cu C 
fată !), nervii cîtorva iucă 
cedat tensiunii, faulturile 
mulțit si arbitrul Petricean 
ceput să le fluture pe s 
cartonașul galben. în



CORUL, CA Șl JOCUL!
GLORIA BUZĂU - DINAMO BUCUREȘTI 0-0

pdion Gloria ; teren satisfăcător; timp instabil (a plouat, a bătut 
ff, apoi soare); spectatori - aproximativ 20 000. Șuturi la poartă: 
(pe poartă : 4-4). Cornere : 10-0.
ORIA : Cristian II 7 — Neculce 6, Simion 8, Nicolae 7, Tulpan 5 - 
eanu 6, Toma 6, Oprișan 7 — Negoescu 8, Stan 7, Gh. Radu 5. 
NAMO : Anuței 8 — Cheran 8, Ghiță 6, Dinu 7, Lucuță 6 
ragnea 5, I. Marin 5 (min. 46 
pv 7.
arbitrat : I. Rus 8 ; la linie : A. 
(Iureș) și O. Ștreng (Oradea).
rtonașe galbene : DINU, STAN,
>feul Petschovschi : 10. La juniori : 2-2 (0-1).

Augustin
Țevi 5) — Țălnar 6, D. Georgescu 5,

Silaghi — cu cîteva greșeli (ambii din

ȚEVI.

' ••

pionul din Crîng a fast arhl- 
încă de la prinz. 20 000 de 

atori în tribune șl multe alte 
In afara lui. pentru care se 
Imitea partida la difuzoarele a- 
e puse. Atmosferă de mare 

de parcă s-ar îi jucat titlul 
retrogradarea. Așa se explică 
Iile, precipitările, chiar o anu- 
ktare de nervozitate existentă 
fee de joc. N-a făcut excepție 
arbitrul I. Rus, greșit delegat 

[ recentul meci Gloria — A.S.A. 
Mureș. Prin garoafele dinaintea 
ei lovituri de baton s-a Incer
tă se mai atenueze starea de 
. Dar Gloria, fără experiența 
etiționaiă a adversarei sale, a 
mai mult dominată de trac, 

kșii săi laterali fiind, la început, ’ 
L paralizați. Dinamo a vrut să 
Le de situație, să-și pună parte- 
fia respect șl a început cu o 

de trei șuturi, de la distanță, 
care a intrat în tiparul pe 

avea să-1 mențină pînă la sfîr- 
joc de așteptare, cu două linii 
[te „patru" în fața lui Anuței, 
eclanșări pe contraatac. Dar n-a 
periculoasă dedt în min. 17, 
Cristian II a retinut spectacu- 

palonul adresat de Tălnar lui 
teorgescu. In schimb. Gloria, 
jcu handicapul unei zile nefas- 
mtru fundașii săi de margine și 
hei activități mai puțin Labor!-

N-ADUC TITULARII CE ADUCE
una impresie a fost aceea că 
|nții bucureșteni vor învinge 
lurință. Tragerea la sorți le-a 

vîntul puternic de partea 
în direcția porții timișorene, 
ce ușura mult dominarea te- 
klă. Prin urmare. Sportul 
[ițesc s-a instalat în jumătatea 
eren adversă. Dar. vîntul îi 
| doar pe cei care știu să-l 
pască. Șuturile gazdelor, ex- 
te de regulă de pe margini, 
u însă ca baloanele, pe de-a- 
portii. Nici loviturile de colt 

ăseau măcar suprafața celor 
L Abia în min. 25 Chihaia a 
t mingea pe spațiul porții, 
[orenii se apărau din greu. în 
[30, o bună ocazie este ratată 
[ircea Sandu (lovitură cu 

peste bară). Trei minute mai 
. Cătoi este eliminat pentru 
kră dură, intenționată, asu
pri Lata, și din acest moment 
c să se creadă că prima 
a jocului se va încheia albă 

cor si apoi, timișorenii, cu 
ucător în plus și considerați 
puni tacticieni, vor ști să în- 
e cursul partidei în avantajul 
In ultimele minute dinaintea 
[i. cei care ratează sînt, to- 

bucureștenii.
[fe#i“ de la 8 

prin Grosu 
m, pe lingă

oteala dinainte 
ptrivit însă cu 
pe teren după reluarea iocu- 
thiar dacă vîntul a mai slăbit 
htensitate, cei ce se aflau în 
tvă au fost tot studenții 

de pauză nu 
ce s-a întîm-

IZE, DOUA ASPECTE
CHIMIA RM. VÎLCEA - JIUL PETROȘANI 3-0 (1-0)

[dion 1 Mai ; teren bun ; timp frumos, dar cu vînt puternic ; 
atori - aproximativ 10 000. Au marcat: G. STAN (min. 8), STANCA

80) și C NICOLAE (min. 87). Șuturi Ia poartă; 24—4 
ere : 6-4.
IMIA : Roșea 7 — Basno 7, Savu 8, Grceag 7, Gncă 8 — G.
64 C. Nicolae 8), Iordan 7 — Teleșpan 6, Coca 6 (min. 78 

[a 7, Carabageac 7.
L : Cavai 5 - Cassal 6 (min. 62 Boloș 6), Ciupitu 7, Bădin,
7 - Stoichiță 5, Rusu 5, Stoica 6 - Bucurescu 4 (min. 46 Guran 5), 

ferache 4, Sălăjan 5.
arbitrat : N. Petriceanu 7 ; la linie : I. Urdea și, cu semnalizări 
e, C. Jurja (toți din București).
rtonașe gaibene : SAVU, DUMITRACHE, CIUPITU, BOLOȘ, STOICA, 
rtonașe roșii : BĂDIN.
[feti! Petschovschi ; 8. La juniori : 1—1 (0—1).

(13-1),

Stan 7 
Vergu),

P. Gri-

eiiminat Bădln. Motivul ? Jo- 
iind întrerupt din cauza acci- 
rii lui Roșea. Nicolae Oaidă 
lus la marginea terenului să 
ndicatii iucătorilor săi. Spec- 
i l-au apostrofat, un om de 
e l-a luat de braț, invitîndu-1 
eacă 
muls 
țiva
în...

pe banca sa. antrenorul 
din mîinile însoțitorului 
iucători de la Jiul au 
spriiinul antrenorului 

îmbrîncind pe omul de ordi-
[Arbitrul l-a văzut doar ne 
a și i-a arătat cartonașul roșu. 
0 iucători. Jiul n-a mai re- 
;. STANCA (min. 80 — șut de 

oase a liniei de mijloc, a dominat, 
dar a totîrziat șutul (Tulpan, de pil
dă, în min. 33, din poziție excelen
tă), sau a greșit prin centrările înal
te, fără sorți de izbîndă. Apoi, 
Anuței a apărpt mingea șutată de 
Stan (min. 43). Deci, o primă repri
ză de fotbal slab, dominată de nervi, 
căreia Dinu (încercare de lovire cu 
palma) și Stan (care a răspuns 
prlntr-un gest urît, scuipîndu-și ad
versarul) l-au pus capac.

După pauză, meciul a fost ceva 
mai frumos, mal antrenant, dar șu
turile și golurile au lipsit. Fazele 
din min. 65 puteau schimba soarta 
jocului, cînd la lovitura liberă exe
cutată de Oprișan. Stan a reluat 
fulgerător, de la 4 m, în muchea 
.transversalei*, Negoescu a șutat îm
pădurea de picioare din fața porții, 
după care, pe contraatac, Augustin 
a ratat și el. Gloria a dominat au
toritar șl de aceea se poate declara 
nemulțumită de acest 0—0, dar a
greșit în atac, în timp ce Dinamo 
(mai mult figurantă în ofensivă) 
avea să plătească, In final. aceas
tă remiză cu prețul antifotbalului, 
cu mingi trimise 
ță, Cheran, Dinu) 
rea, de la centru 
să treacă timpul

în tribune (I.ucu- 
sau cu suturi aiu- 
în aut de poartă, 
(Custov).

Constantin ALEXE

... REZERVA!
SPORTUL STUDENȚESC - POLITEHNICA TIMIȘOARA 

1-0 (0-0)
Stadion Republicii ; teren bun ; timp frumos, cu vînt ; spectatori apro

ximativ 2 000. A marcat: M. MARIAN (min. 73). Șuturi la poartă: 17-2 
(pe spațiul porții : 2-1). Cornere : 10—2.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 6 — Stroe 6, Cazan 7, Grigore 7, 
Tănăsescu 7 — lorgulescu 7, Cățoi, O. lonescu 7 — Chihaia 7, M. 
Sandu 6, Grosu 6 (min. 72 M. Marian).

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Catona 5 — Vișan 6, Păltinișan 6, Mehe- 
dințu 6, Barna 6 — Șerbănoiu 5, Dembrovschi 6 (min. 78 Cotec 5), Lața 
6 (min. 46 Roșea 6) — Nadu 6, Anghel 5, Petrescu 6.

A arbitrat : I. Chilibar 6 ; la linie Ion Murgescu (ambii din Pitești) și 
M. Moraru (Ploiești).

Cartonașe galbene : ȘERBĂNOIU
Cartonașe roșii : CĂȚOI.
Trofeul Petschovschi : 4. La juniori 1-0 (1-0).

bucureșteni, care dovedeau că știu 
bine lecția împotriva vîntului, deși 
se aflau în inferioritate numerică. 
Ei combină pe jos. înaintează, o- 
cupă centrul terenului (fără să în
cerce totuși poarta), în timp ce 
studenții timișoreni acceptă situa
ția. învingătorii Stelei par resem
nați. Tn acest timp, pe tușă. încă 
din timpul pauzei se încălzea o 
rezervă a Sportului. După ce a 
alergat mai bine de o iumâtate 
de oră pe margine. MIHAI MA
RIAN. căci despre el e vorba, in
tră pe teren în min. 73, se duce 
spre careul advers, unde o centra
re de pe partea stingă executată 
de Chihaia îl găsește nemarcat, se 
înaltă, $i, după ce se întinde ca 
un arc, lovește cu capul de la 

la 18 m) si C. NICOLAE (min. 87 
— din lovitură liberă de la 20 m) 
au marcat celelalte două goluri. 
Și scorul a devenit 3—0, Chimia 
revanșîndu-se după înfrîngerea 
din tur. de la Petroșani, unde — 
deși a iucat bine — a pierdut la 
trei goluri diferență. Semnificativ 
pentru modul cum s-au desfășurat 
.ostilitățile" la Rm. Vîlcea ni se 
pare faptul că Jiu] a expediat 
primul și singurul ei șut pe poarta 
lui Roșea abia în min. 89. prin 
Guran. Clar, nu ’

■ Laurențiu DUMITRESCU

OFENSIVĂ CU BOLONI
După trei înfrîngeri 

care o împinseseră spre zona 
că a clasamentului, A.S.A. Tg. 
reș s-a reabilitat sîmbătă în 
suporterilor ei prin jocul bun 
și rezultatul favorabil obținut, 
toria, pe deplin meritată, a echipei 
mureșene este cu atît mai prețioa
să cu cit se are în vedere faptul că 
a fost realizată asupra unui adver
sar cunoscut ca redutabil și incomod 
pe orice teren și care, în acest în
ceput de sezon oficial, se dovedise 
în evidentă ascensiune. Mureșenii, în 
frunte cu căpitanul lor, Boloni (care 
a evoluat la fel de bine și pe pos
tul de „libero", în locul lui Ispir, 
accidentat, cu piciorul în ghips), fi
laturi de care s-au remarcat în mod 
deosebit tinerii Biro I și Bozeșan, au 
luptat cu multă ardoare pentru cele 
două puncte necesare ca aerul, au 
reușit să depășească momentele mai 
dificile de după 1—1 șl 3—2, demon
strând că resursele lcr nu s-au epui
zat și îi îndreptățesc să aspire la o 
poziție lipsită de griji în ierarhia 
primei di vizi) ’

Pentru a respecta, însă, în totali
tate adevărul, trebuie să spunem că 
misiunea gazdelor a fost întru cit va 
ușurată și de evoluția sub așteptări 
a formației craiovene. Cu Bălăci și 
Crișan suferinzi de gripă și cu Ște- 
fănescu acuzînd semnele unei apen
dicite, nevoiți fiind apoi să-1 înlo
cuiască din min. 59 pe Purima (ac
cidentat). craiovenii s-au dovedit 
vulnerabili în apărare, primind patru 
goluri (surprinzător pentru ei, care 
aveau la pasiv doar 14 goluri în cele 
20 de etape disputate pină sîmbătă), 
iar pe plan ofensiv au creat proble
me gazdelor doar prin Marcu, autor 
al unui gol foarte frumos și inițiator 
al celui de al doilea.

Jocul, influențat vizibil și de sta
rea terenului, a crescut tn calitate 
după pauză. In prima jumătate a 
partidei, cînd s-au produs șf două 
atacuri mai dure ale fundașului Gali 
asupra lui Bălăci și Crișan (singurele 
care au umbrit puțin nota de spor
tivitate a disputei de pe gazon), mu
reșenii luaseră conducerea in min. 
25, prin golul înscris de FANICI, 
după o lovitură liberă la care oaspe

consecutive, 
criti- 
Mu- 
fața 

făcut 
Vic-

punctul de 11 m, mingea intrind 
în plasă. Un 1—0 meritat după as
pectul locului, descris mai sus. 
însă calitatea partidei a fost me
diocră. foarte adesea submediocră, 
îndeosebi de partea timișorenilor.

Aurel NEAGU

OASPEȚII S AU TEMUT, GAZDELE N AU FORȚAT...
STEAUA - U.TA 2-0 (1-0)

Stadion Steaua ; teren foarte bun ; cer senin, vînt puternic ; spectatori — 
aproximativ 8OCX). Au marcat: DUMITRU (min. 12), G ZAMFIR (min. 
63). Șuturi la poartă : 25-2 (pe poartă : 9-0). Cornere : 6-1.

STEAUA: N. Răducanu 6 — Nițu 7, FL " ‘ - - - - --
Stoica 7, Dumitru 7, Iordănescu 6 (min. 46 
canu 6, Năstase 5, Q Zamfir 7.

U.TJL. : Ducadam 7 — Bubela 5, Kukla Giurgiu 6 — 
6 — Cura 6,

6, Gașpar 6, 
Schepp 6, Leac 7, Broșovschi 5 (min. 60 Domide 5), Bitea 
Vaczi 5 (min. 60 Coraș 6).

A arbitrat : N. Raab (Gmpia Turzii) 8 ; la linie : FL Cenea (Caracal) 
și I. Zaharia (Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : M. RĂDUCANU, VACZI, BITEA. 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.

Oaspeților le-a fost, fără îndoială, 
teamă de meciul cu Steaua. Si cu 
deplin temei, dacă ne glndim la sco
rurile mari cu care au pierdut ulti
mele intUniri susținute cu echipa 
militară pe terenul acesteia. Așa că, 
probabil, și-au propus un rezultat 
cit mai stri.is. In consecință, U.TA 
s-a organizat bine în apărare. Leac 
și Schepp i-au luat, chiar de la în
ceput, în primire, pe cel doi .diri
jori- steliștl, Iordănescu șl, respectiv. 
Dumitru, iar In atac arădenii au 
menținut doar pe Vaczi și pe Cura, 
In speranța unul eventual contra
atac. La rîndul lor gazdele, sigure 
de victorie, și-au propus, evident,
să dștige, apreciind că pot face acest 
lucru și fără să forțeze. Și așa s-a 
și intlmplat. Steaua a obținut un 
succes facil; U.TA. a pierdut la un 
soor mic. Cum s-ar spune, așteptă
rile s-au confirmat. Aceasta 
punctul de vedere al celor 
echipe. Cum rămine însă cu 
cu spectacolul sportiv care, 
lungul celor 90 de minute, n-a ofe
rit mai nimic ? Pentru că întrece
rea a fost in general anostă, presă
rată cu multe greșeli și puține faze 
de poartă. în special în prima re
priză, Steaua a avut tn marea ma
joritate a timpului Inițiativa, a ac
ționat mai echilibrat, dar atacurile

din 
două 

jocul, 
de-a

LIBERO
A.S.A. TG. MUREȘ - UNIVERSITATEA CRAIOVA

4-2 (1-1)
Stadion „23 August" ; teren moale ; ploaie, vînt și frig ; spectatori — 

aproximativ 9 000. Au marcat : FANICI (min. 25 și 90), BIRO I (mjn. 58), 
ȘTEFÂNESCU (min. 72, autogol), respectiv MARCU (min. 38) și CÂMĂ- 
TARU (min. 85). Șuturi la poartă 14-7 (pe poartă : 9-4). Comere: 
8-4.

A.S.A. : Biro II 7 - Onuțan 6, Unchiaș 7, Boloni 8, Gali 7 - Pîslaru 
7, Bozeșan 8, Biro I 8 - Fazekaș 6, Fanici 7, Hajnal 6.

UNIVERSITATEA : Lung 7 — Negrilă 6, Tilihoi 8, Ștefănescu 6, Purima 
6 (min. 59 Ungureanu 5) - pcleanu 6, Bălăci 6, Beldeanu 6 - Crișan 
6, Cămătaru 6, Marcu 8.

A arbitrat: Fr. Coloși 9 ; la linie : N. Georgescu (ambii din București) 
și, cu unele greșeli in semnalizarea ofsaidurilor, E. Poka (Deva).

Cartonașe galbene : GALL, NEGRILĂ.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-5 (0—2).

•••

ții și-au lăsat adversarii cam nesu- 
pravegheați. Egalarea a survenit în 
min. 38, printr-un șut plasat al Iui 
MARCU. După pauză, gazdele au 
luat din nou avantaj în min. 58, cînd 
la șutul lui BIRO I mingea a lovit 
bara aproape de vinclu și a intrat 
apoi in poartă. Scorul a devenit 3—1 
in min 72, ȘTEFANESCU, presat de 
Bozeșan și neslncronizindu-se cu 
Lung, trimițind balonul In propria 
poartă. Craiovenii au redus din

COMAN SALVEAZĂ... EGALITATEA
C.S. TÎRGOVIȘTE - S.C. BACĂU 0-0

Stadion Municipal ; teren bun ; timp schimbător, vînt foarte puternic ; 
spectatori — aproximativ 15 000. Șuturi la poartă : 18-7 (pe poartă 9—4). 
Cornere : 17-7.

C. S. TÎRGOVIȘTE : Coman 9 — Gheorghe 6, Alexandru 7, Ene 8, Pitaru
6 - Tătaru 6, Furnică 7, Kallo 8 — F. Grigore 6, Marinescu 7, Miu 6 (min. 
55 — Greaca 7).

S. C. BACĂU : Mîndrilă 9 — Panaite 7, Catargiu 8,
7 - Cărpuci 6, Vamanu 7, Solomon II 6 (min. 90 — 
Botez 7. Antohi 8.

A arbitrat: V. Ciocâtteu 8 ; Ja tușe : D. Preuțescu 
și Gh. Ispas (Constanța).

Cartonașe galbene : GHEORGHE, TĂTARU, LUNCA.
Trofeul Petschovschi: 10. La juniori : 0-2 (0-0).

Minutul 84 al meciului: Pitaru 
se grăbește si trimite, neinspirat, 
balonul spre propria poartă. An- 
tohi „simte" cadoul ce i se oferă. 
Sprintează, ajunge mingea, si se 
găsește singur numai cu Coman 
în față. Șutează puternic. Dar, cu 
experiența-i de ani între buturi, 
portarul tîrgovistean anticipează 
direcția balonului și salvează un 
gol realizat 95 la sută. Cu numai 
sase minute înaintea finalului, a- 
cest gol ar fi reprezentat, aproape 
sigur, o victorie băcăuană. Ceea 
ce — fără discuție — nu ar fi 
fost just. Dar partida de la Tîrgo- 
viste — asemenea multora din 
campionatul nostru — s-a jucat 
după „tiparul" : dominare furibun
dă. insistentă a gazdelor (mai cu 
seamă în ultima treime, ca timp, 
a întîlnirii) și apărare cvasi-per- 
manentă a oaspeților, punctată de 
contraatacurile care oferă 
lor" de tip Antohi cîmp 
liber de acțiune în fată, 
că. spre deosebire de alte______
în care i-am văzut. Tătaru, Kallo 
et co. n-au avut claritatea ți de-

„săgeti- 
larg si 
Numai 
partide

Marin 7, Agiu
Ad. lonescu 5) 

7, Vigu 6 — 
- M. Rădu-

sate. de-fisurate tr.tr-un tempo lent 
și lipsite de inedit In zona de fina
lizare, n-au creat probleme dificile

Minutul 11. Dumitru înscrie primul gol al echipei )sale. (Fază din meciul
Steaua — U.T.A. 2—0) Foto : Vasile BAGEAC

ți andi cap prin CAMATARU (min. 
85, după o acțiune spectaculoasă a 
lui Marcu), dar scorul final a fost 
pecetluit în ultimul minut de joc 
(de fapt în minutul de prelungire 
hotărît de arbitru la accidentarea 
lui Purima), cînd FANICI a Îm
pins în plasă mingea respinsă de 
portarul Lung la șutul lui Biro I.

Constantin’FIRĂNESCU

Lunca
Pană)

6, Solomon I
— Chitaru 6,

(ambii din Craiova)

cizia obișnuită în acțiuni. De 
„vină" a fost, e adevărat, și de
fensiva băcăuanilor. Strînsă în 
jurul lui Catargiu, un veritabil 
comandant de redută, ea a res
pins cu calm si destul de orga
nizat atacurile în valuri ale tîrgo- 
vistenilor. Care, astfel, n-au putut 
să-1 învingă niciodată pe firavul 
dar agilul Mîndrilă. Au și pierdut 
cîteva situații clare ca aceea a lui 
Greaca (min. 58) care — într-un 
dublu duel cu portarul oaspeților 
— a fost blocat o dată de acesta 
si. în secundele următoare, a șutat 
afară. Mai înainte. Kallo (min. 55) 
s-a văzut si el neutralizat de 
Mîndrilă. Alte situații bune pentru 
tîrgovișteni (patru la număr) s-au 
irosit si ele, nervozitatea lor cres- 
cînd. în vreme ce băcăuanii con
traatacau rar. dar foarte 
(min. 52 — Antohi. min. 
Botez).

Așa s-a 
0—0. încă 
traatacului 
tional...

tăios
67 —

acestuiscris povestea
un semi-succes al con- 
în fata atacului pozi-

Eftimie IONESCU

unei defensive aglomerate, decisă 
să opună o dîrză rezistență. Mizînd 
aproape totul pe apărare, U.T.A. a 
tratat fără convingere faza ofensi
vei. O dată, în min. 75, însă, Coraș 
a făcut o excepție și a fost la un 
pas de a marca. Dar parcă s-ar fi 
speriat de o asemenea „minune" și 
n-a mai încercat a doua oară. Nici 
el, nici coechipierii săi.

Momentele frumoase ale medului 
au fost, indiscutabil. golurile. La 
primul, din min. 12, mingea a mers 
„șnur- de la Stoica la Năstase, de 
aici la Iordănescu și apoi la DU
MITRU, care a șutat sec la colț, 
fără nici o șansă pentru Ducadam, 
La cel de-al doilea, din min. 63, o 
frumoasă acțiune pe extremă a lui 
M. Răducanu s-a încheiat cu o pasă 
la întîlnire în careul advers. ZAM
FIR, venit din urmă, a reluat în pla
să sub privirile mirate ale apărăto
rilor adverșî care așteptau ca arbi
trul să fluiere un ofsaid imaginar.

Mihai IONESCU



ÎN DIVIZIA B: O ETAPĂ AGITATĂ
SERIA I
F.C.M. Galați 2 (1)
NITRAMONIA Făgăraș 0 (0)

GALAȚI. ‘ 18 (prin telefon).
Cursa pentru promovare in Divi
zia A. în care este atît de ferm 
angajată echipa gălățeană. umple 
tribunele la fiecare meci. Așa 
a fost și azi, cînd peste 13 000 de 
spectatori au venit să-și încura
jeze echipa favorită în meciul cu 
Nitramonia. terminat cu o victo
rie pe deplin meritată.

Fată de aspectul general al 
partidei (dominare netă a local
nicilor. ocazii peste ocazii) dife
rența este însă prea mică.

După ce au obținut o rapidă 
deschidere a soorulul (Florea 
în min. 5, după o acțiune a Iul 
Cramer), gălățenil au avut o a- 
valanșă de ocazii prin R. Dan. 
Florea, Cramer, Majaru. dar au 
ratat exasperant. La fel și după 
pauză cînd. însă, în afara -pri
pelii* atacantîlor lui F.C.M.. s-a 
opus majorării scorului și exce

lentul portar Szalad, care a fă
cut adevărate minuni. Scorul 
final a fost stabilit în min. 82 
de Balaban, care a transformat 
o lovitură de la 11 m just acor
dată la faultul lui Arineanu asu
pra Iui Cramer.-

Arbitrul. V. Constantinescu 
(București) a condus foarte bine 
formațiile :

F.C.M. GALATI : Oană — NE- 
DELCU, OLTEANU, Constanti- 
nescu, Tolea — Burcea (min. 77 
Bejenaru). BALABAN — R. Dan. 
Cramer, Florea, MAJARU.

NITRAMONIA : SZALAD (min. 
80 Teodorescu) — Bădilă, VAR- 
ZARU, Arineanu. PIrvu — Io- 
nescu, CIUTAC. Palii — Popescu 
(min. 30 Kelemen), Sudu. Chirie.

Radu URZ1CEANU

RELON - CEAHLĂUL P.N. 1 (0) 
VIITORUL Vaslui 0 (0)

Unicul gol * fost realizat de 
Șoiman (mln. 65).

C.S.M. Suceava 3 (2)
PROGRESUL Brăila 0 (0)

Autorii golurilor: Grosaru (min. 
3 și min 10 din 11 m) și Avă- 
danei (mln S4).

VICTORIA Tecuci 2 (2)
CONSTRUCTORUL lași 0 (0)

Au înscris: Adam (min 22) și
Pave] (min. 31).

I.C.I.M. Brașov 2 (0)
F.C. Constanța 0 (0)

Autorii golurilor: Bența (min. 
52) și Funkstein (min. 63).

DELTA Tulcea 2 (1)
STEAGUL ROȘU Brașov 0 (0) 

Autorul golurilor: Iamandi
(min 4 șl 51).

PORTUL Constanța 2 (1)
MINERUL Gura Humorului 0 (0)

Au înscris: Gafar (min. 44) șl 
Nedelcu (min. 75).

MUSCELUL Cimpulung 3 (0)
OLTUL Sf. Gheorghe 1 (0)

Au marcat: M. Popescu (min. 
55 și 64). Miuțu (min. 79), res
pectiv Sebestyen (min. 59).

F.C. Brăila 4 (1)
TRACTORUL Brașov 1 (0)

Au marcat: Petrache (min. 20 
și min. 73 din 11 m), Bezman 
(min. 60), Traian (min. 84), res

pectiv Moarcăș (min, 79).

Relatări de la C. Rusu, I. Min- 
drescu, V. Doruș, C. Gruia, P. 
Comșa. N. Stere, P. Mateoiu, D. 
Cristache.

ETAPA VIITOARE (duminică
25 martie): Nitramonia Făgăraș 
— F. C. Brăila (1—1), Progresul 
Brăila — I.C.I.M. Brașov (i—4), 
Victoria Tecuci — Portul Con
stanța (0—2). Tractorul Brașov — 
F.C.M. Galați (2—4), F. C. Con

stanta — C.S.M. Suceava (0—3), 
Steagul roșu Brașov — Construc
torul iași (0—1). Oltul Sf. Gheor
ghe — Delta Tulcea (0—1), Mi
nerul Gura Humorului — Relon- 
Ceahlăul P. Neamț (0—2). Viito
rul’ Vaslui — Muscelul cimpu
lung (1—2).

1. F.C.M. GALAȚI 20 16 1 3 44-17 33
2. C.S.M. Suceava 20 12 4 4 34-14 28
3. Steagul roșu 20 12 3 5 33-14 27
4. F.C. Brăila 20 11 2 7 25-22 24
5. F.C. Constanța 20 10 2 8 36-21 22
6. I.C.I.M Brașov 20 8 3 9 29-28 19
7. Muscelul C-lung 20 9 1 10 28-28 19
8. Viitorul Vaslui 20 8 3 9 22-24 19
9. Victoria Tecuci 20 9 1 10 31-34 19

10. Nitramonia Făg. 20 7 5 8 24-29 19
11. Portul Constanța 

Tractorul Brașov
20 8 2 10 28-27 18

12. 20 8 2 10 28-33 18
13. Delta Tulcea 20 8 1 11 22-26 17
14. Relon-Ceahlău! 20 7 3 10 13-26 17
15. Minerul O H. 20 7 3 10 16-29 17
16. Construct, lași 20 6 4 10 22-26 16
17. Oltul Sf. Gh. 20 6 3 11 18-34 15
18. Progresul Brăila 20 4 5 11 13-34 13

SERIA A Il-a

PETROLUL Ploiești 0 (0)
METALUL București 1 (1)

PLOIEȘTI, 18 (prin telefon). 
Partidă de bun nivel tehnic șl 
spectacular, încheiată cu o sur
prinzătoare, dar absolut meritată, 
victorie a bucureștenilor, care au 
venit cu lecția bine învățată La 
Ploiești : apărare grupată și con
traatacuri periculoase. In plus, 
metalurgiștii au beneficiat și de o 
linie mediană în formă bună Jn 
care a excelat, din nou, ex-ste- 
listul ion Ion. Petrolul, deși a do
minat teritorial treisferturi din 
meci, a trebuit să se încline in 
„fief-ul" propriu, datorită unei i- 
neficacități exasperante. Unicul 
gol al partidei a fost înscris în 
min. 44, de Șt. Popa, care a spe
culat o degajare greșită a porta
rului Constantin. O notă bună se 
cuvine obiectivului public ploieș
tean, care — la sfirșitul partidei 
— a aplaudat la scenă deschisă 
atît echipa învingătoare, cît șl 
brigada de arbitri. A condus ex
celent Otto Anderco (Satu Mare).

petrolul : Constantin — PI
SAU, Stanciu, Sotir, Butufei — 
Gh. Dumitrescu (min. 40 N. F-o- 
rian). Calciu (min. 50 Toporan).

FL. DUMTTRESCU — STATE, Si- 
maciu, Dobrescu.

METALUL : CIUPITU — Câlâ- 
rașiu, Marinescu, SEBE. Gane — 
ION ION, ȘL Popa, Giugiumică — 
Prodan (min. 60 Lungu ; min. 84 
Omer), SUMULANSCHL NICA.

Aurel PĂPĂDIE

F.C.M. Giurgiu 1 (0)
VIITORUL Scomicești 3 (0)

GIURGIU, 18 (prin telefon). Peste 
7 000 de spectatori au asistat la 
derbyul seriei a ii-a, in care gaz
dele au primit vizita liderului. 
Viitorul Scomicești. Meciul a dat 
naștere la o dispută dirză, în care 
angajamentul fizic a stat pe pri
mul plan. Oaspeții au venit cu 
gîndul să obțină remiza, motiv 
pentru care mai tot timpul ei 
s-au apărat (fără a ignora însă 
contraatacul). Invitată ’a joc, echi
pa giurgiuveană a atacat susținut 
Scorul putea fi deschis de Ca- 
lianu, care în min. 15, 22 și 26 a 
avut bune ocazii. La un contra
atac al oaspeților (min. 45). Voi- 
culeț a trimis balonul pe lingă 
poarta goală.

După pauză, echipa locală tși 
continuă ofensiva și In min. 71. 

in urma unui atac prelungit, fun
dașul Storobăneanu șutează pu
ternic de la 18 m. înscriind golul 
victoriei meritate a giurgiuvenilor. 
De semnalat că în min. 48, Marti- 
nescu (Viitorul) a șutat In „trans
versală-. Arbitrul Nicolae Rain ea 
(Birlad) a condus foarte bine for
mațiile :

F.C.M. GIURGIU : Tudorache — 
ȘTOROBANEANU, Bălănică, Reti, 
Giriea — S. CONSTANTIN, L 
Preda. Ciocan (min. 46 Grama) — 
M Preda. CORIN. CALLANU.

VIITORUL SCORNICEȘTI : An- 
ghel — C. MINCU. Pană, MAR- 
ITNESCU. A. Mincu — Petre (min. 
76 Palea). G. MANEA, BADEA — 
Voiculeț (min. 76 Bădăluță), P. 
Manea, Șoarece.

Gheorghe NERTEA

RULMENTUL Alexandria 1 (0)
METALUL Plopeni 0 (0}

A marcat : Voicilă (min. 34).

DINAMO Slatina 2 (1)
C.S.M. Drobeta Tr. S. 1 (1)

Au înscris: Ciocioană (min. 43). 
Vlăduț (min 83), respectiv Că- 
prioru (min. 9).

ELECTROPUTERE Craiova 0 (0) 
PROGRESUL VULCAN 1 (0) 

Autorul golului: Iordache (min.
83).

RAPID București 1 (0)
Ș.N. Oltenița 1 (0)

Au înscrt«: Pîrvu (min. 87)
pentru Rapid. P. Gheorghe (min.
M) pentru Ș.N.O.

GAZ METAN Mediaș 1 (1)
POIANA Cimpina 0 (0)

Unicul gol a fost reali::at de
Moraru (min. 14).

ȘOIMII Sibiu 1 (0)
CHIMIA Tr. Măgurele 0 (0)

A marcat: Țurlea (min. 85).

AUTOBUZUL București 3 (3)
CHIMIA Brazi 1 (0)

Autorii golurilor: Sultănoiu
(min. 15 din 11 m), Munteanu
(min. 22). Zamfir (min. 29), res
pectiv Ghițescu (min. 79).

Relatări de la M. Bizon, D. Mi
hail, T. Costin, O. Guțu, M. Ta- 
căl, T. Maniu și I. Timuc.

ETAPA VIITOARE (duminică 
25 martie) : Viitorul Scomicești 
— Șoimii Sibiu (2—0). Chimia 
Brazi — Rulmentul Alexandria 
(0—2), Ș. N. Oltenița — Gaz me
tan Mediaș (1—1), Metalul Bucu
rești — Dinamo Slatina (2—4), 
Poiana Cîmpina — Electroputere 
Craiova (2—4), Chimia Tr. Mă
gurele — Metalul Plopeni (0—4), 
F.C.M. Giurgiu — Autobuzul 
București (0—2), Progresul Vul
can București — Petrolul Plo
iești (2—4) C.S.M. Drobeta Tr.
Severin — Rapid București (0—3).

1. METALUL Buc. 20 10 5 5 27-17 25
2. F.C.M. Giurgiu 20 11 3 6 25-28 25
3. Viit. ScorniceștL 20 11 2 7 29-21 24
4. Metalul Plopeni 20 10 3 7 28-16 23
5. Dinamo Slatina 20 10 3 7 41-33 23
6. Rulmentul Alex. 20 9 5 6 21-14 23
7. Autobuzul Buc. 20 10 2 8 31-22 22
8. Petrolul PI. 20 9 2 9 30-22 29
9. Prog. Vulcan 20 9 2 9 26-27 20

10. Rapid Buc. 20 6 7 7 29-22 19
11. Gaz metan 20 7 5 8 18-21 19
12. Șoimii Sibiu 20 6 6 8 20-21 18
13. C.S.M. Dr. T.S. 20 8 2 10 24-30 18
14. Ș.N. Oltenița 20 5 7 8 15-23 17
15. Electroputere 20 7 3 10 22-33 17
16. Poiana Cîmpina 20 7 2 11 25-34 16
17. Chimia Tr. M. 20 6 4 10 17-33 16
18. Chimia Brazi 20 6 3 11 23-34 15

SERIA A IU-a ------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.C.M. Reșița 1 (1)
MINERUL Anina 0 (0)

REȘIȚA, 18 (prin telefon). Peste 
7 t>00 de spectatori au fost pre
zență pe stadionul din Valea Do- 
manului, pentru a urmări par
tida dintre fosta divizionară A, 
F.C.M., și formația minerilor din 
Anina. Debutul întîlniru prevestea 
un spectacol bun, gazdele îns
criind relativ repede, în min. 3, 
prin Irimia (șut înșelător de la 2# 
m), dar șl cu largul concurs al 
portarului Secul, care a scăpat 
balonul în poartă. A fost însă un 
simplu „foc de paie*, deoarece în 
următoarele minute am fost mar
torii unul joc încîlcit, ai unei 
lupte oarbe intre o înaintare pre
cipitată (a reșițenilor) șl o apă
rare supranumerl că (a minerilor), 
care a căutat, în permanență, să 
limiteze proporțiile scorului. Cam 
atît de la un joc de slabă factu
ră tehnică.

A arbitrat bine Gh. Donciu (Ca
racal) următoarele formații :

F.C.M. REȘIȚA : WINDT —
RITES (min. 46 Chlvu), Irimia, 

hergane, Telescu — Portik, 
Uțiu, Firețeanu — OANCEA, Ga
bel. Florea.

MINERUL : SECUI — Dănilă, 
BATRINU, Șchlopu, Olarlu — Ig
nat. David, Platagă — Pavel. 
Gruia, Dosa.

Florin SANDU

MINERUL Moldova Nouă 2 (1)
MU* Cluj-Napoca 1 (1)

Autorii golurilor : Costinaș 
(min. 37). Pop* (min. 57). res
pectiv Cimpeanu n (min. 26).

CHIMICA Timăveni 2 (2)
ÎNFRĂȚIREA Oradea 0 (0)

Au înscris: Munteanu (min.
24) și Șchlopu (min. 42).

C.F.R. Cluj-Napoca 2 (1)

IND. SIRMEI G Turzii 0 (0)
Au marcat: Țegean (min. 44) 

șl Albu (min. 86).

C.I.L Sighet 1 (0)
MINERUL Cavnic 1 (1)

Au înscris: Bocșa II (min. 70)
pentru C.I.L., Roatiș (min. 43)
pentru Minerul.

U.M. Timișoara 3 (1)
METALURGISTUL Cugif 2 (2)

Autorii golurilor: Iancovici
(min. 35 și 62). Giuchlci (min. 
65). respectiv Humei (min. 29, 
autogol). Vătafu (min. 36).

GLORIA Bistrița 3 (2)
C.F.R. Timișoara 0 (0)

Au marcat: Berceanu (min. 30 
și 31) șl Georgescu (min. 55).

DACIA Orăștie 2 (0)
VICTORIA Călan 0 (0)

Au Înscris: stance) (min. 57
din 11 m) șl Mânu (min. 65).

AURUL Brad 3 (2)
MUREȘUL Deva 0 (0)

Autorii golurilor: Ghiță (min.
»), Petric* (min. 31) șl Gold* 
(min. 53).

Relatări de la P. Șumandan, I. 
Ducan, L Lespuc, Gh. Peter, C.

Crețu, I. Toma, B. Crețu Șl Al. 
Jurcă

ETAPA VIITOARE (duminică 
25 martie): Victoria călan — în
frățirea Oradea (0—6), Mureșul 
Deva — Minerul Cavnic (0—1). 
U.M. Timișoara — C.F.R. Timi
șoara (0—2), Dacia Orăștie — 
Aurul Brad (0—2). C.F.R. Cluj- 
Napoca — „U“ Cluj-Napoca
(1—2). Ind. strmd C. Turzii — 
C.I.L. Slghet (0—2), Metalurgistul 
Cugir — chimica Tîrnăvenl (2—4), 
Minerul Anina — Gloria Bistrița 
(0—2), F.C.M. Reșița — Minerul 
Moldova Nouă (0—1).

i
ÎNSCRIERI PENTRU EXCURSII INTERESANTE
SI ATRACTIVE ÎN R.S. CEHOSLOVACĂ
9

Itinerarele trimestrului II — 1979 cuprind, în principal, 
obiective turistice din R.S. Cehoslovacă, diferite orașe din 
R.D. Germană, R.P. Ungară, R.P. Polonă și Austria. De 
asemenea, se fac înscrieri pentru excursii ce includ vizi
tarea capitalelor unor țări socialiste.

Astfel, puteți opta pentru unul din itinerarele de mai jos :

1. „U- CJ.-NAP. 20 12 3 5 33-12 27
2. Gloria Bistrița 20 11 3 6 44-17 25
3. Aurul Brad 20 10 3 7 36-23 23
4. C.F.R. Cj.-Nap. 20 11 1 8 29-23 23
5. F.C.M. Reșița 20 8 6 6 31-20 22
6. Mineral M. N. 20 11 0 9 26-23 22
7. Mineral Anina 20 10 1 9 34-25 21
8. Chimica Tim. 20 9 2 9 26-30 20
9. Metalurg. Cugir 20 8 4 8 22-35 20

10. Mineral Cavnic 20 8 3 9 30-36 19
11. Dacia Orăștie 20 8 3 9 16-24 19
12. înfrățirea Or. 20 8 2 10 26-27 18
13. C.I.L. Sighet 20 7 4 9 27-32 18
14. U.M. Timișoara 20 7 4 9 21-29 18
15. Ind. sîrmei C. T. 20 8 1 11 23-28 17
16. C.F.R. Timiș. 20 7 2 11 27-31 16
17. Mureșul Deva 20 7 2 11 18-27 16
18. Victoria Călan 20 7 2 11 18-45 16

K

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
• București — Praga — București

Brno — Praga

(AVION, 5 zile) •
Budapesta — București

pronoexpres

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
BOX-EXPRES DIN 18 MARTIE 

1979

40

Extragerea I : 24 8 7 26 21 11

Extragerea
20 4

a n-a : 32 3 39 18

Extragerea
27 20

a in-a : 29 44 13 18

Extragerea
10 42

a iv-a • 11 9 18 21

Extragerea a V-a: 8 41 17 28 23

Extragerea a Vl-a : 45 41 6 36 26

Extragerea
11

a vn-a :: 38 40 3 24

Extragerea a viii : 42 38 4 39

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI:
1.435.762 lei

CIȘTIGURILE TRAGERII 
EXTRAORDINARE 

PRONOEXPRES DIN 7 MARTIE

FAZA I: categoria A: 1 va

riantă 25% a 17.500 lei ; cat. B :
46.25 a 5.552 lei ; cat. C : 173,25 a 
1.440 lei ; cat. D ; 7.974,75 a 60 
leL

FAZA a H-a : categoria 2:3 
variante 100% a 31.579 lei sau, 
la alegere, o excursie de un loc 
în R.D.G. — Danemarca, sau 
R.P. Bulgaria — Grecia, sau R.S. 
Cehoslovacă șl diferența in nu
merar și 7 variante 25% a 7.895 
lei : cat. 3 : 28,50 a 7.317 lei : cat. 
4 : 87 a 1.724 lei ; cat. 5: 235 a 
638 lei ; cat. 6 : 8.318 a 60 lei.

FAZA a in-a : categoria G : 1 
variantă 100% (autoturism Dada 
1300 sau, la alegere, Skoda 120 I» 
și diferența în obiecte existente 
în magazinele comerciale); cat. 
H : 26 a 3.000 Id. cat. I : 31.75 a 
500 lel ; cat. J: 3.723,75 a 60 ld.

FAZA a iv-a : categoria M : 1 
variantă 100% (autoturism Dada 
1300 sau, la alegere. Skoda 120 I. 
și diferența în obiecte existente 
în magazinde comerciale) și 2 va
riante 25% a 17.500 Id ; cat. N : 
4 variante 100% a 8.993 lel sau, la 
alegere, o excursie de un loc în 
R.P. Bulgaria — Grecia, sau R.S. 
Cehoslovacă și diferența în nu
merar șl 10 variante 25% a 2.248 
lei; cat. O : 37,75 a 1.548 id ; 
cat. p : 183,75 a 318 ld; cat. R :
476.25 a 123 ld ; cat. S : 12.761,75 
a 60 ld.

Autoturismde „Dada 1300* sau. 
la alegere. „Skoda 120 L“ și dife
rența în obiecte existente în ma
gazinele comerciale au revenit 
partlcipanților; FELICIÂ TICEA

din Oradea (la categoria G) sl 
IOAN POP din Hunedoara (la 
categoria M).

CIȘTIGURILE TRAGERII
„LOTO 2“ DIN 11 MARTIE 1979

Categoria 1 : 1 variantă 25% 
(autoturism Dada 1300) ; cat. 2 : 
6,75 a 15.035 ld ; cat. 3 : 23,25 a 
3.592 lel ; cat. 4 : 174,25 a 582 ld; 
cat. 5 : 348 a 200 ld ; cat. 6 : 
2.734 a 100 ld.

Report la categoria 1 : 48.742 lei.
Autoturismul „Dada 1300“ de 

la categoria 1, realizat pe o va
riantă 25%, a revenit participan
tului GHEORGHE ARVAT din 
București.

REZULTATELE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 18 MARTIE

1979

I. Ascoli — Perugia X
n. Atalanta — Verona 1

in. Avellino •— Bologna X
IV. Fiorentina — Catanzaro X
V. mtemazionale — Milan X

VI. Juventus — Napoli 1
VH. Lanerossi — Torino X

VHL Roma — Lazio 2
IX. I.C.I.M. — F. C. C-ța 1
X. Delta — Steagul Roșu 1

XI. Rulmentul — Met. Plopeni 1
XII. Electroputere — Progresul 2

xm. Minerul M.N. — „U“ CJ.-N. 1

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI: 
1.012.397 LEI.

• București —
(TREN, 8 zile) j

• București —
— Presov
București (AUTOCAR, 8 zile) J

• București — Sibiu — Arad — Budapesta —•_
— Brno — Ceske Budejovice — Praga — Brno 
lava — Viena — Budapesta — Arad 
(AUTOCAR, 12 zile).

Arad — Budapesta — Bratislava 
Kosice — Mișkolc — Oradea —

— Poprad 
Brașov —

Bratislava
— Bratis- 

Sibiu — București

• București — Berlin — Praga — Budapesta — București 
(AVION + TREN, 10 zile);

• București — Sofia — Budapesta — Praga — Berlin — 
Varșovia — Moscova — București (AVION, 13 zile) ;

• București — Praga — Brno — Bratislava — Budapesta 
— București (AVION 4- TREN, 9 zile) ;

• București — Arad — Budapesta — Brno — Ostrava
— Katowice — Cracovia — Tatranska — Lomnice — Kosice
— Mișcolc — Debrecen — Oradea — Cluj-Napoca — Brașov
— București (AUTOCAR, 11 zile) )

• București — Sibiu — Arad — Budapesta — Brno — 
Praga — Karlovy Vary — Weimar — Eisenach — Leipzig
— Dresda — Elveția Saxonă — Baștei — Usti nad Labem
— Hradec Kralove — Nitra — Bratislava — Viena — Gyor
— Budapesta — Arad — Sibiu — București (AUTOCAR, 
15 zile).

Pentru înscrieri și detalii suplimentare vă puteți adresa 
tuturor oficiilor județene de turism din întreaga țară, pre
cum și la Agenția de excursii cu turiști români în străină
tate din București (str. Episcopiei nr. 2, telefon: 16.44.31).
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Pe Semenic, „Cupa U. T. C." la schi-slalom

ULTIMUL ACT AL „DACIADEI ALBE“
Cu două zile înainte de con

curs. Semenicul s-a trezit sub 
rafalele coșavei, „vîntul mîncă- 
tor de zăpadă". Stirnit de soa
rele care in Cimpia Dunării ri
dicase mercurul termometrelor 
la 20 de grade, acesta se unise 
cu austrul — supranumit „trais
tă goală" fiindcă nu aduce pre
cipitata — si asaltau piscurile, 
topind zăpada. Așa se explică 
faptul că. în ziua hărăzită con
cursului, zăpada era cărată cu 
lighiane și saci de plastic, ceea 
ce multora le-a reamintit de 
J O. de la Innsbruck, din 1964, 
cind s-a procedat la fel. pentru 
amenajarea pîrtiei.

BIATLONISTII
DE LA DINAMO BRASOV 
CAMPIONi Șl LA ȘTAFETĂ 

. Sîmbătă dimineața, pe Va
lea Rîșnoavei de lingă Pre
deal, au continuat întrecerile 
campionatelor naționale de 
biatlon cu desfășurarea cursei 
de ștafetă. Dacă în zilele pre
cedente timpul a fost frumos, 
de data aceasta a viscolit în 
rafale, cu ninsoare abundentă, 
în aceste condiții, biatloniștii 
au avut de parcurs multe ture 
de penalizare — datorită tra
gerilor în poligon. Sportivii di- 
namoviști (antrenori Ștefan 
Stăiculescu și Gheorghe Vil- 
moș) s-au dovedit foarte bine 
pregătiți, ei reușind prin vic
toria echipei de ștafetă să cu
cerească toate titlurile de 
campioni ale seniorilor. Ștafeta 
Dinamo I a condus încă din 
primul schimb, dar surprinză
tor, cei care sosesc pe locul se
cund după 7,5 km, sînt sportivii 
de la Steagul roșu, prin Ion 
Pelin, care l-a devansat pe re- 
Drezentantul A.S.A., Gheor
ghe Flucuș. înaintea ultimului 
schimb situația era destul de 
echilibrată. Gheorghe Girniță 
îl conducea pe colegul său din 
echipa secundă, Csaba Szabo, 
cu 30 de secunde, iar pe spor
tivul de la A.S.A. I, Ion Cim- 
poia, cu aproximativ un minut. 
A urmat o întrecere echilibrată 
deoarece Gîrnîță a trebuit să 
facă două ture de penalizare 
în timp ce principalii săi ad
versari au tras foarte bine, 
adică fără penalizări. Finalul a 
fost decis de excelenta aler
gare pe schiuri a lui Gîrnițâ, 
care a dus echipa Dinamo I 
snre titlul de - campioană. RE
ZULTATE TEHNICE, ștafeta 
4x7.5 km : 1. Dinamo I (VI. 
Todașcă. Fr. Foriko. V. Băje- 
nariu. Gh. Girniță) 2h 25:14 — 
camnioanâ națională, 2. Dinamo 
TI 2 h 26:12, 3. A.S.A. I 2 h 
27:30. 4. Steagul roșu 2 h 32:57 
5. A.S.A. II 2 h 39:59.

Mihai BARA

Dar acesta n-a fost singurul 
eveniment inedit pe care l-au 
trăit reprezentanții celor 22 de 
județe „de deal si de munte", 
prezenți la cea de a X-a ediție 
a „Cupei U.T.C. la schi-slalom“: 
condițiile i-au obligat să ame
najeze o nouă pirtie, chiar lingă 
complexul de cabane si hote
luri, retezînd mărăcinișul. A 
fost un „mini-șantier al tinere
tului", care a dus la semnarea 
actului de naștere a unei noi 
pirtii pe Semenic. Apoi, toți 
schiorii au acoperit cu zăpadă 
gropile și au bătătorit pirtia, 
urcind și coborind. In final, s-a 
beneficiat de condiții foarte bu
ne de concurs.

Astfel pregătită, pirtia putea 
rezista coșavei si austrului, cel 
puțin încă două zile, pînă la 
„serbările zăpezii", la care ur
mau să ia parte 4 județe si— 
televiziunea.

Concursul a început către a- 
miază. cind soarele învăluise 
totul intr-o lumină argintie. Cei 
88 de competitori — băieți și 
fete — au fost impărțiți pe ca
tegorii de virsti : pînă la 19 ani 
și peste 19 ani. Fetele au avut 
de străbătut 30 de porți. iar 
băieții — 40. Pentru aceștia, 
pirtia era mai lungă cu 200 de 
metri.

Încă de la primele starturi 
s-a evidențiat buna pregătire a 
schiorilor din județele Brașov, 
Prahova. Alba. Sibiu. Harghita, 
Suceava și Caraș-Severin. Și 
tot după primele starturi s-a 
putut vedea marea diferență de 
valoare dintre preaătirea fete
lor — care abordau porțile cu 
stingăcia începătorului si inre-

JUNIORUL ION LUNGOCI, CAMPION
IN CURSA DE 15 km... LA SENIORI

Sîmbătă și duminică au 
continuat, pe traseele marcate 
la Grădina Oncești din Pălti
niș, întrecerile campionatelor 
naționale de fond pentru 
schiorii seniori. Și la actuala 
ediție sportivii juniori, s-au nu
mărat printre principalii per
formeri ai disputelor. O exce
lentă impresie a lăsat Ion Lun- 
goci (încă junior mic — 16 
ani) elev al Liceului de istorie- 
filologie din Predeal, pregătit 
de prof. Ion Dudu, care, so
sind primul în cursa seniorilor 
pe distanța de 15 km, acumu
lează în acest an patru titluri 
de campion național de juniori 
și seniori, performanță pentru 
care atît el cît și antrenorul 
său merită sincere felicitări.

Cursa fetelor pe distanța de 
5 km a fost dominată de spor
tivele de la Tractorul Brașov 
(antrenor Jean Sumedrea). în
trecerile de ștafetă 3X5 km, 
pentru senioare și 3X10 km 
pentru seniori au revenit, con
form așteptărilor, schiorilor și 

gistrind cileva abandonuri — și 
pregătirea băieților, care cobo
rau ca niște bolizi.

Înainte de startul in cea de 
a doua manșă, lupta pentru 
ciștigarea cupei era încă des
chisă. dar șansele cele mai 
mari le aveau reprezentanții 
județelor Brașov. Prahova, Har
ghita și Alba. Gazdele — cei 
din Caraș-Severin. care concu
rau „pe teren propriu" — înre
gistraseră două... căzături, așa 
că aveau șansele micșorate.

In timpul desfășurării celei 
de a doua manșe, soarele a fost 
acoperit de nori și concurenta 
au avut de înfruntat atit vin
tul. cit si burnița. Dar. vremea 
mohorită n-a putut estompa 
buna dispoziție a competitorilor 
Si a sutelor de spectatori pre
zenți pe Semenic. pentru a con
semna actul de închidere a eta
pei de iarnă a „Daciadei".

REZULTATE TEHNICE : Ca
tegoria sub 19 ani. fete : 1. In- 
geborg Fleischer (Sibiu), 2. Mo
nica Berkesi (Maramureș), 3. 
Emilia Potîrniche (Brașov) ; 
băieți : 1. Sandor Luda (Bra
șov), 2. Adrian Voiculescu (Pra
hova), 3. Mircea Chirilă (Alba) 
jt Arpad Virginas (Harghita). 
Categoria peste 19 ani. fete : 1. 
Elena Boiarinov (Suceava), 2. 
Marta Vizali (Harghita). 3. Luci' 
Ilie (Caraș-Severin) ; băieți : 1. 
Lorincz Pal (Harghita). 2. Nî- 
colae Șerban-Boș (Brașov), 3. 
Dănuț Gligor (Alba). Totalizind 
cele mai multe puncte, repre
zentanții județului Brașov au 
cîștigat „Cupa U.T.C. la schi- 
slalom".

Sever NORAN

schioarelor de la Dinamo și 
Tractorul din Brașov.

REZULTATE TEHNICE. 5 km, 
senioare : 1. Elena Lagusis (Trac
torul) 20:47,936 — campioană na
țională ; 2. Piroșca Abos (Voin
ța M. Ciuc) 20:51.314 ; 3. Luda 
Perciog (Tractorul) 21:22,905 ; 4. 
Iuliana Popoiu (Tractorul) 
21:19,107 ; 5. Camelia Cariaru
(C.S.S. Sibiu) 21:56,885 ; 5. Ele
na Tișcă (Tractorul) 22:11.488 ; 
15 km, seniori : 1. Ion Lungoci 
(L.P.) 51:27,475 — campion natio
nal ; 2. Gheorghe Găvenea (Di
namo) 52:41,782 ; 3. Petre Ceoba- 
nu (Dinamo) 52:55,632 ; 4. Andrei 
Perciog (Dinamo) 53:52,925 ; 5.
Gyula Kiss (C.S.S. Gheorghieni) 
55:46,273 ; 6. Gheorghe Ionetecu
(Dinamo) 55:49,384: ștafeta 3X5 
km, fete : 1. Tractorul Brasov I 
(I. Popoiu, L. Perciog, El. Lagu
sis) 65:16 — campioană națională;
2. C.S.U. Oradea 73:36 : 3. Trac
torul Brașov n 74:40 ; ștafeta 
3X10, băieți : 1. Dinamo Brașov 
I (G. Găvenea, A. Perciog, P. 
Ceobanu) 1 h 13:22 — campioană 
națională ; 2. Dinamo Brasov II 
1 h 16:12 ; 3. I.E.F.S. București 
1 h 19:39.

Ilie IONESCU — coresp.

MARIA ALEXANDRU Șl ZSOLT BOHM - 
CAMPIONI NAȚIONALI ÎN PROBELE 
DE SIMPLU LA TENIS DE MASĂ

TG. MUREȘ, 18 (prin telefon). 
Proba de simplu a campionatu
lui național individual de se
niori și-a meritat din plin renu- 
mele de „probă a adevărului", 
întrecerile au exprimat în esen
ță, cum nu se putea mai bine, 
situația exactă din tenisul nos
tru de masă, în care „noul val‘ 
se îmbină cu generația vîrstnici- 
lor aducînd laolaltă dinamismul, 
spiritul ofensiv și jocul modern
— caracteristice tinerilor, pre
cum și experiența și tenacita
tea jucătorilor cu mai vechi 
state de serviciu. Dar, ceea ce 
ni se pare lucrul cel mai de 
seamă este triumful muncii a- 
sidue, continue și responsabile 
asupra jocului întîmplării, cam
pionii din acest an — maestra e- 
merită a sportului Maria Alexan
dru și impetuosul Zsolt Bohm
— fiind recunoscuți pentru ma
rile eforturi depuse sistematic 
în pregătire. Cea mai pasionan
tă finală, care a ținut tribunele 
într-o permanentă încordare și 
a stîrnit ropote de aplauze a 
fost cea a senioarelor. Eva Fe- 
renczi a început furtunos par
tida cu Maria Alexandru, a 
atacat irezistibil și a cîștigat 
confortabil primele două se
turi, la 8 și la 9. Va fi 3—0 7 
Nu, fiindcă — evident incomo
dată de jocul partenerei — 
Maria găsește resurse să așeze 
apele și să ia conducerea în 
setul ai III-lea cu 15—5 și 18—7. 
Eva revine, reduce handicapul 
la 14—19, dar Maria cîștigă la 
15. Jocul de metronom, cu lo
vituri năpraznice și derutante 
al Evei este dereglat și... 2—2 
la seturi, cel de-al IV-lea fiind 
cîștigat tot de Maria, la 13. 
Plin de neprevăzut, setul decisiv 
face ca avantajul să treacă al
ternativ de-o parte sau de alta, 
se ajunge la 18—18 și 19—19. 

Eva atacă o minge pe care Mă
ria abia reușește s-o pună pe 
masă, Eva — deconectată — e- 
zită, se hotărăște s-o „împingă" 
pe masă, dar o trimite prea îna
inte și este 20—19 pentru Ma
ria. Aceasta servește și atacă 
scurt returul Evei, reintrînd ast
fel, după doi ani, în posesia tit
lului.

La seniori, luptă dîrză într-o 
finală Zsolt Bohm — Șerban 
Doboși. Tînărul Bohm a prac
ticat un joc complet, sufocant, 
ofensiv, cu lovituri și servicii 
variate. Doboși știe multe și 
își cunoaște bine partenerul de 
sală, dar nu-1 poate opri din 
cursa dezlănțuită pentru titlu, 
care revine unui jucător din ce 
în ce mai complet și care a 
făcut în finală cel mai frumos 
joc al acestui campionat. Scor: 
3—0 (12, 13, 18).

CLASAMENTE. Simplu femi
nin : 1. Maria Alexandru (C.Ș. 
Progresul București) — cam
pioană națională pe anul 1979 |
2. Eva Ferenczi ’, 3—4. Liana 
Mihuț și Magdalena Leszay. 
Simplu masculin : 1. Zsolt Bohm 
(C.S.M. Cluj-Napoca) — cam
pion național pe anul 1979 ; 2. 
Șerban Doboși; 3—4. Simion 
Crișan și Teodor Gheorghe. 
Dublu feminin: 3—4. Viorica Ivan 
— Camelia Dascaliu și Fausti
na Bunduc — Carmen Manole. 
Dublu masculin: 3—4. Teodor 
Gheorghe — Sorin Cauri și 
Simion Crișan — Cristinel Ro- 
manescu.

Concursul de verificare al ju
niorilor mici a luat sfîrșit cu 
victoria sportivei Oiga Nemeș 
(Comerțul Tg. Mureș) și a lui 
Ștefan Murvai (Voința Satu 
Mare) Excelente organizarea și 
arbitrajul brigăzii din Tg. Mu
reș.

Mircea COSTEA

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI (grupa B)
(Urmare din pag. 1)

continuare ; Axinte (min. 31), 
Antal (min. 33, cind danezii 
erau cu 2 oameni pe banca de 
penalizare) și din nou B. Nagy, 
in min. 45. Au condus : Fis
cher (Norvegia), Frei (Elveția) 
și Tsukumoto (Japonia).

ELVEȚIA - R.P. CHINEZA 
6-4 (3-1, 1-2, 2-1)

Debutul echipei R.P. Chineze 
în rîndul formațiilor din grupa 
B a fost așteptat cu interes, 
mai ales că el s-a produs în 
fata reprezentativei elvețiene, 
o participantă tradițională, va
loroasă. la întrecerile eșalonu
lui secund. Ei bine, acest debut 
a fost promițător. hocheistii 
chinezi demonstrînd,. o certă 
creștere a nivelului jocului lor. 
axat. în mod firesc, pe utiliza
rea integrală a cunoscutei lor 
îndemînări precum și a rapi
dității. Ceea ce le lipsește încă 
este forța fizică, pe care — în 
schimb — au demonstrat-o mai 
experimentatii lor adversari de 
sîmbătă. Se poate spune, la 
modul general, că această ca
litate a fost precumpănitoare în 
fixarea rezultatului partidei, 
altfel destul de echilibrată. Au 
marcat : Dellsperger (min, 7 si 
19), Conte (min. 14), Holzer 
(min. 33). Kramer (min. 45) si 
Lortscher (min. 56), respectiv 
Van Ta-ciun (min. 2), Su Pin-ko 
(min. 31). Fu Len-tien (min. 
37) și Vang Ciu-can (min. 60). 
Arbitri : Westreicher (Austria), 
Fischer (Norvegia) si Barbu 
(România).

R.D. GERMANA - DANEMARCA 
9-1 (2-0, 5-1, 2-0)

Se vede clar în jocul repre
zentativei R.D. Germane că, 
periodic, are contact cu elita 
hocheiului mondial, echipele 
din grupa A, fiind, pînă acum, 
formația cea mai completă, cu 
un patinaj superior, cu o bună 
tactică și cu fiecare jucător a- 
vînd certe calități tehnice și 
fizice. Este drept, însă, că pînă 
acum echipa R. D. Germane 
n-a fost solicitată de un adver
sar mai puternic. Punctele au 
fost realizate de : Patschinschî 
(min. 37 și 49), Engler (min. 13), 
D. Peters (min. 16 și 33), Bielas 
(min. 33), Muller (min. 35) și 
Proske (min. 53), respectiv Ja
cobsen (min. 30).

Arbitri; Toemen (Olanda), 
Wang Ing-fu (R. P. Chineză), 
Balint (România).

OLANDA - NORVEGIA 
8-1 (2-0, 2-1, 4-0)

O partidă al cărei scor final 
poate înșela la prima vedere, 
lăsîndu-se să se creadă că ar fi 
rezultatul unei victorii facile a 
olandezilor. Lucrurile nu au 
stat, însă, așa, ci, dimpotrivă. 
Am asistat la un meci echili
brat, în care formația favorită, 
Norvegia — autoarea unei 
mari surprize în prima zi, cînd 
a învins Elveția — a fost de
pășită de ambiția, rapiditatea și 
promptitudinea în apărare a 
unei neașteptat de omogene și 
valoroase echipe olandeze. Mai 
realiști și mai deciși, olandezii 
au fructificat ocaziile de care 
au beneficiat, în timp ce nor
vegienii au ratat enorm, după 

care — foarte nervoși — au co
mis (mai ales în ultima repri
ză) o serie de inexactități de 
care a profitat formația olan
deză, învingătoare absolut me
ritată, chiar și la acest scor. 
Autorii golurilor: De Cloe — 
2, Berteling — 2, Pluymers, 
Van Soldt, Janssen, De Heer — 
Olanda, Ovstedal — Norvegia. 
Arbitri : Tsukumoto (Japonia), 
Pedersen (Danemarca) și Sch
weiger (R. D. Germană).

AUSTRIA - UNGARIA 
4-3 (0-2, 0-1, 4-0)

A fost una dintre cele mai 
interesante și mai viu disputate 
partide de pînă acum. Hocheiș- 
tii maghiari au început cu mui- 
tă vigoare și, după o rapidă 
deschidere de scor (Muhr, în 
min. 2), au continuat să domi
ne, detașîndu-se prin Gogolak 
(min. 11). In următoarea repri
ză, scorul ajunge la 3—0 (SzaJ- 
laî, min. 27), dar superioritatea 
echipei Ungariei a fost mai 
netă chiar decît o arată acest 
scor. Se părea că victoria nu 
Ie va scăpa jucătorilor lui 
Lașzlo Torok, mai ales că 
mai rămăseseră doar 10 minute 
de joc și ei conduceau cu trei 
goluri. Dar, din minutul 50, 
cînd austriecii înscriu prin Si- 
vec, începe cursa spre victorie 
a acestora. în min. 53 înscrie 
Geiger, în min. 54 egalează 
Sadjina, iar în min. 58, Geiger 
aduce austriecilor o victorie în 
care nici ei aproape că nu mai 
credeau și care-i menține ta 
cursa pentru locul secund. Ar
bitri : Frei (Elveția), Koskinen 
(Finlanda), Grigoriev (U.R.S.S.).

JAPONIA - R.P. CHINEZĂ 
9-3 (3-1, 4-1, 2-1)

Un meci care promitea să fie 
foarte interesant, deoarece la 
puțin timp după ce favoriții 
întrecerii, hocheiștii japonezi, 
deschiseseră scorul, tinerii și 
ambițioșii jucători chinezi (în 
mare progres) au egalat, reali- 
zînd în continuare cîteva faze 
de mare frumusețe și benefi
ciind de cîteva ocazii mari de 
gol, pe care însă le-au ratat. 
Experimentata formație niponă, 
scăpată din aceste momente di
ficile, a reușit să tempereze 
elanul adversarei sale și, trep
tat, să se impună în finalul pri
mei reprize, cînd s-a detașat la 
două goluri. După pauză, din 
nou echipa R.P. Chineze a avut 
o perioadă mai bună, a redus 
din handicap, dar, iarăși, expe
riența și plusul de valoare al 
hocheiștilor niponi și-au spus 
cuvîntul, ei detașîndu-se, de 
data aceasta decisiv. Au înscris: 
Wakabayasi — 4, Yamauchi,
Misawa, Itoh, Honda, Honma — 
Japonia ; VVan Cihu-cian, Cen 
Cin-cie, Wan Ta-ciu. Arbitri: 
Barbu (România), Westreicher 
(Austria) și Koskinen (Fin
landa).

★
Ora tîrzie la care s-a încheiat, 

vineri, partida dintre România 
si Austria nu ne-a permis să vă 
prezentăm unele amănunte de 
la acest ioc.

După ce austriecii au deschis 
scorul în minutul 2,14 (Konig), 
cînd echipa noastră se afla în 
inferioritate prin eliminarea 
lui Tureanu, hocheiștii români 
au preluat inițiativa. Ei au 

egalat prin Zollan Nagy — 
min. 4,59 (austriecii erau în in
ferioritate — Poigar) și au luat 
conducerea (Tureanu — min. 
5,57). cînd echipa noastră era 
cu un iucător mai puțin pe 
gheată (Cazacu). în minutul 
10,23. Cazacu majorează scorul 
la 3—1, cînd Cunningham era 
eliminat. Dar iucătorii noștri 
nu profită de o superioritate 
(5—3) de aproape un minut in 
finalul reprizei ! în repriza se
cundă. evoluția hocheiștilor 
români a fost grevată de multe 
greșeli, de care au profitat ad
versarii. care au ajuns să con
ducă (4—3, în min. 36,571. A 
egalat însă Gali (min. 39,16) cu 
un sut de la mare distantă.

Ultima repriză a fost de-a 
dreptul infernală. Conducem 
CU 5—4 (Axinte. ne „lift"). dar 
Konig egalează (min. 51,27), 
cînd Justinian era eliminat, si 
tot el aduce conducerea (min. 
53,23 Cazacu Pe „bancă") pen
tru Austria. în min. 56,20 Antal 
egalează (adversarii aveau 2 
iucători eliminați — Harand si 
Haiszan) si apoi Tureanu re
aduce echipa noastră în avan
taj : 7—6 min. 57,21 (Haiszan 
era încă eliminat). Se părea că 
victoria va fi de partea forma
ției române si., după ce Cazacu 
— singur cu portarul (!) pe 
contraatac — ratează, sînt eli
minați Bcla Nagy (min. 58.07) 
și apoi Gali cu Sadjina (min. 
59,19). Austriecii profită de su
perioritatea numerică de pe 
gheată si egalează prin Cun
ningham (7—7), cu 40 de secun
de înaintea fluierului final !
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• Pe locul I la individuale, Viktor Murașov (U.R.S.S.) • Proba pe echipe a revenit României
Actuala ediție a Memorialu

lui internațional de spadă „Mi
hai Savu" a revenit scrimerului 
Viktor Murașov (U.R.S.S.), cu 4 
victorii în turneul final. Fără a 
arăta o tehnică și, mai ales, o 
strategie deosebită, cîștigătorul 
a lăsat, totuși, o bună impresie, 
prin mobilitate și mai ales prin 
hotărîre, prin tenacitate. Adică 
atu-uri care au lipsit în gene
ral spadasinilor noștri. Ceea ce, 
într-un fel, și explică de ce, 
deși am avut patru finaliști (I- 
Popa. Bărăgan, Pongracz și Zi
daru), n-am reușit să dominăm 
finala și să o cîștigăm. Altfel 
spus, slăbiciuni mai vechi, dar 
care se repetă.

Finala Memorialului a fost, 
pînă la asaltul al 8-lea. la dis
creția lui Ion Popa. în mare 
vervă, el a reușit să realizeze 
trei victorii consecutive, la Bă
răgan (5—4), Pongracz (5—3) și 
Zidaru (5—1). A urmat asaltul 
cu Murașov, care, pînă atunci, 
nu înregistrase decât o victorie, 
la cubanezul Suarez (5—1). Popa 
n-a profitat de avantajul neț 
pe care îl avea (3 victorii față 
de una a adversarului său), an- 
gajîndu-se într-o dispută de 
așteptare. Murașov a evitat-o, 
reușind să conducă la un mo
ment dat cu 4—1. Cind nimeni 
nu mai credea într-o întoarcere 
de rezultat, iată Popa iși revine, 
inițiază în serie cîteva acțiuni 
ofensive și egalează ! Nu-i ră- 
mînea decît să continue lupta, 
in aceeași manieră. N-o face, 
insă ! Din nou tatonări și cu 
puțină șansă de partea trăgă
torului nostru se ajunge la 5—5, 
printr-o acțiune dublă. Iarăși 
un moment prielnic pentru 
Popa să aibă inițiativă. Spre 
insatisfacția suporterilor săi, el 
se retrage, renunță la un atac 
decisiv. Murașov profită de ne- 
hotărîrea lui Popa și dă el tușa 
câștigătoare.-.

Este apoi rândul lui Pon
gracz să încerce să-1 stopeze pe 
Murașov. Asaltul rămîne echili
brat pe toată durata lui, cu a- 
vantaj, la început, pentru Mu
rașov, Pongracz conduce cu 
3—2 și 4—3. Este egalat la 4 
și întrecut la limită. Pongracz 
nu are la această oră pregăti
rea fizică a celorlalți spadasini 
din lot.

Ceea ce n-au reușit Popa și 
Pongracz, fată că va realiza Zi
daru : 5—3 la Murașov ! Din 
păcate, singura victorie in tur
neul final a acestui trăgător 
care are disponibilități mult mai 
mari !

în C. C. E. la floretă:

ÎNWGlTOAREA DECISĂ LA BARAJ!
In „Cupa Adrien nomei"

PARIS, (prin telefon). Actuala 
ediție a „Cupei campionilor 
europeni" la floretă bărbați a 
revenit formației vest-germane 
Tauber Bischofsheim, care a 
întrecut în finală pe campioana 
U.R.S.S., Burevestnik. La ca
pătul celor 16 asalturi, rezulta
tul a fost nedecis, 8—8, astfel 
că a mai avut loc un asalt de 
baraj, între Hein și Smirnov. 
A cîștigat Hein cu 5—2.

Smirnov s-a revanșat, însă, 
cu prilejul „Cupei Adrien Ro
mei", întrecere individuală dis
putată sîmbătă și duminică. El 
a obținut 5 victorii în turneul 
final, urmat fiind de Wych (Po
lonia) cu 4 v, Romankov 
(U.R.S.S.) cu 3 v, Reichert 
(R.F.G.) cu 1 v, Martewicz (Po
lonia) cu 1 v și Flament (Fran
ța) cu 1 v.

Reprezentanții țării naastre

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
AUTO a „Raliul Zăpezilor" 

(900 km), desfășurat în Finlanda, 
a lost câștigat de echipajul fin
landez Markku Alen — Ekka Ki- 
vlmaeki, pe o mașină „Fiat A- 
barth".

BOX * iugoslavul Marian Be- 
neș a devenit campion european 
profesionist la cat. super-welter, 
învingîndu-1 prin k.o. 4 pe fran
cezul Gibert Cohen.

CICLISM a A 70-a ediție a 
cursei Milan — San Remo a fost 
«câștigată de belgianul Roger de 
Vlaeminck (288 km Sn 7h 05,44 — 
medie orară 40,538 km). Cu ace
lași timp, pe locul 2 a sosit 1- 
talianul Giuseppe Saronni.

FOTBAL a Rezultate din cam
pionatul italian (et. 22) : Ascoli 
— Perugia o—o ; Atalanta — Ve
rona 1—0 ; Avellino — Bologna 
0—0 ț Fiorentina — Catanzaro 
1—1 ; mter — Milan 2—2 ; Juven-

Frază din asaltul Murașov (in stingă) — Popa, din finala Memo
rialului internațional de spadă „Mihai Savu“ Foto : Dragoș NEAGU

Un eventual asalt de baraj 
Popa — Murașov (in care spe
rau unii tehnicieni) devine ilu
zoriu, în momentul în care re
prezentantul nostru pierde și la 
Suarez, cu 5—2 ! ? Pentru că 
Bărăgan, ca ultim... obstacol 
pentru Murașov, nu rezistă de
cît in prima parte a asaltului 
(3—3), cedînd cu 5—3.

Din turneul final au lipsit 
Angelescu, cu o poziție exce
lentă în tabloul de eliminări 
directe (3), stopat de Suarez, 
Zidaru și Iorgu (poziția a 8-a), 
o... umbră a spadasinului vigu
ros de acum câțiva ani...

Clasamentul turneului final : 
1. Viktor Murașov (U.R.S.S.) 4 
v., 2. Victor Suarez (Cuba) 3 v 
(+3), 3. I. Popa (România) 3 v 
(+2), 4. Bărăgan (România) 2 v 
(-2), 5. Pongracz (România) 2 v 
(-3), 6. Zidaru (România) 1 v.

Duminică, Memorialul inter
național de spadă „Mihai Savu" 
a continuat cu proba pe echi
pe. Dornici să se reabiliteze, 
spadasinii noștri au acționat cu 
mai mult aplomb, mai aproape 
de ceea ce așteptăm de la ei, 
astfel că au reușit, prin prima 
reprezentativă, să se situeze pe 
locui I. în disputa directă pen
tru locurile I-II, România A 
a dispus de U.R.S.S. cu 8—0 
(un asalt s-a încheiat printr-o 
dublă înfrîngere). Au punctat: 
Zidaru (3). Angelescu (2), I. Po
pa (2) și M. Popa (1).

De subliniat faptul că încă 
de la întrecerea preliminară, pe

Smirnov (U.R.S.S.) locul I
s-au comportat și de data a- 
ceasta nesatisfăcător. Mihai Țiu 
și Constantin Niculescu au ieșit 
din concurs încă din primul tur 
(I ?), Florin Nicolae din turul 
2, iar Tudor Petruș din turul 
4. Singur Petru Kuki a ajuns 
pînă în eliminări directe, unde 
a piei'dut la Bonin (Franța), cu 
10—4. Apoi, în primul tur de 
recalificări, reprezentantul nos
tru n-a putut trece de C. Mon
tano (10—8).

PUICI FIUL îl „TUOIEU CHOii 5 l.lțiUII" U ItlIGBî
LONDRA (Agerpres). „Tur

neul celor cinci națiuni" 
la rugby a fost cîștigat de echi
pa Tării Galilor cu 6 p. în 
clasament urmează : Franța —

tus — Napoli 1—0 ; Lanerossi — 
Torino 2—2 ; Lazio — Roma 2—1. 
In clasament : 1. Milan 34 p ; 2.
Perugia 31 p ; 3. Torino 30 p. a 
In C.E. (gr. 7), la Izmir : Turcia 
— Malta 2—1 (1—0). > In fina
la „Cupei ligii" engleze : Nottin
gham — Southampton 3—2 (0—1).

HANDBAL a In meci amical 
masculin, la Frankfurt pe Main : 
R. F. Germania — U.R.S.S. 16—18 
(9—11). La Eppelheim: R.F.G. — 
U.R.S.S. 17—16 (10—7).

HOCHEI * La Barcelona, în 
C.M. (grupa C) : Italia — Anglia 
12—0 ; Iugoslavia — Australia 
10—0 ; Franța — Bulgaria 3—0 ; 
Spania — Coreea de Sud 7—1.

SCHi a Slalomul special de la 
Furano (Japonia) a fost cîștigat 
de ■ Stenmark, care a cucerit ast
fel șl primul loc în clasamentul 
final al acestei probe din cadrul 
„Cupei Mondiale" a După prima 

grupe, prima echipă a țării 
noastre s-a comportat satisfăcă
tor. După un 9—6 în fața re
prezentativei secunde a Româ
niei, ea a întrecut echipa Cu
bei cu 9—7. Apoi, în grupa 
finală România A a dispus, mai 
întîi, de Ungaria cu 9—5, după 
care a realizat acel 8—0 cu 

•formația Uniunii Sovietice. Din 
aceeași grupă finală a făcut 
parte și Cuba. Meciul nu s-a 
mai tras, contînd, conform re
gulamentului competiției, victo
ria din preliminarii.

Clasamentul final pe echipe : 
1. România A, 2. U.R.S.S., 3.
Cuba (în meciul decisiv: 8—5 
cu Ungaria), 4. Ungaria, 5. R.D. 
Germană (în ultimul meci : 
9—6 cu România B), 6. România 
B, 7. Polonia (9—2 cu Bulga
ria), 8. Bulgaria.

Tiberiu STAMA

Turneul internațional de șah

CONTINUĂ CURSA MARILOR MAEȘTRI
Ghițescu il invinge pe Barczay

Se confirmă finișul „fierbin
te" și agitat pe care îl preve
deam actualei ediții a turneului 
internațional de șah de la 
București, una dintre cele mai 
disputate în istoria de trei de
cenii a competiției.

Sîmbătă dimineață, la re
luarea întreruptelor, tînărul șa- 
hist român loan Biriescu — 
care candidează la cea de a 
doua notă de maestru inter
național — a înscris o pres
tigioasă victorie de palmares, 
învingîndu-1 pe marele maestru 
Wolfgang Uhlmann. Norocul i-a 
zîmbit lui Foișor : adversarul 
său, cehoslovacul Lane, a de
pășit timpul de gîndire într-o 
poziție cîștigată. Se întîmplă !... 
Șubă a pierdut la Peev, iar 
partidele Barczay — Șubă, Bi
riescu — Lanc și Haik — Bel
lon au fost remize.

Partida centrală a. rundei a 
11-a, opunîndu-i pe marii maeș
tri Taimanov și Bellon a prile
juit un duel de toată frumu
sețea. într-o furtună de com
plicații, și în mare criză de 
timp, Taimanov a văzut o 
mutare mai mult- și l-a făcut

5 p, Irlanda — 4 p, Anglia — 
3 p și Scoția 2 p. în ultimele 
două partide : Țara Galilor — 
Anglia 27—3 (7—3), Franța — 
Scoția 21—17 (10—10).

zl, In concursul de pe marea 
trambulină de la Planica (Iu
goslavia), conduce Axei Zitzman 
(R.D.G.) cu o săritură de 170 m.

ȘAH a Cu două runde Înainte 
de încheierea turneului feminin 
de la Belgrad, conduce Nana A- 
leksandria (U.R.S.S.) cu 81/2 p 
(1). Gertrude Baumstark, care în 
runda a 11-a a pierdut partida 
cu Nana Aleksandria. ocupă lo
cul 8, cu 414 p, a Turneul de 
la Tallin s-a încheiat cu victoria 
Iul Petrosian cu 12 p din 16 po
sibile.

TENIS a Primele rezultate din 
„Cupa Davis" : Spania — U.R.S.S.
3— 0 ; Austria — R. A. Egipt 2—0; 
Argentina — Chile 1—1 ; S.U.A. 
— Columbia 3—0 ; Olanda — 
Franța 2—1 ; Elveția — Iugoslavia
4— I I; Polonia — Finlanda 2—1; 
Italia — Danemarca 5—0 f Noua 
Zeelandă — Australia 1—2.

SPORTIVII 
PE LOCURI

SOFIA, 18 (prin telefon). Du
minică seara, în sala Festivalna 
din localitate, s-au încheiat în
trecerile celei de a XVII-a edi
ții a competiției internaționale 
de lupte greco-romane. Memo
rialul „Nikola Petrov". La con
curs au fost prezenți luptători 
valoroși din 12 țări : Algeria. 
Cehoslovacia, Cuba, Franța, 
R.D. Germană, Iugoslavia, Ja
ponia, Polonia, România. Un
garia, U.R.S.S. și Bulgaria (cu 
mai mulți sportivi la fiecare 
categorie de greutate).

într-o companie selectă, mulți 
dintre reprezentanții României 
au avut comportări remarcabi
le, clasîndu-se pe locuri frun
tașe. între aceștia se află Con
stantin Alexandru, care dhpă o 
suită de victorii (între învinșii 
săi se află trei luptători japo
nezi, doi bulgari și unul sovie
tic), s-a situat pe primul loc la 
categoria 48 kg. Foarte bine s-a 
prezentat și campionul mondial 
Ștefan Rusu, care a ocupat și 
el primul loc la categoria 68 
kg. Printre învinșii săi se află 
Galcin (U.R.S.S.), Petrov (Bul
garia), Garcia (Cuba), Mynamy 
(Japonia) etc.

O surprinzătoare înfrîngere a

C.M. DE PATINAJ ARTISTIC
VIENA (Agerpres). — Proba 

de dansuri din cadrul campio
natelor mondiale de patinaj 
artistic s-a încheiat cu victo
ria cuplului sovietic Natalia 
Liniciuk — Ghenadi Karpono- 
sov, care a totalizat 207,86 p, 

mat pe Bellon printr-o combi
nație de mare eleganță.

învins dimineața, Uhlmann 
s-a... răzbunat, sîmbătă seara, 
pe Lanc, obținînd victoria, cu 
negrele, după un atac vehe
ment. Marele maestru Victor 
Ciocăltea pare foarte decis 
să-și valorifice la maximum 
„seria" mai ușoară pe care o 
are, cîștigînd sigur la Foișor. 
Rogulj l-a întrecut pe Negu- 
lescu, în timp ce partidele 
Ghițescu — Peev și Haik — 
Barczay au fost remize. în po
ziții aproximativ egale au în
trerupt Șubă cu Bielczyk și 
Stoica cu Biriescu.

Aseară s-a jucat runda a 12-a.
Fruntașii clasamentului, marii 

maeștri Mark Taimanov și Vic
tor Ciocăltea, au remizat cu 
Peev, și, respectiv, Biriescu, 
ambii avînd negrele. Victorii 
foarte prețioase au obținut 
Ghițescu la Barczay și Bellon 
la Uhlmann, tot cu piesele ne
gre. Și, parcă, pentru a infir
ma avantajul teoretic al pri
mei mutări, Stoica l-a întrecut 
pe Lanc. Partidele Bielczyk — 
Haik, Negulescu — Șubă si 
Foișor — Rogulj s-au între
rupt.

în clasament, înaintea ultime
lor trei runde, conduce TAIMA
NOV cu 8 p, urmat de Ciocâl- 
tea cu 7*/i p, Bellon, Ghițescu și 
Stoica 6*/j p (1), Șubă 6 p (2), 
Biriescu și Rogulj 6 p (1), Uhl
mann 6 p.

Turneul continuă astăzi di
mineață cu reluarea întrerup
telor. După-amiază, de la ora 
16, în Aula Facultății de far
macie (fostă I.P.G.G.) are loc 
runda a 13-a.

Vuleriu CHIOSE

S. C. MAGDEBURG - LOCUL 2 Șl EMPOR ROSTOCK - LOCUL 5 
ÎN CAMPIONATUL DE HANDBAL AL R. D. GERMANE
Noua campioană a R.D.G. la 

handbal masculin este S. C. 
Leipzig, fosta deținătoare a ti
tlului — Empor Rostock — 
reușind să se claseze abia pe 
locul 5. Pe primele locuri : 
1. S.C. Leipzig 30 p; 2. S.C. 
Magdeburg 28 p| 3. A.S.K. 
Frankfurt 26 pj 4. Dynamo 
Berlin 22 p| 5. Empor Rostock 
21 p | 6. Post Schwerin 14 D.

ROMÂNI 
FRUNTAȘE 

suferit Ion Draica, și el deți
nător al titlului de campion 
mondial. El a fost învins prin 
tuș de polonezul Dolgowicz. 
fiind obligat, ca după aproape 
trei ani, să se mulțumească cu 
treapta a doua a podiumului 
de premiere într-un turneu 
internațional.

în lupta pentru ocuparea lo
cului doi Mihai Boțilă l-a în
vins la puncte pe bulgarul 
Donov, primul loc reve
nind sportivului Konstantinov 
(U.R.S.S.). învins în meciurile 
preliminare de sovieticul Mus
tafin (clasat pe primul loc). Ion 
Păun și-a asigurat locul doi la 
categoria 62 kg, cîștigînd în 
finală prin descalificare. in 
fața 'celuilalt luptător .sovietic, 
Davidian. Alți patru luotători 
români au ocupat locurile trei 
la categoriile lor. Este vorba 
de Gheorghe Minea (74 kg) — 
pe primul loc Nedev (Bulgaria), 
Petre Dicu (90 kg) — pe pri
mul loc Minosian (U.R.S.S.), 
Vasile Andrei (100 kg) — pe 
primul loc Raikov (Bu’garia' — 
și Roman Codreanu (+ 100 kg) 
pe primul loc Tomov (Bulgaria).

Toma HRISTOV

fiind urmat de perechile Krisz- 
tina Regoczy — Andras Sallay 
(Ungaria) — 204,10 p și Irina 
Moiseeva — Andrei Minenkov 
(U.R.S.S.) — 203,74 p.

Proba feminină a fost cîști
gată de Linda Fratianne 
(S.U.A.) cu 186,82 p, urmată de 
Anett Poetzsch (R.D.G.) —
184,36 p și Emi Watanabe (Ja
ponia) — 180,52 p.

TURNEELE ZONALE 
FEMININE DE ȘAH

BUDAPESTA, 18 (Agerpres). 
Intre 6 aprilie și 4 mai, oralul 
Zalaegerszeg (Ungaria) va găz
dui întrecerile unuia dintre 
turneele zonale ale campiona
tului mondial feminin je șah. 
Cele 20 de participante au fost 
repartizate în două grupe, după 
cum urmează: Grupa A: Dana 
Nuțu, Gertrude Baumstark (am
bele România), Veroczy. Porub- 
szki (Ungaria), Wacinszka, Or- 
cinska (Polonia), Nestorova, Bo- 
iadjieva (Bulgaria), Eretovași 
Hojdarova (Cehoslovacia) ; gru
pa B : Elisabeta Polihroniade, 
Margareta Mureșan (ambele 
România), Ivanka, Makai, Cson- 
kies (Ungaria), Asenova, Don- 
ceva (Bulgaria), Erenska, Wize 
(Polonia) și Klimova (Cehoslo
vacia).

TENISUL —
NEACCEPTAT IN PROGRAMUL

J. 0. DIN 1984 !
LAUSANNE (Agerpres). — 

După cum se anunță de la se
cretariatul Comitetului Inter
național Olimpic, Comisia de 
programe a C.I.O. a precizat 
că tenisul nu poate fi inclus 
în programul Olimpiadei de 
vară din anul 1984 de la Los 
Angeles, întrucît „Calendarul" 
întrecerii olimpice a fost de
finitivat înainte de cererea fă
cută de F.I.L.T. In programul 
Olimpiadei californiene vor fi 
incluse, deci, la fel ca și la edi
țiile precedente, întreceri la 21 
discipline, tenisul urmînd să 
candideze pentru Jocurile Olim
pice din 1988.

S.C.. Magdeburg, adversara 
echipei H.C. Minaur Baia Mare 
în semifinala Cupei cupelor, a 
dovedit o formă bună. în 
schimb, Empor Rostock, care 
va juca cu Dinamo București 
în semifinala C.C.E., a pierdut 
în ultima etapă pe teren pro
priu meciul cu S.C. Leipzig 
(15—22 !), producînd cea mai 
mare surpriză a campionatului.
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