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Ample competiții sportive au marcat, ieri,

Au luat sflrșit întrecerile grupei B a C. M. de hochei de la Galați

OLANDA, D.D.G. ȘI ROMÂNIA,
C1ȘTIGĂT0ARELE MEDALIILOR

In ultima partidă, hocheiștii noștri învingători: 3-2 cu Norvegia
Sîmbătâ au luat sfîrșit la Galați întrecerile grupei B (ediția 

a 23-a) a C.M. de hochei. în mod surprinzător, victoria a reve
nit Olandei, care a întrecut în meci decisiv reprezentativa R. D. 
Germane.

Dovedind o mare putere de luptă, hoeheiștii români au re
purtat o frumoasă victorie asupra Norvegiei, ceea ce le-a adus 
medaliile de bronz ale competiției.

STARTUL ÎN ETAPA DE VARĂ A „DACIADEI“
în întreaga țară au avut loc 

numeroase manifestări prilejui
te de deschiderea etanei de 
vară a celei de a doua ediții 
a competiției naționale „Dacia- 
da“ La acțiunile inițiate au 
participat numeroși tineri din 
scoli. întreprinderi si instituții, 
de la orașe și sate, oameni ai 
muncii de toate vîrstele, care 
au făcut ca ziua de ieri să fie 
o adevărată „zi a sportului 
pentru toți". Iată cîteva din 
relatările sosite la redacție :

BAIA MAKE. După deschi
derea festivă au urmat con
cursuri de cros, natatie. hand
bal si popice, competiții Ia 
care au participat sute de iubi
tori ai sportului din munici
piu. La întrecerile amintite, 
s-au remarcat reprezentanții 
Școlilor generale 4, 14, 15 si 1®, 
care s-au situat Pe primele 
locuri. (V. Săsăranu — co
resp.).

CKAIOVA. Peste 5000 de 
participanți au fost prezenti la 
deschiderea festivă, care a a- 
vut loc în ..Parcul poporului", 
în continuare, bazele sportive 
ale municipiului au găzduit nu
meroase întreceri la volei, bas
chet. fotbal, handbal, popice si 
tenis de masă. De asemenea, 
s-au desfășurat/ ..Crosul tinere
tului" si ..Crosul pionierilor*, 
printre cîstigători numărîn- 
du-se Mihaela Ghită si Ana 
Gheorghe (Șc. gen. 24). I. 
Torlea (Șc. gen. 14). Un nume
ros public a urmărit, la baza 
hipică, demonstrațiile oferite 
de călăreții asociației C.S.M. 
(V. Popovici — coresp).

SUCEAVA. Pe platoul din 
apropierea ..Cetătii de scaun" 
s-a desfășurat ..Crosul tinere
tului". Ia care au luat Parte 
peste 1000 de sportivi. Și în

Timpul nefavorabil — ploaia n-a contenit ore in țir — a împie
dicat, ieri, festivitățile de deschidere a etapei de vară a „Dacia- 
dei", programate pe diferite baze sportive ale Capitalei. In 
aceste condiții, centrul de greutate al competițiilor s-a mutat in 
sălile cluburilor ți asociațiilor sportive, unde mii de tineri s-au 
întrecut la volei, baschet, handbal, judo. gimnastică, tenis de 
masă, țah etc. în foto : la poligonul de tir al clubului Dinamo, 
cei mai tineri țintați au participat la concursul de tir (armă cu 

aer comprimat), dotat cu „Cupa Daciadei“.
Foto : L MIHAICA

celelalte localități ale județului 
au avut loc manifestații spor
tive. La Fălticeni, Gura Humo
rului. Cîmpulung, Vatra Dor- 
nei. Solea si Șiret participant» 
s-au întrecut la handbal, volei, 
cros, tenis de masă, iar la Ră
dăuți. ..capul de afiș" a fost 
competiția de lupte pentru co
pii si juniori, cu participare 
din 16 centre. (I. Mîndrescu 
— coresp.).

BISTRIȚA-NASAUD. In 
toate localitățile, tinerii au 
luat parte cu entuziasm la 
competițiile înscrise în pro
gram. La „Crosul tineretului", 
desfășurat la Bistrița, peste 

600 de participant! si-au dis
putat cu ardoare sansele. in 
timp ce alti sportivi se între
ceau la karting, handbal, gim
nastică. popice si tenis. (I. 
Toma — coresp.).

ADJUD. Pe o vreme splen
didă. bazele sportive ale ora
șului au găzduit manifestările 
prilejuite de startul în ..Da- 
ciada* de vară. Peste 2500 de 
tineri au format coloana care 
s-a îndreptat spre stadion si

(Continuare In vag 2—3)

ROMANIA - NORVEGIA 
3-2 (1-0, 1-1, 1-1)

O partidă hotărîtoare pentru 
ocuparea locului al treilea de 
pe podiumul de premiere, pe

CLASAMENTUL FINAL

1. Olanda
1. ».D. G«rmcnă
X Romania
4. Norvegia

3 3 • 0 15- 4 4
3 2 11 IA- 9 4
3 19 2 9-9 2
3 9 9 3 5-20 9

5. EI vețki
4. Japonia
7. Austria
8. Danemarca

3 3 0 0 14- H
3 2 11 17-10 4
3 19 2 9-13 2
3 0 0 3 9-18 0

9-18. R.P. Chineză 
Ungaria

In ediția următoare a com
petiției. programată în primă
vara anului 1981, echipa Olan
dei, va evolua în grupa A a 
campionatului mondial. Iar • for
mațiile Austriei, Danemarcei, 
R.P. Chineze fi Ungariei vor 
juca în grupa C. 

(Continuare în pag. a 4-a)

Aspect de la festivitatea de premiere : căpitanii celor 3 echipe 
medaliate (De Heer — Olanda, Slapke — R.D. Germană ți Tu
reanu — România), pe podium. Foto : Dragoș NEAGU

care reprezentanții noștri au 
abordat-o cu toată hotărîrea, 
cu o mare dorință de victorie. 
De aceea, chiar de la primul 
angajament, ei au asaltat, pur 
și simplu, poarta lui Waal- 
berg. într-o perioadă de mal 
multe minute de ofensivă dez
lănțuită hocheiștii români au 
ratat ocazii cît pentru... 3—4 
meciuri. Solyom, Olenici, Cos- 
tea, Tureanu, Huțanu au tre
cut pe lingă deschiderea sco
rului, iar frații Naghi au șutat 
In bară, cum avea să mai facă 
Solyom și Cazacu.

în minutul 11, cu un șut de 
la linia albastră, fundașul Jus
tinian izbutește deschiderea 
scorului, dar majorarea aces
tuia nu se produce. Dimpotri
vă, cei care marchează stnt

Radu URZICEANU, 
Romeo VILARA 

și Călin ANTONESCU

Cu prilejul inaugurării noii săli de gimnastică din Deva

LOTUL OLIMPIC FEMININ
IN FATA FRUNTAȘILOR IN PRODUCȚIE

» V >

Divizia A de fotbal — etapa a 22-a

PUTERNICĂ REGRUPARE LA AMBII POLI Al CLASAMENTULUI
♦ In frunte, șapte echipe pe distanța a trei puncte ! • La subsol, cinci echipe pe 

același interval O U.T.A. a intrat în „zona suferinței" • F.C. Bihor, trei etape fără 
infrîngere • D. Georgescu (172 goluri) a depășit recordul lui Oblemenco

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Aspect al interiorului noii săli

Inaugurarea etapei de vară a 
celei de a doua ediții a „Da- 
ciadei“ a fost marcată la Deva 
de două evenimente majore, cu 
profunde semnificații pentru 
ritmul ți amploarea dezvoltării 
mițcării sportive pe aceste me
leaguri : sîmbătâ a fost dată 
în folosință în orașul de pe 
Mureș o nouă și modernă sală 
de gimnastică, prilej cu care, 
în organizarea Consiliului ju
dețean pentru educație fizică 
și sport, a avut loc un specta
col cultural-sportiv intitulat 
„SPORT ȘI MUNCA", dedicat 
fruntașilor în producție de pe 
întreg cuprinsul județului, si- 
derurgiști, oțelari, mineri, con
structori, lucrători de pe ogoa
re, invitați de onoare ai lotului 
olimpic de gimnastică, ai celor 
mai bune tinere reprezentante 
ale gimnasticii devene ți ai al
tor mesageri ai artei, care și-au

de gimnastică din Deva 

adus contribuția la realizarea 
acestui impresionant dialog in
tre muncă și sport.

Noua sală de sport, pusă la 
dispoziția lotului olimpic de 
gimnastici și celorlalte sporti
ve de la țcoala cu profil din 
localitate, a fost construită de 
Șantierul nr. 1 al Trustului ju
dețean de construcții (maistru 
Gheorghe Moga, șef de lot A- 
vram Tomuș), după un proiect 
care aparține arhitecților Ion 
Armășescu și Eusebiu Tripa 
și cu contribuția substanțială a 
antrenorului emerit Bela Ka- 
roly, care a colaborat in per
manență cu proiectanții și con
structorii. Concepută ca o 
sală multifuncțională, noua

Constantin MACOVEI

Univ. Craiova - F.C. Argeț 1-0 (0-0)
A.S-A. Tg. Mureș - Steaua 1-0 (0—0)
F.C Baia Mare — Continui 1-0 (0-0)
S.C. Bacău — Chimia Rm. Vilcea 1-0 (0-0)
Politehnica Tim. — Politehnica lași 2-0 (0-0)
Gloria Buzău — Olimpia 2-0 (1-0)
JM - F.C Bihor 0-0
U.T. Arad — CS. Tirgoviște 1-1 (0-0)
Dinamo - Sportul studențesc 3-1 (2-0)

ETAPA VIITOARE (miercuri 28 martie)
F.C Argeș - A.S.A. Tg. Mureș (0-1)
F.G Bihor - Univ. Craiova (0-5)
S.C Bacău — Politehnica Tim. (1-0)
Chimia Rm. Vilcea — F.G Baia Mare (0-3)
Dinamo — CS. Tirgoviște (2-1)
Steaua — Gloria Buzău (1-4)
U.T.A. — Corvinul (2-3)
Politehnica Iași — Sportul studențesc (0-0)
Olimpia - jiul (0-3) Cititi în pag. 2—3 cronicile locurilor de ieri

1. F. C ARGEȘ 22 12 3 7 33-20 27
2. Dinamo 22 10 7 5 28-15 27
3. Steaua 22 11 4 7 37-23 26
4. F. G Baia Mare 22 12 2 8 24-21 26
5. GS. Tirgoviște 22 10 5 7 27-20 25
6. Univ. Craiova 22 8 8 6 27-18 24
7. S. G Bacău 22 10 4 8 28-21 24
8. Sportul studențesc 22 9 5 8 30-28 23
9. Jiul 22 9 4 9 26-31 22

10. Politehnica lași 22 8 5 9 22-25 21
11. Gloria Buzău 22 9 3 10 26-32 21
12. A.S.A. Tg. Mureș 22 8 5 9 28-35 21
13. Olimpia 22 9 2 11 20-32 20
14. Corvinul 22 8 3 11 28-31 19
15. Politehnica Tim. 22 8 3 11 21-25 19
16- U.T. Arad 22 6 6 10 28-30 18
17. Chimia Rm. V. 22 6 5 11 23-38 17
18. F.C Bihor 22 5 6 11 22-33 16

(Continuare in pag. a 4-a)

GOLGETERII
14 GOLURI : C. Stan (Gloria 

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

Argeș) — 2 din 11 m.
9 GOLURI : Biro I (A S A. 

Tg. Mureș). Marinescu (C. S. 
Tirgoviște).

8 GOLURI : M. Răducanu si 
lordănescu — 2 din 11 m
(Steaua). Marcu (Univ. Craio
va) — 2 din 11 m.

Fază fierbinte la poarta lui 
Cristian (aspect din meciul- 
derby Universitatea Craiova

— F. C. Argeț

Foto : V. BAGEAC



CAMPIONATE © COMPETIȚII I
DINAMO S-A DETAȘAT IN CAMPIONATUL DE POLO
CLUJ-NAPOCA, 25 (prin tele

fon). Sîmbătă, în ziua a patra 
a turneului, outsiderii au atacat 
viguros pozițiile echipelor frun
tașe în Divizia A la polo. în 
primul meci, C.N. A.S.E. și Vo
ința Cluj-Napoca s-au aflat la 
egalitate după 21 de minute ; 
bucureștenii au condus și cu 7—6, 
și doar un efort al gazdelor (cu 
trei minute înaintea fluierului 
final) i-a împiedicat pe studenți 
Bă realizeze o surpriză. Voința a 
câștigat cu 10—8 (3—2, 2—2, 0—0, 
6—4). în partida următoare, Ra
pid și Progresul au fost, prac
tic, egale din toarte punctele de 
vedere. De la scorul de 5—5 
(min. 19), Progresul a avut câteva 
situații rarisime, pe care Pleșca 
le-a ratat. Cu 10 secunde înain
te de sfîrșit, la scor egal, Olac, 
singur cu portarul, la 2 m, l-a 
imitat pe jucătorul Progresului. 
Scor final : Rapid — Progresul 
8—8 (4—3, 1—1. 0—1, 3—3). Doar 
în întâlnirea Dinamo — Crișul 
am înregistrat un scor net : 8—1 
(1—0, 1—0. 2—0, 4—1).

Duminică dimineață, Voința a 
întrecut pe Crișul cu 13—6 (2—1, 
5—2, 2—1, 4—2), maiținându-și
locul secund In clasament. La 
capătul unei partide viu dispu
tate, cu spectaculoase răsturnări 
de scor, Progresul a dispus de 

-------cu 11—8 (2—1, 3—2, 
realizînd prima sa 
campionat. în ul-

cunde înaintea 
Dinamo
3—1, 1-
(1—0 a.: 
(1—2 s.:
s.n.), t,. - -
(3—3). Rus (■ 
din 4
Slăvel

fluierului final : 
Rapid 6—5 (1—0, 1—2, 
Au marcat Nastasiu 
Olac (1—1), 
A. Munteanu 

Popescu (3—2),

Teodor 
(2—2 

. .. Olac
4—3 și 5—3. ultimul 
Nicolau (5—4 sji.), 
din 4 m), E. Io-

nes cu (6—5). De notat că Rapid 
a ratat trei penaltiuri, iar Di
namo două. Au condus cu com
petență B. Silha și B. Timoc.

în clasament. Dinamo s-a de
tașat și conduce cu 17 p, ur
mată de : 2. Voința 15 p, 3. Ra
pid 12 p, 4. Crișul 9 p. 5. Pro
gresul 4 p, 6. C.N. A.S.E. 3 p.

Adrian VAStLIU

I
I
I

DIVIZIA A — ETAPA A 22-a

C.N. A.S.E. 
»~4, 4—1), 
victorie în ___ ______ __
tima partidă a turneului s-au în
trecut Dinamo și Rapid. Fero
viarii au depus eforturi mari 
pentru a obține un rezultat fa
vorabil, dar încercările lor s-au 
oprit în fata und apărări decise 
saiu, în ultimă instanță, în fața 
portarului Spînu, care a avut 
intervenții excepționale. Pînă în 
repriza a treia lupta a fost echi
librată. Apoi, Dinamo s-a deta
șat La două goluri diferență 
(5—3), dar Rapid a egalat (5—5) 
în ultimul „sfert*. Se părea că 
acesta va fi rezultatul final, însă 
o dublă eroare a lui Schervan 
*1 Slăvel a permis tînărului di
nam ovist E. Ionescu să scape 
singur pe contraatac si să în- 
•crie golul victoriei, cu trei se-

C.N. DE BASCHET (f): CRIȘUL, DUBLĂ ViCTORIE 
ASUPRA

Rezultate si amănunte din eta
pa a 18-a a Diviziei A La baschet 
feminin :

CRIȘUL ORADEA — RAPID 
BUCUREȘTI 2—0 : 78-47 (31—23) 
și 79—70 (39—51). Victorii dare
ale fruntașei clasamentului, care 
a avut probleme doar în repri
za I a partidei de duminică, 
rezolvate, insă, în următoarele 
20 de minute prin apărare agre
sivă, intercepții și contraatacuri. 
Coșgetere : Szabo 17+28. Szeke- 
ly 12+14, Niculescu 
pectiv Tatu 8+16, 
9+13, Iordache 8+10. (L
— ooresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA 2—0 : 86—69 (34—34) șl
99—93 (48-48). Meciuri interesan
te. în care timișcrencele au 
avut prestații superioare. Coșge-

13+10. res- 
Gherghișan 

Ghișa

RAPIDULUI
tere : Goian 16+31, i 
19, Așteleanu 13+22, 
Prăzaru-Mate 20+20, 
13+19, Mangu 10—16.
— ooresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI — MO
BILA SATU MARE 2—0 : 76—68 
(45—41) Si 92—72 (44—41). întil-
niri echilibrate pînă spre mij
locul reprizei secunde (sîmbătă : 
53—50 în min. 27 ; duminică : 52— 
52 In min. 25). Coșgetere : Rădu- 
lescu 29+17, Borș 31+30. respec
tiv Bălaș 29+25, Mihalka 18+22.

OLIMPIA BUCUREȘTI — C.S.Ș. 
PLOIEȘTI 2—0 : 64—47 (24—30) și 
81-43 (45—20).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VOINȚA BRAȘOV 0—2 ; 60—83
(26-42) șl 66-^3 (41—26. 66-60).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
PT.T. BUCUREȘTI 2—0 ; 92—42
(46—20) d 80—53 (49—34).

Casei ti 17+ 
respectiv 

Ciubăncan 
(C. Crețu

I
I
I
I
I
I

ETAPA I A DIVIZIEI NAȚIONALE DE FLORETA MASCULIN
Etapa I a Diviziei naționale A 

la floretă măscuita. ediția 1579, 
a debutat cu o surpriză (C.S. 
Sa tu Mare tnvuige 1-EJ.S. eu 
10—6) și s-a tochelat cu o »ur- 
priză : ULÎ5. Învinge Steaua 
cu 9—7 ! Așa îndt. după prima 
etapă nSd o echtpă nu a putut 
termina competăția — desfășu
rată sîmbătă și duminică în 
Capitală — fără a gusta din cupa 
infringerii.

Campionatul primei divizii ae 
dovedește La actuala 
deosebit de echilibrat, 
prin această prismă 
puncte de atracție șl de._ 
pans. Astfel, revenind la prima 
surpriză, tafrtagerea studenților

SPORTUL STUDENȚESC - FARUL 4-0,
UN MECI DE RUGBY FRUMOS

edație 
oferind 

multe 
sus—

Steaua și. ] 
Poi_ Iași, Roșu 
rău inspirax. 
după succesul

puțin 
i do- 

C-S. 
în 

.. ca- 
L In

I
I
I
I
I

MIRCEA SANDU MENȚINE 
PE... F.C. ARGEȘ ÎN FRUNTE

„Cad", rtnd pe rînd, protagonistele primei părți a stagiunii 
de primăvară : după Universitatea Craiova, învinsă la Tg 
Mureș, tn etapa trecută, iat-o, ieri, căpotind. si pe lidera cla
samentului, F.C. Argeș, învinsă tn „Bănie-, unde derbyul 
rundei nr. 22 a umplut literalmente tribunele. Intr-un fel, 
„Centralul" craiovean ne-a pus, cit de cit, in ambianța festivă 
a zilei de 4 aprilie, permițindu-ne sd ne închipuim cum va 
arăta el la meciul România — Spania cind Bălăci, Marcu 
et co. vor servi replica fotbaliștilor lui Kubala. Pierzind, cum 
spuneam, F.C. Argeș, singura formație neînvinsă tn returul 
Diviziei A a rămas Dlnamo care, cu puțin înainte de finalul 
partidei, la scorul de 3—0, poseda un golaveraj de locul 1, 
golul înscris de M. Sandu folosindu-i, de astă dată, parcă mai 
mult echipei lui Ha'.agian.

De ieri, insă, un pluton tot mai strins (incluzind fi pe C.S. 
Tirgoviște, puternică afară, și fără asul Coman tn poartă) 
amenință poziția „tricoului galben" care, pare-se, pentru a 
scăpa de urmăritori așteaptă, miercuri, reapariția lui Dobrln, 
un vulpoi șiret, valoros și la... bătrînețe.

Interesantă această Intrecere-maraton, după etapa de ieri, 
fi in coada „caravanei de 16“ unde, iată, F.C. Bihor ctștigă 
un nou mare punct tn dauna Jiului fi cu concursul lui Dumi- 
trache (fostul golgeter care, astăzi, dă greș la... penalty) ; 
performanță aflată — timp de 86 minute — și la tndemtna 
Chimiei Rm. Vtlcea, ingenunchiată, la finiș, de șutul lui 
Vamanu,

Oricum, aici, in zona lanternei, stnt puncte (pierdute sau clș- 
tigate) care contează enorm de pe acum : cazul. U.T.A.-ei, al 
cărei 1—1 acasă, cu C.S. Tirgoviște, înseamnă mai mult decit 
un semieșec sau — situația... inversă — al Politehnicii Timi
șoara care, grație succesului ei, saltă cu noi locuri tn Ierarhie, 
apropiindu-se chiar de mijlocul clasamentului, singura oază a 
liniștei.

Gheorghe NICOLAESCU

Stadion 
Au marca 
respectiv 
Comere :

DlNAM(
Lucuță 7 
Dudu Ge<

SPORTU 
Manea 5 
Marian 6)

A erbitr 
Jurja (toți 

Trofeul

Probab: 
hirtie* s 
minut, i 
jocului, 
din lum 
pe o pi 
GUSTTN 
a fost 1 
ru, care 
de secui 
ant peni 
Ionul în 
3, derby 
Sportul < 
dei ca ■ 
ca o ect

Etapa a patra a turneelor fina
le la rugby a limpezit cumva lu
crurile, Steaua fiind la această 
oră singura divizionară A cu 
maximum de puncte (12). De la 
eele mai importante meciuri, 
unele amănunte :

R. C. SPORTUL STUDENȚESC
— FARUL 4—0 (4—0). Dăm tntîie- 
tate acestei partide pentru că în 
„Tel* s-a jucat un med foarte 
aproape de ceea ce numim rug
by I Exceptând unele imperfec
țiuni tehnice — greu de judecat 
tn condițiile unui teren desfun
dat — partida a fost pasionantă, 
cu un angajament deosebit de 
ambele părți, chiar cu faze inte
resante pe „treisferturi*. Și totul 
tntr-un autentic fair-play. Spor
tul studențesc și-a apropriat o 
remarcabilă victorie (prima în 
1979), dar și campioana (deși cu 
un efectiv și mal subțiat, ianu- 
sevici plecând să-și satisfacă sta
giul militar, iar Podara fiind in
disponibil. ceea ce a dus la noi 
rocade în formație) s-a aflat la 
un pas de un rezultat favorabil. 
Eseul bucureștenllor a venit re
lativ repede (min. 15) : o mar
gine în terenul eonstănțenilor 
W. Constantin „vămuiește* balo
nul, studenții fac pressing, cu
ceresc mingea. Barba pătrunde în 
forță șl, cu prețul unei acciden
tări, culcă în butul advers. ' Cu 
toate eforturile campionilor. în
deobște din repriza secundă, 
va rămîne 4—0, deși min. 62
— spre pildă — aduce atacuri în 
valuri ale oaspeților (mereu „a- 
par* însă Nicolescu, Fugigi sau 
Leșanu) și □ lovitură de pedeap
să din care Bucos trimite în 
bară... Arbitrul Petre Ionescu a 
condus cu inexactități.

STEAUA — R.C. GRIVIȚA RO
ȘIE 18—6 (8—6). Un derby... și
nu prea. Meciul a avut adică mo
mente bune : în min. 14, pătrun
dere impetuoasă a lui Marin Io
nescu, concretizată prin încer
care de Teleașă ; min. 21 : atac 
cursiv al Stelei, intercepție Sa- 
bău, iar Bidirel speculează gre
șeala lui Braga — eseu transfor
mat de Podărăscu ; min. 31 : o- 
fensivă dezlănțuită a steliștilor, 
Fuicu n păcălește ușor pe Si- 
mion, înscriind ; min. 55. pasă 
tnteligerrtă a lui Corneliu și sla
lom spectaculos Munteanu (25 de 
metri) pînă în but, încercarea 
fiind transformată de Alexandru; 
min. 58 ! steaua mărește „tura
ția*, Murariu înscrie. Atât însă, 
puțin deci pentru ...pomul lăudat.

Jocul a fost destul de Încins, pe 
alocuri s-a dat chiar trfu liber 
nervilor (Cioarec a văzut me
ciul... de pe margine din min. 
68), dar lipsit, tn ansamblu, de 
virtuți deosebite. Lidera (fără 
Durbac sl Enache, dar cu un 
Codol sigur) nu arată tot ce 
poate, acuză programul relativ 
încărcat șl leziunile unor titu
lari. cJștlgă majoritatea 
lor pe Înaintare (ta
Pintea, Postolachl șl
stat imbatabili), dar nu 
cum ar trebui. Tinerii__
au dorit mult de la acest meci,
au jucat cu dăruire, dar Steaua
e tacă un 
nic pentru 
bitrajul Ivi

baloane- 
marginl 
ionescu 
„leagă* 

grivițeni

adversar prea puter- 
el. Cu greșeli — ar- 

Cornel Cristăchescu.
Geo RAEȚCH1

PETROȘANI DI-ȘTIINȚA ____________
NAMO 19—10 (13—0). Joc foarte 

‘ gazdelor. Cel mai eflca- 
Arbi- 

tru : Al. Lemneanu. (Em. Neagoe, 
ooresp.).

POLITEHNICA LAȘI — RAPID 
38—10 (36—0 !). Studenții — dez- 
lănțuiți : 6 încercări (Popa 2, 
Zamfir, Benedek, Manea, Verl- 
veș). A condus Th. Witting (D. 
Onciul, ooresp.).

în turneul 9—16 : Midia Năvo
dari — Rulmentul Bîrlad 15—7 
(12—3), „ 
tehnica Cluj-Napoca 11—0 (8—0),
C.SM. Sibiu 
Baia
Brașov

bun al g!
ce : Tudose (11 puncte).

Rulmentul 
„U* Timișoara Poli-

CEMIN 
CJ'.R,

ția“,

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 25 MARTIE 

1979

I. Dinamo — Sportul stud, 1 
n. Univ. C-va — F.C. Argeș 1 

ni. A.S.A, Tg. M. — Steaua 1 
IV. F.C. Baia M. — Corvinul L
V. S.C. Bacău — Chimia R.V. 1
VI. Poli. Tim. — Polit. Iași 1 

VII. Gloria Buzău — Olimpia 1
VIII. Jiul — F.C. Bihor X

IX. U.T.A. — C.S. Tirgoviște X 
X. Lazio — IntemiazioTiale X 

XI. Torino — Juventus 2
XII. Perugia — Roma X

XIII. Verona — Fiorentina 2 
FOND TOTAL DE CÎSTIGURI : 

967.374 LEI.

FOND TOTAL DE CÎSTIGURI :
727,959 lei, din care 46.742 lei 
report la categoria 1.

NUMERELE EXTRASE IA TRA-
GEREA LOTO 2 DIN 25 MAR-

TIE 1979
Extragerea I : 33 2 46 39
Extragerea a n-na : 54 35 26 57
Extragerea a m-a : 8 2 42 63

Știința 
Mare 6—3 (3—3),

___ r_. — Minerul Gara Humo
rului 3—0 (3—0). (Corespondenți : 
C. Popa, C. Crețu, L Boțocan, 
V. Secăreanu).

campioana fci titre, lipsită de
FL Nicolae (care a refuzat să
tragă !), după ce a cules victo
rii confortabile, a pierdut parti
da eu LE-F.S., în care a fost 
condusă tot timpuL Din enume
rarea autorilor victoriilor^ din a- 
ceastă ultimă întâlnire 
Oancea 3, Alexiu și 
c4te 1 pentru LE.F.S-, 
Țiu, 2. Georgescu 2.
d) se vede clar că 
stelist n-a fost pe planșe decit 
un... terțet.

Lată rezultatele primei etape : 
Steaua — 15—1 cu Crișul, 13—3 " 
C.S.S.M., 11—5 Progresul, 10—6
Poli ; LEJ.S. — 11—5 Progresul, 
9—7 Steaua, Poli șl Crișul ; 
C.S.SJVI. — 12—4 Poli. 10—6
I.EJ.S. șl Crișul ; Pod — 12—4 
Crișul, 9—7 Progresul ; Progresul 
— 10-6 C.S.S.M., 9—7 Crișul. Cla
samentul : 1. Steaua — 8 p (56 
a.c.), 2. I.E.F.S. — 8 p (46 a.c.), 
3. C.S. Satu Mare — 6 p, 4. 
Poli Iași — 4 p (38 a.c.), 5. Pro
gresul Buc. — 4 p (36 a.c.), 6. 
Crișul Oradea — 0 p. In Divizia 
B, conduce după prima etapă 
A.S.U. Tg. Mureș, cu 8 p.

In urma desfășurării fazei a 
n-a din cadrul primei etape a 
campionatului național individual 
ia floretă masculin (au partici
pat 54 de eoncurențl) s-au cali
ficat pentru finală următorii 12 
floretlști : P. Buri cea (Dlnamo), 
P. Kuki (I.E.F.S.), A. Lorinczi 
CC.S. B. Mare), A. Ștefan (Poli 
lași). Ca. Orban (Crișul Oradea), 
N. Die (C.S.S. Oradea), O. Go- 
goașe (C.S.S. Triumf), M. Țiu 
(Steaua), F. Bucur (Viitorul), T. 
Petruș (Steaua), G. Oancea 
(I.E.F.S.), Z. Huszti (C.S. 
S. Mare).

(Kaki 4, 
Gole seu

Pecruș X, 
Niculescu 
cvartetul

z.
Paul SLAVESCU

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI 
DE VOLEI

tă. care să satisfacă exigențele 
publicului din localitate.

Așadar, de la ora 17 : Dinamo 
— C.S.U. Galați, Penicilina — 
Universitatea.
DINAMO - C.S.U. GALAȚI 

3-0, LA VOLEI
Ieri, In sala Dinamo din Ca

pitală, s-a desfășurat ultima par
tidă din cadrul campionatului 
Diviziei A de volei, dintre echi
pele masculine Dlnamo și C.S.U. 
Galați. Bucureștenii au făcut o 
veritabilă demonstrație în fața 
studenților, impunindu-se. în 
numai 40 de minute, cu 3—0 (5, 
1, 10). (O. Guțu — coresp.).

FEMININ
Frumoasa Sală a sporturilor 

din Tg. Mureș va găzdui, înce
pând de astăzi, turneul final al 
campionatului feminin de volei, 
La care participă primele patru 
echipe : Dinamo, Penicilina Iași, 
Universitatea Craiova si C.S.U. 
Galați. Dacă dinam ovistele au 
un avans substanțial, oare le 
scutește de emoții, ele avînd 
doar datoria să onoreze titlul 
printr-o comportare superioară, 
celelalte trei (aflate la egalitate 
de puncte și fiind despărțite 
doar de seta v era j) își var dis
puta locul secund, care dă drep
tul la participare în noua edi
ție a „Cupei cupelor*. Antici
păm, dea. partide de mare lup-

STARTUL IN ETAPA DE VARA
(Urmare din pag. 1)

sore alte terenuri de »oort în 
program au fisurat Întreceri 
de handbal, fotbal, volei, mi- 
nifotbal. popice si o drumeție 
a copiilor in pitoreasca luncă 
a Șiretului. (L Vasiliu — 
coresp.),

ARAD. Pe stadionul -Gloria 
a avut loc festivitatea de des
chidere. apoi peste 500 de 
concurenți de la Strungul, 
Combinatul de prelucrarea 
lemnului, C.S.S, Gloria si Ra
pid, Liceele industriale nr. 5, 
7, 8, Voința si U.T.A. au luat 
startul In „Crosul tineretului* 
si la alte competiții găzduite 
de toate bazele sportive din 
localitate. (N, Strejan — co
resp.).

CIMPULUNG. La complexul 
sportiv „Olga Bancic", mii de

locuitori ai municipiului au a- 
sistat la deschiderea festivă. 
Peste 1500 de tineri au fost 
angrenați în Întreceri de cros, 
fotbal, handbal, volei si popice. 
S-au evidențiat elevii de la 
Școlile generale 1, 3 si 5, pre
cum si sportivii asociației Vo
ința. (P. Mateoiu — coresp.).

SATU MARE. După defila
rea sportivilor, care a avut 
loc pe artera principală a ora
șului. s-a dat startul în „Cro
sul tineretului* si ..Crosul pio
nierilor". cu participarea a 
peste 1500 de concurenți. Din 
program, de asemenea, n-au 
lipsit concursurile de ludo, te
nis de masă, volei, trotinete 
si biciclete. Asemenea manifes
tări s-au desfășurat în tot ju
dețul. Notăm o participare 
deosebită la Cărei, Negrești și 
Tășnad. (Z. Covaci — coresp.).

I
I
I
I
I
I

I
I
I
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I
I
I
I
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APLAUZE, DAR NUMAI PENTRU PUNCTE
POLITEHNICA TIMIȘOARA - POLITEHNICA IAȘI 2-0 (0-0)

Stadion ,,1 Mai* ; teren foarte bun ; timp frumos, dar răcoros ; spectatori — 
opfoxirrxjt’V 20 000. Au marcat : DEMBROVSCHI (min. 71) .și PETRESCU 
(min. 74). Șuturi la poartâ : 15-6 (pe poartâ : 9-2). Corners : 7-1.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Catena 7 — Floareș 6, Pâîtinișan 7, Mehe- 
dtete 7, Barna 6 — Roșea 7, Dembrovschl 7, La ța 6 (min. 71 Co tec 5) — 
Nodu 5 (min. 36 iuge 6), Anghel 6, Petrescu 7.

POLITEHNICA IAȘI : Naște 5 — Romiiâ III 6, Anton 6, Nepotu 6 (min. 81 
Fkx-ecn), Safian 6 — Romiiâ U 7, Dânllă 6, Slmior>aș 6 — D. Ionescu 5, 
Banu 5, Cemescu 5 (min. 66 Costea 5).

A orb’trot Q Ghițâ 8 ; Ic linie : R. Petrescu (ambii din Brașov) ji S. 
Drăguîia (Drobeta Tr. Severin). Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-0 fi—0) •

TIMIȘOARA, 25 (prin telefon).
Inimosul public timișorean l-a 

aplaudat pe favorițil lui. Ia ter
minarea meciului, dar numai 
pentru că obținuseră cele două 
puncte dătătoare de speranțe, nu 
șl pentru jocul lor, care n-a avut 
suficientă decizie, claritate și, 
bineînțeles, calitate. Alb-viol eții, 
deși întâlneau o echipă care n-a 
mai avut aceeași siguranță în 
defensivă și știință a contraata
cului, care o caracterizau altă 
dată tn meciurile susținute în 
deplasare, s-au desprins greu șl 
tlrzlu în câștigători. Pe lîngă 
faptul că gazdele n-au știut să-și 
ordoneze jocul, să-1 limpezească 
tn acțiunile din fața porții lui 
Naște, ele au ratat nepermls de 
mult. în prima repriză, se poate 
spune că kii „Poli* Timișoara 
l-au aparținut 42. din cele 45 de 
minute (trimițând în atac șl fun
dașii), dar ea a ratat ocazie după 
ocazie, una mai favorabilă ca 
alta : Dembrovschi, luft în careu 
(min. 18), Nadu (min. 22), An
ghel, Petrescu șl Barna (min. 30), 
la aceeași fază 1 O dată, Naște 
a fost magistral (min. 27), la 
lovitura liberă executată de 
Dembrovschi. în min. 43 Catona 
avea să-1 imite, la șutul trimis 
de Romilă n.

La ^uare, după ce Petrescu 
(min. *7/ nu fructifică, deși nu-1 
mai avea în față decit pe Naște, 
Barna, in min. 50, îl „suflă* min
gea lui Cemescu, scăpat singur 
spre poartă. Golurile s-au înscris 
după multe alte faze chinuite. Pri
mul, în min. 71, când Păltinișan 
l-a „Întors* o minge lui DEM
BROVSCHI care, beneficiind și 
de concursul Iul Naște, a deschis 
scorul. Trei minute mai tîrzlu, 
PETRESCU Insistă la o minge

și o trimite în poarta lui 
Naște, neinspirat și de data 
aceasta.

Stelian TRANDAFIRESCU

JIUL : < 
MtUțescu 
jon 6.

F.C. BL 
(min. 55 

Florescu 7 
A arbit 

M. Abram
Trofeul

PETRO 
fon). /

Referite 
de bihor» 
lași (1—1 
norul En 
inrte de i 
joc de a 
luție nici 
pra viețui 
zut însă 
rește, Jii 
ce era c 
cîștige n* 
tea menț 
loc al c 
ferit de 
tru care 
de la în* 
CUlOS UT 
fel de i 
Albu au 
de gol, c 
gina I P 
(min. 5), 
lăjan (n 
(min.. 43) 
făcute.

70 DE MINUTE ÎN
GLORIA BUZĂU - OLIMPIA S. MA

Stadion Gloria ; teren bun ; timp rece ; sped 
Au marcat : GHIZDEANU (min. 15) fi GH. R> 
poartâ : 10—10 («pe poarta : 5—2). Comere : 8-6.

GLORIA : Tănase 7 — Neculce 6 (min. 36 Nc 
colae 8, Tulpan 6 — Ghdzdeanu 8, Vlad 6, Toma 
Oprișan 7, Stan 7, Gh. Radu 7.

OLIMPIA i Haralambie 7 — V. Mureșan 6, Mar 
Sabov 7, Kaizer 5, Both I 6 (min. 89 Ritzman) - 
hori H 5.

A arbitrat : V. Topan (CLuj-Napoca) 9 ; la llrWe 
(ambii din Constanța).

Trofeul Petschovschi : 9. La junior! : 0-0.

FOTBALUL ÎN &1
S.G BACĂU - CHIMIA RM. ViL<

Stadion „23 August" ; teren satisfăcător ; til 
aproximativ 16 000. A maroat : VAMANU (mln. 87 
(pe poartă : 4—1). Comere : 12—3.

S.C. BACĂU : Mîndrilâ 6 — Panaîte 6, Catarg it 
k>mon 6 — Cârpaci 4, Va mana 5, Soșu 4 — Ch
(min. 66 Mihu 4).

CHIMIA : Roșea 5 — Basno 5, Cîroeag 5, Savu 
Iordan 4, Carabageac 4 - Teleșpan 4, Q Nic 
Stanca 4.

A arbitrat : N. Georgescu 8 ; la linie : V. Roș 
București).

Cartonașe galbene : BOTEZ, VERGU.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 6—1 (4—0).

A „DACIADEI“
PITEȘTI. In ciuda vremii 

nu tocmai prielnice, la deschi
derea festivă a etapei de vară 
a „Daciadei" au fost prezenți 
peste 15000 de cetățeni, care 
apoi s-au întrecut la cros, vo
lei, handbal, fotbal, tenis de 
cîmp. (I. Fețeanu — co
resp.).

SLOBOZIA. Deși tempera
tura a fost destul de scăzută, 
si ploaia a căzut pînă în preaj
ma orei planificate pentru în
ceperea competițiilor, pe sta
dionul „1 Mai“ din localitate 
aproximativ 1000 de elevi si e- 
leve au luat startul In între
cerile de handbal, gimnastică, 
fotbal, la alte competiții. Con
semnăm si faptul că fetele de Ia 
Liceul pedagogic au realizat o 
frumoasă demonstrație de gim
nastică ritmică. (Rd. T.)t

BACĂU, 25 (prin telefon).
Cei 16 ooo de spectatori au su

ferit enorm La această partidă 
și au plecat dezamăgiți de cali
tatea jocului la care au asistat. 
Spun localnicii că S.C. Bacău a 
făcut cel mai slab joc din acest 
campionat. Ii credem, pentru că 
mai slab de așa nu se putea. 
Partenera i-a ținut isonul. Fot
balul a fost în suferință, de 
parcă pe gazon se aflau două 
echipe de începători, pe plaja de 
la... Mamaia. Aici nu s-a ..îno
tat* In nisip, ci în mediocritate ! 
în min. 1, Antohi ne-a făcut do
vada indolenței și a ratat de 
parcă nu ar fi vrut să înscrie.
După alte 6 minute tot el... n-a 
ajuns o minge pe care „scria“
gol. L-a imitat Vamanu în min.
33, când de la 12 m n-a fructi
ficat o ocazie excelentă. La
poarta cealaltă, o singură 
fază notabilă (min. 43), 
când — la șutul lui C. Nicolae — 
Mîndrilă a deviat în corner. în 
primele 45 de minute raportul 
șuturilor la poartă era de 2—2 !

Repriza secundă începe cu o... 
ezitare a lui Chitara, la 6 m, 
și Roșea reține. In minutele 48 și 
49 Antohi și Vamanu șutea ză 
aiurea, ultimul de la 6 m. In 
min. 66 a intrat Mihu, să com
pleteze... tacâmul, luftînd la pri
ma întîlnire cu balonul, pe linia 
careului mic. După pauză a do
minat echipa gazdă, căd în 
partea cealaltă a terenului nu 
s-a întîmplat nimic, dar ce fo

los ? La 
tuU. se 1 
care a d 
87 : corni 
de Chitaj 
în careu 
MÂNU a 
tă prin 
După oal 
nu ar fi 
ținem sea 
atribuite

R
ARAD,

In ciuc 
s-au aflat 
marea ms 
tuație mal 
șuturilor ! 
mărului <3 
(nouă), jâi 
a tremura 
nai și a 
care depia 
viitorul e< 
divizie. Ar 
jucat ma, 
„jumătatea 
în careul 
depăși apă 
tă a aces 
balonul In



ÎN MINUTUL 3!
TUL STUDENȚESC 3-1 (2-0)
: timp rece ; spectatori — aproximativ 10 000.

DUDU GEORGESCU (min. 22 și min. 58), 
Șuturi la poarta : 22—12 (pe poarta : 11—5).

Eftimescu) — Cheran 8, Dinu 8-j-, Ghiță 8, 
8, Custov 8 (min. 85 I. Marin) — Țălnar 7,

iru 3 — Tănăsesou 6, Cazan 6, Grigore 6, 
lorgulescu 5, Oct. lonescu 5 (min. 67. M.

M. Sandu 6, A. Radulescu 6.
la linie : R. Stîncan — cu greșeli — și C. 

miori : 1-0 (0—0).

„pe ttlnit cu ea însăși, cu propria-i
tgur personalitate, pînă la fluierul fi
nitul nai. După ,ce Mircea Sandu ra-
anal tează o ocazie rarisimă în min.
rea- 15 (într-o perioadă în care Spor-
AU- tul s-a zbătut mai mult, dar fără
5 m lumina vreunei idei clare de joc),
ora- Dinamo majorează scorul în
iune urma unui contraatac 2 contra
pefi- 1, Țălnar pasîndu-i perfect lui

ba DUDU GEORGESCU, care nu
unut ratează ocazia de a deveni în
>rby, min. 22 al jocului golgeterul ab-
arti- solut al fotbalului românesc, în-
iată, trecînd recordul de 170 de goluri

în- al lui Oblemencu. în continuare,

PENALTY!
F.C. BIHOR 0-0
-J^țjrumos, soare ; spectatori — aproximativ 
p poartă : 11—4). Comere : 11—5.
i 7, Ciupitu 6, P. Grigore 8 — Stoichiță 7, 
j 7, Dumitrache 5 (min. 78 lancu), Șală

ii 6, David 7, Bigan 7, Kiss 6 — Zare 5
7 (min. 85 Fildan), Mureșan 7 — Lupău 6,

; ia linie : V. Antohi (ambii din lași) fi

ion : 2-1 (0-1).

eîe-

izat 
. la 
tre- 
îna- 
ălași 
so- 
su- 
vă- 

>F1- 
ceea 
. să 
pu- 

cnij- 
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încă

un 
lui 
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ma- 
ăian 
Să- 

escu 
gata

Imediat după pauză se părea 
că chinul spectatorilor urma 6ă 
la sfîrșit : Sădâjan este ținut de 
mină în careu, arbitrul Balano- 
vici nu ezită și... 11 m. Dumi
tra che trage lent în colțul din 
dreapta jos și Albu reține fără 
dificultate. Și iarăși a început 
atacul gazdelor și seria ratări
lor... A fost un med din acela 
în care, exasperat, spectatorului 
îi vine să intre pe teren pentru 
a împinge el mingea în poartă. 
De cealaltă parte, bihorenii nu 
au renunțat nici un moment la 
luptă. S-au apărat atent, calm și 
deseori au contraatacat pericu
los prin „spiridușii“ lor, Naom 
șl Mureșan. Și puțin a lipsit să 
nu avem de a face cu o sur
priză la un astfel de contraatac, 
cu 6 minute înainte de sfîrșit, 
cînd Mureșan a expediat o 
„bombă" spre vinclu, pe care Ca
val a boxat-o cu greu. Jiul n-a 
reușit să învingă un F.C. Bihor 
aflat categoric în reviriment.

Modesto FERRARINI

A OFSAIDULUI
BUZĂU, 25 (prin telefon).

Golul marcat în min. 15 (fun- 
000. dașul central Nicolae, venit

la mult în atac, „a întors" din mar
ginea careului, lateral, un balon 

NI- spre colțul lung al porții iui 
) _ HaraJambie, GHIZDEANU a tic

nit și a împins mingea în plasă 
5 — de la 1 m) a influențat decisiv
Bat- următoarele 30 de minute. Echi

pa gazdă a slăbit puțin ritmul, 
is și a greșit tactic canalizînd toate 

acțiunile spre „buldozerul*- Stan. 
Dar acesta, deși a alergat mult, 
nu s-a aflat într-o zi prea insipi- 

__  rată fiind, este drept, și bine 
marcat de fundașul central Ma
tei. Același gol din min. 15 a- 
vut însă darul să scoată taraba 

b oaspete de pe meterezele apărate 
" inițial, F. C. Olimpia reușind de 

cîteva ori să se apropie extrem 
de periculos de poarta lui Tfi- 
nase. Sabou (min. 10 și 25), Both 

” I (min. 44) și Kaizer (min. 45) 
* au ratat bune ocazii de gol.

So
li 3
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utat 
gită 
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are, 
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După pauză, Gloria a forțat 
desprinderea, dar a căzut me
reu în „capcana" jocului la of
said, practicat încă din prima 
repriză de apărarea echipei săt
mărene. Fazele dare, spectacu
loase au fost extrem de rare. în 
schimb, au abundat pasele gre
șite. obstrucțiile, „grămezile" ca 
la rugby, mijlocașii ambelor e- 
chipe rămînând corigent! la ca
pitolul luciditate, ei necunoscînd, 
probabil, arta schimbării jocului 
de pe o parte pe alta. Singura 
fază demnă de notat este, de 
fapt, aceea din care s-a fixat 
rezultatul partidei șl care s-a 
derulat în min. 85 : lansat în 
adîncime, Stan a avansat mult 
în terenul advers, i-a driblat pe 
fundașul Popa și a pasat lui 
RADU, care a șutat puternic, 
imparabil, de la aproximativ 
10 m. consfințind o victorie pre
țioasă.

Laurențiu DUMITRESCU
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ce tot el irosise o excelentă 
ocazie în min. 7. Și minutele se 
scurg fără nici un rezultat pe 
tabela de marcaj, U.T.A. domi
nă orbește, dar în min. 47 MA
RINESCU — scăpat pe contra
atac — șutează, Ducadam prinde 
balonul dar îl scapă, mingea 
revine atacantului tîrgoviștean, 
care înscrie ca la antrenament. 
Arădenii nu recunosc valabili
tatea golului, susținînd că Ma
rines cu și-a potrivit mingea cu 
mina, dar arbitrul O. Strong se 
consultă cu arbitrul de linie V. 
Iacob și arată reluarea jocului 
de la centrul terenului.

Și în continuare domină 
U.T.A., dar fără claritate, Domi- 
de încearcă să facă totul, dar nu 

gazdele evoluează cu o mare 
ușurință — bine conduse de 
Dinu (omul nr. 1 de pe teren, 
Dinamo fiind evident avantajată 
de hotărîrea Biroului federal de 
vineri) —- în fața unui adversar 
care a jucat ca în zilele sale 
slabe cînd se afla în Divizia B... 
Repriza a doua începe cu o ra
tare din 2 metri (!) a lui Oct. 
lonescu, oontinumd cu aceeași 
evoluție solo—Dinamo, gol DUDU 
GEORGESCU în min. 58, ratări 
mari Dudu—Dragnea, iarăși Dudu, 
iarăși Dragnea etc. Adăugind 
„bara" lui Custov din prima re
priză și a lui Dragnea din cea 
de a doua avem una din ima
ginile acestui joc vădit dispro
porționat în ceea ce privește ra
portul de forțe. în min. 85, 
MIRCEA SANDU - înscrie golul 
de onoare al echipei sale, re
dând... argeșenilor locul I în cla
sament, pierdut pentru cite va 
zeci de minute.

Asta a fost „piesa" de la care 
așteptam multe șl care ne-3 o- 
ferit mult prea puțin. Dinamo a 
răspuns prezent, dar Sportul n-a 
mai fost Sportul...

Marius POPESCU

VICTORIE CU GUST AMAR
A.S.A. TG. MUREȘ - STEAUA 1-0 (0-0)

Stadion „23 August*; teren bun; timp frumos; spectatori — opraeimatlv 
16 000. A marcat : BOZEȘAN (min. 61). Șuturi la poartă : 15-6 (pe poar
tă : 7—3). Comere : 3—3.

A.S.A. ; Biro H 7 — Onuțon 4 (pentru durități), Unchiaș 7, Bolonl 8,
GaH 6 — Biro | 7, Pis Icra 7, Bozejan 9 — Fozekaș 6 (min. 76 Both U),
Fa nici 7, Hajnal 7.

STEAUA : N. Răducanu 8 — Nițu 7, Same, 7, Agiu 7, Vigu 7 (min. 63
1. Gheorghe 7) — Zahiu 7, Stoica 6 (min. 67 Aelenei 7), FI. Marin 6 —
M. Răducanu 6, Năstase 6, Zamfir 7.

A arbitrat : 1. Igna (Arad) 7 ; la linie : C. SzilaghI — cu greșeli — șl 
E. Foldman (ambii din B. Mare).

Cartona), galbene t PISLARU, BOTH II, AGIU, ZAMFIR.
Trofeul Petschovschi : 9. La Juniori : 5-0 (3-0).

TG. MUREȘ, 25 (prin telefon).
Meci aspru, uneori violent, 

mai ales la Început, dnd a-a de
clanșat seria durităților, Inițiată 
de pislaru (agresiune sancționată 
doar cu cartonaș galben, asupra 
lui Zamfir, șl continuată ime
diat, după numai clteva secunde 
de bodiceck-ul Iul Agiu asupra 
lui Fazekaș, scăpat de Vigu). 
Lanțul durităților continuă, ast
fel Incit arbitrul Igna arată trei 
cartonașe galbene In primele 
zece minute, sancțiune care se 
va dovedi insuficientă pentru 
temperarea durităților, In care 
excelează gazdele. Superioritatea 
teritorială aparține gazdelor, ca 
urmare a faptului că tinerii 
Bozeșan și Biro I reușesc uneori 
să se desprindă șl să combine. 
Prima ocazie este ratată de Bo
zeșan (min. 8, șut j>este poarta 
părăsită de N. Răducanu). Oas
peții avansează cu timiditate și 
reușesc să tragă primul sut la 
poartă In min. 23, prin Zahiu. 
Repriza se încheie cu două bune 
ocazii mureșene (min. 40 si 42, 
Biro I șl Hajnal). In această 
parte a jocului, Steaua acuză 
absența lui Dumitru, accidentat 
in meciul eu Grecia.

După pauză, întreaga echipă 
mureșeană se năpustește asupra 
porții Iul Răducanu, cu ,41bero“-

„PLACAJUL" LUI ARICIU - SALVATOR
F.G BAIA MARE - CORVINUL 1-0 (0-0)

Stadion „23 August- j teren bun, puțin moale ; timp frumos ; spectatori — 
aproximativ 18 000. A marcat : I. MUREȘAN (min. 69), Șuturi la poartă : 14-3 
(pe poarta : 7—2). Comere i 16-0.

F.C. BAIA MARE : Ar ici u 7 — Borz 7, Condruc 7, Sabău 7, Koller 7 — 
’. Mureșan 6, Terheș 6, P. Radu 6 — Sepl 6 (min. 70 Diaconu 6). Roznal 
7, Deac 6 (min. 46 Molnar 7).

CORVINUL t I. Gabriel 9 - Bucur 6, Merlă 7, Gălan 6, Bogdan 6 - 
Dumitriu IV 6, Angelescu 6, Klein 6 — Lucescu 7-f-, Nicșa 5 (min. 71 Agud 

6), Văetuș 5.
A arbitrat : G. Racz 8 ; ta Hnle : H. Nicolau (Iambii din Brașov) șl N. 

Raab (Cîmpia Turzil).
Cartonașe galbene : LUCESCU. Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.

BAIA MARE, 25 (prin telefon).
Extrem de greu s-a desprins 

formația băimăreană în învingă
toare. Aceasta pentru ci nu a 
știut să folosească din plin su
perioritatea teritorială, valurile 
de atacuri spre poarta lui I. Ga
briel fiind mereu întârziate de 
plăcerea (devenită stereotipă) a 
jucătorilor lui Mateianu de a 
„plimba" la nesfîrșlt balonul. A- 
ceastă țesătură de pase mai 
mult spre înapoi sau spre late
ral oferă partenerului de între
cere posibilitatea să se regru
peze în defensivă. Și bunedore- 
nâi, cu gîndul la remiză, au 
știut să se apere supranume- 
ric, stăvilind iureșul băâmărean, 
ei avind în portarul L Gabriel 
un adevărat ,4nger păzitor". Mai 
mult chiar, pe fondul unor mo
mente defensive, oaspeții, pe 
contraatac, au fost la un pas de 
deschiderea scorului. Ne gto- 
dim la acea fază din min. 27 
când Lucescu, scăpat singur din 

U.TA. - OS. TÎRGOVIȘTE 1-1 (0-0)
Stadion U.TA. ; teren bun ; timp însorit, dar rece ; spectatori - aproxi

mativ 6 000. Au marcat : MARINESCU (min. 47), respectiv KUKLA (min. 87). 
Șuturi la poartă : 17—10 (pe poartă : 9—5). Comere : 11—1.

U.T.A. x Ducadam 6 — Bubela 5 (min. 57 Gal! 7), Kukla_ 8, Gașpar 5, 
Giurgiu 5 — Leac 5 (ultimii trei, note scăzute pentru durități), Schepp 6, 
Broșovschl 6 — Cura 6, Domlde 7, Co roș 5 (min. 70 Tisa 5).

C.S. TÎRGOVIȘTE x Coman (min. 3 Bărbulescu 8) — Gheorghe 7, Ena-
che 8, Ene 8, Alexandru 7— Tâtaru 8, Furnică 7» Kallo 7 — FI. Grigore 7, 
Marinescu 7, Pitaru 7.

A arbitrat : O. Ștreng 8 ; ta linie : V. Iacob (ambii din Oradea) și 
Cr. Teodorescu (Buzău).

Cartonașe galbene : ALEXANDRU, GIURGIU, TATARU, BROȘOVSCHI.
Trofeul Petschovschi x 9. La juniori : 2-1 (0—1).

reușește, ocaziile la poarta lui 
Bărbulescu se scurg una după 
alta (în min. 79 Enache trimite 
balonul în bara propriei porii). 
Cu trei minute înainte de final, 
Domlde execută o aruncare de 
la marginea terenului pînă în

UN ADEVĂRAT DERBY
CRAIOVA, 25 (prin telefon).

Craiovenii se pot felicita. Cu 
cît o victorie se obține mai greu 
cu atît satisfacția este mai mare. 
Piteștenii au fost adversari demni 
de șefia campionatului și au 
solicitat la maximum pe local
nicii din tribune. A fost 
o mare încleștare de forțe 
cu dueluri dinamice, rapide, cu 
faze de la o poartă la alta care 
au suprasolicitat apărările și a- 
părătorii. Alb-adbaștrii (oltenii) 
și violeții (argeșenii) au oferit 
un meci pe care Santamaria 
(fostul internațional de la Real 
Madrid și trimisul federației 
spaniole pentru a cunoaște Cra
iova) l-a apreciat mult. Am
bianța stadionului și calitatea 
acestui derby i-au oferit lui 
Santamaria o avanpremieră la 
meciul România — Spania de la 
4 aprilie care i-a plăcut foarte 
mult.

Ca de obicei jocul începe în 
avantajul gazdelor și în minutul 
10 Marcu trimite mingea de la 
3 metri în stilpul porții lui Cris
tian. Curînd insă F.Q. Argeș sta

ul BălSnl dincolo de centru, dar 
apărarea lui Sameș rezistă. In 
min. 60, Onuțan II faultează vio
lent pe Vigu, fără balon. Inter
naționalul părăsește terenul cu 
ligamentele rupte. In mod ciu
dat, faultul nu este sancționat 
de arbitrul Igna șl nici măcar 
anunțat de tușlerul Szilaghi, 
aflat la dțiva metri. Peste numai 
un minut, gazdele deschid sco
rul : Bolăni pasează frumos in 
adîncime, Pîslaru deviază spre 
BOZEȘAN, care venit în viteză, 
șutează formidabil de la 15 m, 
eu stîngul, înscriind imparabil. 
După acesț gol, Steaua iși revine 
odată cu intrarea in joc a lui 
Aelenei. Bucureștenii au cîteva 
ocazii bune (min. 61 „bombă-, 
Zahiu, min. 73 — sprint Năstase 
spre gol, întrerupt copilărește de 
vlrful stelist, la auzul unui flu
ier... din tribună ; șl min. 74, 
Aelenei, șut alături). Finalul me
dului aparține gazdelor, care ra
tează de două ori majorarea 
scorului (min. 78 — dnd N. Ră
ducanu intervine miraculos, la 
o minge reluată de Hajnal de 
la numai 3 m de poartă șl min. 
87 — când același N. Răducanu 
boxează prin reflex la o „bom
bă* a aceluiași Hajnal).

loan CH1RILA

jumătatea sa de teren, se ducea 
„glonț" spre poarta și golul a 
fost evitat numai printr-un pla
caj, la 40 m de buturi, al por
tarului Ariciu. Pînă atunci rata
seră Roznai (min. 5 și 17) și 
Deac (min. 18).

După pauză, jocul are același 
aspect, atacurile băimărenilor 
sint însă mai clare, mai tăioase. 
Terheș (min. 51 — șut cu... re
petiție de la 8 m, dar I. Gabriel 
respinge de două ori miraculos 
și tot Terheș min. 53 și 59) nu-1 
poate învinge pe portarul hune- 
dorean nici de la 6 m ! Golul 
victoriei „cade" — In fine — 
în min. 69. cînd I. MUREȘAN 
profită de o greșeală a funda
șului Bucur și trimite din apro
piere in plasă. In finalul parti
dei, oaspeții ies curajos la atac 
dar Gălan (min. 87) și Agud 
(min. 90) irosesc posibilitatea 
unui egal pentru care au luptat 
cu toată ardoarea.

Gheorghe NERTEA

careu, mingea respinsă de un 
buchet de jucători ajunge la 
Schepp, urmează o pasă către 
KUKLA (care- în repriza se
cundă a jucat numai în atac) și 
golul acestuia înscris cu capul.

Mir cea TUDORAN

UNIVERSITATEA CRAIOVA - F.C. ARGEȘ 1-0 (0-0)

Stadion „Central* ; teren foarte bun ; timp senin, rece cu vînt • specta
tori - aproximativ : 40.000. A marcat : MARCU (min. 53) ; Suturi la poartă s 
17-7 (pe poartă : 4-4) ; Comere : 10-2.

UNIVERSITATEA : Lung 7 — Negrită 6. Tilihoi 7, Ștefăneecu 6, Purinxs 7 
- Țicleanu 8, Balact 7, Beldeanu 7 — Crișan 7, Cămătaru 7, Marcu 8.

F.C. ARGEȘ : Cristian 7 - Zamfir 6, Stancu 7. Cirstea 7, Ivan 6 (min. 73 
Moiceanu 6) — Bărbulescu 7, Toma 8, Chivescv 6 (min. 32 latan 7), lo- 
vănescu 7 — Radu II 6, Doru Nicolae 9.

A arbitrat : Nicolae Rainea (Birlad) 8 ; la linie : M. Moraru (Ploiești) 
și M. Feciorescu (Bacău).

Cartonașe galbene : NEGRILA. CIRSTEA, ZAMFIR, ȘTEFANESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2—1 (0-0).

bilește echilibrul sl, cu toate că 
atacă numai în doi jucători, 
Doru Nicolae este un permanent 
pericol pentru poarta lui Lung. 
De fapt, extremele au fost ieri 
în vervă si au conferit jocului 
multe momente atractive. Marcu 
se arăta și el foarte periculos. 
Șl, ca urmare, Zamfir se ținea 
după el ca o umbră, pe tot te
renul. Totuși, Beldeanu este a- 
cela care va rata o mare ocazie 
In min. 22. intrat într-o poziție 
excelentă in careu, el se încurcă 
la 6 metri In fața lui Cristian 
șl pierde mingea. Dar numai 
după clteva minate F. C. Argeș 
— prin Bărbuleszu — obligă pe 
Lung să se Întrebuințeze la ma
ximum pentru a salva un gol ca 
Si făcut. Mai mult. In min. 36, 
Doru Nicolae trimite mingea in 
poarta aceluiași Lung, insă ar
bitrul nu validează golul pe mo
tiv de ofsaid. Și tot Doru Ni
colae In min. 42 trage, din po
ziție favorabilă, In portar. Relu
area jocului aduce golul victo
riei craiovene. Zamfir scapă de 
aub supraveghere pentru prima

DIVIZIA B: ETAPA A 21-a
SERIA I

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
F.c. brăila l-o (0—0). Unicul 
gol a Io6t realizat de Ciutac 
(min. 82 din 11 m).

progresul brAila — 
I.C.I.M. BRAȘOV 2—1 (1—0). AU 
marcat : Cristache (min. 30), 
Chițu (min. 58), respectiv Funk- 
stein (min. 66).

MINERUL GURA HUMORU
LUI — relon-ceahlăul pia
tra neamț l—o (0—0). a În
scris : Iosup (min. 53).

OLTUL SF. GHEORGHE — 
DELTA TULCEA 2—1 (0—0).
Autorii golurilor : Blsoc (min. 
49), Georgescu (min. 80), respec
tiv Iamandi (min. 85).

VHTOBUL VASLUI — MUS
CELUL CIMPULUNG 1—0 G—0). 
A înscris : Cioacă (min. 44).

VICTORIA TECUCI — POR
TUL CONSTANȚA 3—1 (3—1).
Au marcat : Rusu (min. 20), 
Adamache (min. 36) și Stoica 
(min. 45), respectiv Nedelcu 
(min. 30).

F.C. CONSTANȚA — C.S.M. 
SUCEAVA 1—0 (0—0). Autorul 
golului ; Ignat (min. 55).

TRACTORUL BRAȘOV — 
F.C.M. GALAȚI 1—0 (1—0). U-
ndcul gol a fost realizat de 
Chioreanu (min. 10).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
CONSTRUCTORUL IAȘI 2—0 
(1—0). Autorul golurilor : Paras- 
chivescu (min. 31 și 75).

Relatări de la B. Stoiciu, Gr. 
Rizu, D. Bolohan, Gh. Briotă, 
M. Moga, C. Filiță, G. Tamaș, P.
Dumitrescu și C. Gruia
1. F.C.M. Galați 21 16 1 4 44-18 33
2. Steagul roșu 21 13 3 5 35-14 29
3. C.S.M. Suceava 21 12 4 5 34-15 26
4. F.C. Constanța 21 11 2 8 37-21 24
5. F.C. Brăila 21 11 2 8 25-23 24
6. Victoria Tecuci 21 10 1 10 34-35 21
7. Viitorul Vaslui 21 9 3 9 23 24 21
8. Nitramonia Făg. 21 8 5 8 25-29 21
9. Tractorul Brașov 21 9 2 10 29-33 20

10. I.C.I.M. Brașov 21 8 3 10 30-30 19
11. Mușcelul C-lung 21 9 1 11 28-29 19
12. Minerul G.H. 21 8 3 10 17-29 19
13. Portul Constanța 21 8 2 11 29-30 18
14. Delta Tulcea 21 8 1 12 23-28 17
15. Reton-Ceah. P.N. 21 7 3 11 13-27 17
16. Oltul Sf Gh. 21 7 3 11 20-35 17
17. Construct, tași 21 6 4 11 22-28 16
18. Progresul Brăila 21 5 5 11 15-35 15

ETAPA VIITOARE (duminică 
1 aprilie) ; Delta Tulcea — Mus
celul Clmpulung (0—1), F.C. Bră
ila — Viitorul Vaslui (1—3), 
C.S.M. Suceava — Minerul Gura 
Humorului (0—0). Relon-Ceah
lăul p. Neamț — Oltul Sf. Gheor
ghe (0—2), I.C.LM. Brașov — 
Tractorul Brașov (1—2), F.C.M. 
Galați — Victoria Tecuci (6—4), 
Constructorul Iași — F.C. Con
stanța (1—2), Nitramania Făgăraș 
— Steagul roșu Brașov (1—2), 
Portul Constanța — Progresul 
Brăila (0—1).

SERIA A II-a
POIANA CIMPINA — ELBC- 

TROPUTERE CRAIOVA 4—0 
(2—0). Autorii golurilor : Velicu 
(min. 6, autogol), Li viu (min 
43), Man o Lac he (min. 46) și 
Preda (min. 80).

METALUL BUCUREȘTI — DI
NAMO SLATINA 1—2 (8—2). Au 
marcat : Sebe (min. 62), respec
tiv Vlăduț (min. 1) și Ciocioană 
(min. 10).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — PETROLUL PLOIEȘTI 
2—0 (1—0). Au înscris : Iorda- 
che (min. 42) și Marica (min. 
72 din 11 m).

C.S.M. DROBETA TR. SEVE
RIN — RAPID BUCUREȘTI 
1—2 (0—1). Au marcat : Pîrvu
(min. 76), respectiv Paraschiv 
(min. 13) și Manea (min. 67).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
METALUL PLOPENI 2—0 (1—0). 
Autorii golurilor : Glonț (min. 
15), și Meiroșu (min. 89).

Ș.N. OLTENIȚA — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 1—1 (0—1). Au
marcat : P. Gheorghe (min. 70) 
pentru Ș.N., respectiv Țiganu 
(min. 25).

F.C.M. GIURGIU — AJJTO3U- 
ZUL BUCUREȘTI 0—0.

CHIMIA BRAZI — RULMEN
TUL ALEXANDRIA 1—1 (0—0). 

oară pe MARCU. Acesta, în min. 
S3, se demarcă la centrul care
ului unde primește o pasă în 
adîncime <le la Cămătaru și, ast
fel, înscrie de Ia cițiva metri : 
1—0. Normal, argeșenii ies la 
atac, vor să egaleze, dar se sub
țiază In apărare șl sînt prinși de 
cîteva ori descoperi ți. In min. 59 
(Bălăci), min. 60 (Marcu), (min. 
75 (Cămătaru), min. 88 (Marcu) 
au ocazii de a înscrie. Oaspeții 
se împacă însă greu cu ideea 
eșecului, se „batM continuu și re
alizează cîteva atacuri periculoa
se fără să poată însă egala.

Poate că scorul ar fi putut să 
fie 2—0 pentru Universitatea Cra
iova, sau 1—1, în ambele iposta
ze echipele aveau interesele lor. 
Pentru spectatorii neutri jocul 
s-a situat pe daasupra golurilor 
pentru că a fost un meci care 
a arătat că fotbaliștii noștri sînt 
capabili să joace mai bine dedt 
ne-au arătat pînă acum. Și a- 
ceasta poate fi îmbucurător in 
preajma intîlnirii cu Spania.

Aurel NEAGU

Au înscris : Ghițescu (min. 65 
din 11 m) pentru Chimia, Ifrim 
(min. 84) pentru Rulmentul.

VIITORUL SCORNICEȘTI —
ȘOIMH SIBIU 3—1 (0—1).

Relatări de la E. Stroie. P.
Ion, D. Moraru-Slivna, Gh. Ma-
nalu, D. Gruia, V. Țugui, Tr.
Barbălată, A. Cristea.
1. Viit. Scomicești 21 12 2 7 32-22 26
2. F.C.M. Giurgiu 21 11 4 6 25-28 26
3. Dinamo Slatina 21 11 3 7 43-34 25
4. Metalul Buc. 21 10 5 6 28-19 25
5. Rulmentul Al. 21 9 6 6 22-15 24
6. Metalul Plopeni 21 10 3 8 26-18 23
7. Autobuzul Buc. 21 10 3 8 31-22 23
8. Progresul-Vulcan 21 10 2 9 28-27 22
9. Rapid București 21 7 7 7 31-23 21

10. Petrolul Ploiești 21 9 2 10 30-24 20
11. Gaz metan 21 7 6 8 19-22 20
12. Șoimii Sibiu 21 6 6 9 21-24 1«
13. Poiana Cîmpina 21 8 2 11 29-34 18
14. C.S.M. Dr. T.S. 21 8 2 11 25-32 18
15. Ș.N. Oltenița 21 5 8 8 16-24 18
16. Chimia Tr. M. 21 7 4 10 19-33 18
17. Electro. Cv. 21 7 3 11 22-37 17
18. Chimia Brazi 21 6 4 11 24-35 16

ETAPA VIITOARE (duminică
1 aprilie) : Gaz :metan Medias —
C.S.M. Drobeta TT. Severin 
(0—3), Rapid București — Pro
gresul Vulcan București (1—0), 
Metalul Plopeni — Viitorul Scor- 
nlcești (0—1), Petroiua Ploiești — 
Șoimii Sibiu (1—2), Autobuzul 
București — Metalul București 
(0—2), Electroputere Craiova — 
Ș.N. Oltenița (0—1), Chimia Tr. 
Măgurele — Chimia Brazi (1—1), 
Poiana Cîmpina — F.C.M. Giur
giu (0—3), Dinamo Slatina — 
Rulmentul Alexandria (0—1). i

SERIA A IlI-a
METALURGISTUL CUGIR — 

CHIMICA TlRNAVENI 2—« (0—8). 
Autorii golurilor ; Floare (mia. 
49) și Drăgan (min. 65).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — „U*
CLUJ-NAPOCA 1—4 (1—3). AM 
marcat : Gostilian (min. 21 din 
11 m), respectiv Vidican (mia. 
12), Batacliu (min. 17), Ciocan 
(min. 34) și Clmpeanu II (min. 
70).

F.C.M. REȘIȚA — MINERUL 
MOLDOVA NOUA 2—0 (1—«).
A înscris : Gabel (min. 15 și 57).

MUREȘUL DEVA — MINERUL 
CAVNIC 0—0.

MINERUL ANINA — GLORIA 
BISTRIȚA 3—0 (1—0). Au toni
golurilor : Platagă (min. 14), 
Doja (min. 47) și David (min. 
80).

DACIA ORAȘTIE — AURUL 
BRAD 2—1 (1—1), Au înscris :
Radu (min. 45 și 46), respectiv 
Ogu (min. 20).

IND. S1RMEI C. TURZI1 — 
C.I.L. SIGHET 4—0 (4—6), Au 
marcat : Vesa (min. 1, 27, 44) șl 
Luchescu (min. 40).

VICTORIA CALAN — ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 0—0.

U.M. TIMIȘOARA — C.F.It. 
TIMIȘOARA 1—0 (0—0). Unicul
gol a fost realizat de Roșu 
țmin. 69).
Relatări de la M. Vilceanu, L 

Lespuc, D. Glăvan, I. Jura, P. 
Lungu, B. Crețu, P. Tonea, A. 
Ghunter și Șt. Marton.
1. „U" Cj-htap. 21 13 3 5 37-13 29
2. Gloria Bis. 21 11 3 7 44-20 25
3. F.C.M. Reșița 21 9 6 6 33-20 24
4. Minerul Anina 21 11 1 9 37-25 23
5. Aurul Brad 21 10 3 8 37-25 23
6. C.F.R. Cj-Nap. 21 11 1 9 30-27 23
7. Minerul M.N. 21 11 0 10 26-25 22
8. Metalurq. Cugir 21 9 4 8 24-35 22
9. Dacia Oroștie 21 9 3 9 18-25 21

10. Chimica Tîrn. 21 9 2 10 26-32 20
11. Minerul Cavmic 21 8 4 9 30-36 20
12. U.M. Timișoara 21 8 4 9 22-29 20
13. Ind. sîrmei C.T. 21 9 1 11 27-28 19
14. înfrățirea Or. 

C.’.L. Sighet
21 8 3 10 26-27 19

15. 21 7 4 10 27-36 18
16 Mureșul Deva 21 7 3 11 18-27 17
17. Victoria Călan 21 7 3 11 18-45 17
18 C.F.R. Timișoara 21 7 2 12 27-32 16

ETAPA VIITOARE (duminică
1 aprilie) : Mureșul Deva — 
C.F.R. Clul-Napoca (0—1), înfră
țirea Oradea — Ind. sîrmei C. 
Turzii (0—3). Minerul Cavnlc — 
Victoria Călan (0—2). C.F.R. Ti
mișoara — Minerul Anina (0—4), 
Chimica Ttmăveni — Aurul Brad 
(0—2), Gloria Bistrița — F.C.M. 
Reșița (2—2), C.I.L. Sighet — 
U.M. ^mișoara (1—3), Minerul 
Moldova Nouă — Metalurgistul 
Cugir (0—2), „U- Cluj-Napoca — 
Dacia Orăstie (0—0).



M. BOTUĂ, I. PĂUN Șl ȘT. RUSU

• Alți patru sportivi români s-au clasat pc locul 2
• La întreceri au participat 136 de concurcnți din 12 țari

BUDAPESTA, 25 (prin te
lex). Duminică au luat sfîrsit 
întrecerile turneului interna
tional de lupte greco-romane 
dotat cu „Cupa Eliberării", a- 
ceastă competiție fiind una 
dintre ultimele mari întreceri 
de verificare organizate, acum, 
înaintea campionatelor con
tinentale de la București (15— 
22 aprilie).

La concursul organizat de 
federația ungară de specialita
te au fost prezenti 136 de lup
tători din 12 țări. Ca si în alte 
mari competiții. sportivii 
români au avut o comportare 
remarcabilă, multi dintre el 
numărîndu-se printre laurea.țiî 
categoriilor lor. Mihai Boțilă 
(57 kg). Ion Păun (62 kg) si

Ștefan Rusu (68 kg) au termi
nat neînvinși turneul, clasîn- 
du-se pe primul loc.

Alti patru reprezentanți ai 
luptelor din România s-au si
tuat pe locurile secunde : Con
stantin Alexandru (48 kg), 
Nicu Gingă (52 kg). Ion Draica 
(82 kg) și Roman Codreanu 
(+ 100 kg).

Cîstigătorii concursului la 
celelalte categorii sînt urmă
torii : Saantha (Ungaria), la 48 
kg. Raacz (Ungaria), la _52 kg, 
Kocsis 
Talpas 
Novenyî (Ungaria).
Jekutici (U.R.S.S.), la 100 kg și 
Balla (Ungaria), la + 100 kg.

SANDOR KASZAS

(Ungaria), la 74 kg,
(U.R.S.S.), ' " 1la 82 kg,

la 90 kg,

VALENTIN ILIE A CÎȘTIGAT 
PRIMA ETAPĂ A CUPEI F.R.C."

în meciul-tur al semifinalelor C. C. E. la handbal

EMPOR ROSTOCK - DINAMO BUCUREȘTI 19-14 (95)
Campionii noștri au Jucat

ROSTOCK, 25 (prin tele
fon). Sîmbătă, în sala Palatu
lui Sporturilor și Congreselor 
din localitate. Dinamo Bucu
rești a pierdut cu 14—19 (5—9) 
prima manșă a dublei întîlniri 
din cadrul C.C.E. la handbal 
masculin. în fața echipei locale 
Empor, îndeosebi pentru că 
dinamoviștii au jucat foarte 
slab, fără orizont, comițînd 
numeroase greșeli în atac și 
apărare. Empor Rostock nu 
este o formație mai valoroasă 
decît Dinamo dar, frenetic sus
ținută de cei 4 200 de specta
tori și desfășurînd un joc dis
ciplinat tactic, avînd în Bohme. 
veteranul echipei (30 de ani), 
cel mai bun component, clar
văzător, rapid și gata tot 
timpul să speculeze fiecare gre
șeală a adversarului, a reușit 
o victorie prețioasă pentru 
cursa calificării în finala com
petiției.

Dinamo București a greșit 
mai ales în prima repriză, cînd 
în 27 de minute nu a marcat 
decît 3 goluri, primind, în 
schimb, 8 I Bucureștenii au in
trat pe teren timorați de im-

slab, lârâ orizont, cu multe 
portanța întîlnirii, revenin- 
du-și abia în partea a doua a 
meciului, spre finalul lui. Nu
mai așa se explică faptul că 
jucători cu experiența lui 
Cosma sau a lui Ștef au făcut 
greșeli inadmisibile, am spune 
de începători, fiind urmați, în 
această cavalcadă a erorilor, 
de aproape toți colegii lor. Pase 
la adversar, mingi în aut. șu
turi neconvingătoare, ușor de 
reținut, imobilitate în apărare 
— iată, în general, ceea ce a 
caracterizat jocul campionilor 
noștri în prima repriză a par
tidei de la Rostock. în cea de 
a Il-a, echipa și-a mai revenit 
puțin, reușind să se apropie la 
3 goluri (6—9), dar lipsa de vi
talitate s-a făcut în continua
re resimțită, atacurile dinamo- 
viștilor neavînd viteza și si
guranța necesare pentru a de
păși apărarea dură, obstrucțio
nistă, a echipei din Rostock.

Așa se face că, deși a în- 
tîlnit o echipă inferioară valo
ric, Dinamo a pierdut la o di
ferență de 5 goluri, îngreunîn- 
du-și evident sarcina pentru 
meciul retur, de la 1 aprilie.

greșeli în atac și apărare
Să sperăm că în această săptă- 
mînă care a mai rămas, jucă
torii bucureșteni își vor reve
ni la potențialul real pentru a 
reuși, la Palatul Sporturilor și 
Culturii din Capitală, mult do
rita calificare în finala „Cupei 
campionilor europeni'1

Au marcat : Bohme 13, Wahl 
3, Jaunich 2, Langner 1, pen
tru Empor Rostock, Bedivan 5. 
Tase 4, Cosma 3, Durau și Ștef, 
cîte unul, pentru Dinamo Bucu
rești. Excelent arbitrajul sue
dezilor Nilsson și Lundin.

Hristache NAUM

CONSTANȚA, 25 (prin tele
fon). Competiția internațională 
dotată cu „Cupa Federației 
române de ciclism**, programa
tă să se desfășoare Pe par
cursul a 8 etape, a debutat du- 

~—*■—. Eforie — 
(80 km), 
de par- 

— s-au 
Bulevar- 
port al

minică : Constanța — 
Mangalia șl 
Un număr i 
ticipanți — 
aliniat la 
dele celui mai ____ ___
țării au fost străbătute într-un 
iureș, de parcă am fi asistat 
la un final si nu la un înce
put de cursă. Tempo-ul îndră
cit de alergare s-a menținut si 
chiar s-a intensificat De mă
sură ce plutonul înainta spre 
Eforie. Explicația ? Cu toată 
goana teribilă. încă înainte de 
a fi ieșit din Constanta au în
ceput tentativele de evadare. 
Au țîsnit din pluton, dar au 
fost repede prinși, VI. Marin 
(Dinamo), F. Biirger (Ungaria) 
și M. Romascanu (Dinamo) în 
două rînduri. VI. Ilie (Dinamo).

retur 
record 

104 
start

l mare

//
I Butaru (Dinamo). J. Szpa
kowski (Polonia). L. Foldyna 
(Cehoslovacia). P. Todorov 
(Bulgaria), C. Ologu si M. 
Mocanu (Metalul Plopeni), I. 
Nica (Steaua)... Aproximativ 30 
de alergători si-au încercat 
șansa de a „scăpa" într-o eva
dare care să le aducă mult 
rîvnita victorie de etapă, dar 
fără succes. Asa s-a ajuns la 
încă un record, acela ca 101 
cicliști să se prezinte la dispu
tarea sprintului final, ne care 
l-a cîstigat Valentin Ilie (Di
namo) 2h 00:30 — medie orară 
39,900 km. El a fost urmat de 
M. Tanov (Bulgaria). C. Bon- 
ciu (Steaua), V. Teodor (Dina
mo). M. Mărgineanu (C. S. 
Brăila). C. Nicolae (Voința 
Ploiești) si alții... toti în ace
lași timp cu învingătorul.

Luni are loc etapa a II-a_: 
Constanta — Mamaia — Tari- 
verde și retur (100 km).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

IVAN PACAK (Cehoslovacia) - DUBLU ClȘTIGÂTOR
IN „CONCURSUL PRIETENIA1*in „-------------------------

Daniela Uncrop, locul
Duminică dimineață o mantie 

albă de nea a îmbrăcat, sur
prinzător, Poiana Brașovului. 
Sus, în Postăvar, ningea din 
belșug, iar pe pirtia Rula, de 
sub teleferic, locul de desfășu
rare a slalomului special din 
„Concursul Prietenia", se așter
nuse un strat de zăpadă de 
10—12 cm. Un excelent cadou 
al naturii pentru tinerii concu
rent! din cele 7 țări ce-și dis
putau întâietatea.

La ora prunului start, o nin
soare deasă, viscolită, ceată si 
o temperatură eu ctleva grade 
sub zero puneau destule pro
bleme competitorilor. Cu toate 
acestea, tinerii schiori s-au a- 
vlntat curajos tn cursă, pe o 
pîrtie dificilă, cu gheață, iar 
deasupra cu un strat proaspăt 
de zăpadă, care ascundea multe

2 la slalom special
vălurit, 

pantă
capcane pe un traseu 
cu câteva schimbări de 
foarte incomode.

Cele două manșe ale 
avut marcate cite 50 
un traseu tn lungime 
m, cu o diferență de nivel

fetelor 
de porțl 

de

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

norvegienii (Pedersen în min. 
26), care au speculat prompt 
o greșeală în apărarea noas
tră. Ofensiva continuă la poar
ta scandinavă și Cazacu (cel 
mai periculos dintre atacanții 
români) înscrie spectaculos în 
min. 31, dar apoi, după ce a- 
cest tînăr jucător a șutat nă- 
praznic în bară (min. 46), pu
cul a ajuns rapid la Sethereng 
care, pe contraatac, egalează :
2—2.

Ultima repriză a fost cea 
mai crîncenă din toate cele 
trei dar, spre satisfacția gene
rală, Nistor Izbutește să șute- 
ze și să 
aproape 
A fost 
victorii, 
tiva

înscrie, dintr-un unghi 
imposibil, în min. 58. 
golul unei frumoase 
pe care reprezenta- 

României a meritat-o, 
indiscutabil. Au condus Tsu- 
kumoto (Japonia). Frel (Elve
ția) si Wang Yingfu (R. 
Chineză).

JAPONIA - DANEMARCA 
11-4 (5-2, 6-0, 0-2)

Joc decisiv doar pentru 
ecționata niponă, care 
nevoie de cele două 
puse în joc pentru a evita re
trogradarea. În schimb. Dane
marca nu trecea prin astfel de 
emoții, pentru că la ora me
ciului era deja ...retrogradată. 
Firesc, deci, ca japonezii să 
înceapă partida în forcing. 
După două reprize ei condu
ceau cu 11—2. A urmat însă o 
revenire de „orgoliu* a dane
zilor, care au terminat mai 
bine întîlnirea. Surprinzător 
Be multe eliminări dictate cu 
acest prilej (52 minute), prin-

P.

se- 
avea 

puncte

tre care și două sancțiuni de
finitive (pedepse de meci) : 
Jensen (Danemarca) și Tono- 
zaki (Japonia). Demnă de su
bliniat eficiența lui Minoru 
Itoh, care a înscris 5 goluri I 
Celelalte puncte au fost reali
zate de Yamauchi 2, Sakurai, 
Hanzawa, Mitsawa și Wakaba- 
yashi — Japonia, Nielsen 2, 
Jensen și Moller. Arbitri: 
Toemen (Olanda), Schweiger 
(R.D.G.) și Fischer (Norvegia).

ELVEȚIA - AUSTRIA 
7-2 (1-2. 4-0, 2-0)

Un meci extrem de impor
tant pentru rămînerea. mai 
departe. în grupa B.

Partida a început într-un 
ritm nebunesc si austriecii 
deschid scorul. în primul mi
nut. Prin Cunningham. după 
care ratează numeroase ocazii 
la poarta lui Anken. Replica 
elvețienilor este destul de 
Ștearsă, dar aceștia profită de 
o greșeală a defensivei adver
se si egalează. (Zahnd în min. 
12). Imediat însă Polgar (min. 
14) readuce avantajul de par
tea echipei austriece care do
mină, dar fără folos. Reprizele 
următoare aparțin însă net el
vețienilor. care se impun cate
goric. înscriind de 6 ori : Conte 
(min. 30). Dellsperger (min. 36), 
Holliker (min. 39), Holzer (min. 
57) si Mattti (min. 36 si 59). Au 
condus : Koskinen (Finlanda), 
Balint (România si Zsitva (Un
garia).

OLANDA - R.D. GERMANA 
4-3 (0-2, 1-1, 3-0)

Peste 5 000 de spectatori au 
urmărit o pasionantă finală, 
care a plăcut atît prin valoa-

rea hocheiului practicat de 
cele două echipe, cît si Prin 
spectaculoasa (si imprevizibi
la I) răsturnare de scor. Atît 
antecedentele (formația R. D. 
Germane venea din grupa A. 
cea olandeză din C !), cit si e- 
volutia din 
îi instalau 
cheistii din 
devăr. după _____
au deschis scorul prin Kuhnke, 
pentru a-1 maiora (min. 8) prin 
Radant. La iumătatea reprizei 
a doua, tabela de marcai arată 
3—0 (!). prin golul căpitanului 
de echipă Slapke.

Din acest moment, favoritii 
turneului încep să slăbească 
ritmul, socotindu-se (prematur) 
învingători. Dar olandezii, de
parte de a fi depus armele sî 
dovedind o mare putere de 
luptă. reduc scorul (De 
Graauw, min. 35). Ultima parte 
a meciului se dispută într-o 
mare tensiune, mal ales după 
ce Janssen (min. 43) reduce 
scorul. Iar De Heer (min. 47) 
egalează : 3—3. în acest mo
ment, olandezii erau cîștigători 
ai grupei, pentru că — la e- 
galitate de puncte si de gola
veraj prin scădere — ei aveau 
un coeficient mai bun al gola
verajului prin împărțire I To
tuși. echipa Olandei vrea vic
toria în finală si o obține — 
meritat — în min. 56, prin go
lul lui De Heer, după părerea 
noastră cel mai bun jucător al 
turneului de la Galați.

A condus excelent Grigoriev 
(U.R.S.S.). ajutat de Westrel- 
cher (Austria) si Barbu (Româ
nia).

etapele precedente 
ca favorit! pe ho- 
R.D.G. Și. într-a- 
numai 4 minute, ei

au 
pe 
475 
de 175 m, tn timp ce băieții au 
avut cite 60 de porțl.

întrecerea fetelor a fost inte
resantă șl, spre satisfacția Iubi
torilor schiului din țara noas
tră, de data aceasta printre pro
tagoniste. s-a aflat șl Daniela 
Uncrop. In prima manșă ea a 
mers mal reținut șl a fost de
pășită cu 2 secunde și ctteva 
sutimi, de cea care avea să 
cîștige proba, Monica Hosstrl- 
kova (Cehoslovacia). în cea 
a doua cobortre Daniela 
lansat vertiginos pe pantă, 
cuzat mai puțin traseul și 
mea, dificile, înregistrînd 
mal bun timp al manșei, 
diferența din prima cobortre a 
fost hotărîtoare în stabilirea în
vingătoarei. Bine au concurat 
de data aceasta și celelalte re
prezentante ale noastre, Erica 
Codreseu, Csilla Peters și, mal 
ales, micuța Anca Moraru.

La băieți, talentatul Ivan Pacak 
(Cehoslovacia) s-a dovedit 
Imbatabil șl în această cursă, 
ciștlgtnd pe merit al doilea titlu 
tn actuala ediție a ..Concursului 
Prietenia". REZULTATE TEH
NICE. slalom special, fete : L 
Monica Hosstrikova (Cehoslova
cia) 111,777. 2. Daniela Uncrop 
(România) 111.486, 3. Adriana
Popova (Bulgaria) 116,630... 3. 
Erica Codreseu 128.758, ». Csilla
Peters 131,878... 11. Anca Moraru 
138,616 ; băieți : 1. Ivan Pacak 
(Cehoslovacia) 109.387, 1- Tgor 
Kordlako (URSS) 113,188. 3. Pe
ter Saltys (Cehoslovacia)
115.647._ 6. Carol Adorlan
117,805. . 8. Florin VlntHA 12LM3, 
—10. Cătălin Fusulan 126,828.

de 
s-a 

a a- 
vre-

cel
Dar

LOTUL OLIMPIC FEMININ IN FATA FRUNTAȘILOR IN PRODUCȚIE
naște ale țârii, care se pregă
tesc pentru viitoarele examene 
internaționale.

Nadia Comăneci. Emilia Eber
le. Marilena Neacșu. Marilena 
Vlâdărău, Cristina Itu, Melita 
Ruhn, Rodica Dunca și Anca 
Kiss au înaintat publicul 
exerciții de virtuozitate, 
multe elemente de mare 
cultate. unele în premieră.

'Urmare din dclq. 1)

construcție din Deva (lungime 
50 m. lățime 21 m) a fost rea
lizată în întregime cu forțe 
locale, asociațiile sportive, or
ganizațiile U.T.C., numeroși 
oameni ai muncii prestînd pes
te 30 000 ore muncă patriotică 
pe șantierul acestei săli, pusă

9
acum la dispoziția echipei o- 
limpice de gimnastică și ofe
rind cele mai bune condiții 
pentru antrenamente, pregătire 
Si refacere.

Spectacolul „SPORT SI 
MUNCA", desfășurat după-a- 
miază la sala polivalentă, a 
constituit si o utilă verificare cm 
public a celor mai bune gim-

cu
ctx 

difi-

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA BIALYSTOK

VARȘOVIA. 25
— După 
runde în 
masculin 
în orașul 
loc în
Butnoris (U.R.S.S.) cu 5 puncte, 
urmat de Kirov (Bulgaria) sî 
Lehmann (R. D. Germană) cu 
cîte 4 p Vaisman (România)
— 3*/î p. Cel de al doilea sa- 
hist român participant la acest 
turneu. Aurel Urzică, se află 
Pe locul 10. cu 2 puncte.

(Agerpres).
desfășurarea a sase 
turneul international 
de sah. care are loc 
Bialystok, ne primul 
clasament se află

CAMPIONATELE 
MONDIALE DE CROS

LIMERICK. 25 (Agerpres).— 
Duminică s-au desfășurat 
orașul irlandez Limerick 
trecerile • campionatelor i 
diale de cros. în 
culină. pentru a 
victoria a revenit 
John Treacy, care 
proba detașat. Pe 
mătoare s-au clasat în ordine 
Malinowski (Polonia) si Anti
pov (U.R.S.S.). învingătorul a 
parcurs 12 kilometri în 37:20. 
La feminin, pe primul loc s-a 
clasat norvegiana Grete Waitz 
care a realizat ne un traseu 
în lungime de 5,040 kilometri 
timpul de 16:48. Proba de ju
niori a fost cîstigată de belgia
nul Eddy de Pauw.

t în 
fn- 

mon- 
mas- 
oară.

proba 
doua 
irlandezului 
a terminat 

locurile ur-

TURNEE DE TENIS
• tn semifinale. La New Or

leans, John McEnroe l-a învins 
pe BJCrn Borg cu 5—7, 8—3,
7—8. Adversar în finală 11 va fi 
Roscoe Tanner, care i-a elimi
nat succesiv pe Tom GuILikson 
(8—3, 6—4) șl Ferdy Taygan 
(8-1, 8-2).
• Tracy Austin a învins-o cu

7— 5. 6—2 pe Dianne Fromholtz.
calificîndu-se pentru finala tur
neului feminin -- -•
Square Garden, din New
• Sferturi de finală, la 

cy : Haillet ~ 
6—4 ; Dominguez
8— 1 ; Taroczy — 
5—e*,»*Woah 
Semifinale : 
guez 3—6, I 
Taroczy 8—4. 8—3.
• Da San Joe£ (Porto Rico). 

tn semifinale : Gorman — 
die 2—8, 8—1, 8—1 ; Mitton 
Walts 5—1, 4-6

de La Madison
York.
Nan-
9—2,
6—2.
6-4,
6—3.

Barazzuttl 
- Pecci 
Debllcker

i — Govea 6—2, 
Haillet — Domtn-

8—3, 16—14 ; Noah —

Paul IOVAN

CAMPIONATE ȘTIRI, REZULTATE
ITALIA (et 13) Bologna — A- 

taianta l—o ; Catanzaro — Asooil 
1—1 ; Lazio — Inter 1—4 î Milan 
— Lanerossl 0—6 i Napoli — A- 
veillno 3—0 ; Perugia — Roma 
1—1 ; Torino — Juventus 0—1 ; 
Verona — Florentina 0—1. în 
clasament t Milan 35 p : Perugia 
31 p ; Torino șl Juventus cite 
N p, Inter » p etc.

B. D. GERMANA (etapa a 
18-a) : Jena — Bostock 1—0 ; 
Riesa — Erfurt 1—0 ; Lokomo
tive Leipzig — Dynamo Berlin 
0—0 ; Zwickau — Magdeburg 
1—4 ; Union Berlin — Dynamo 
Dresda 0—0 : Aue — BShlea 
1—2 ; Halle — F.C. Karl Marx- 
Stadt 1—0. în clasament : Dyna
mo Berlin 33 p ; Dynamo Dres
da 26 ; Jena 23 p etc.

ANGLIA (et. 32) : Liverpool — 
Ipswich Town 2—0 ; Everton — 
Derby County 0—0 ; West Brom
wich 
sena! ___________
In clasament : Liverpool 43 
Everton 43 p. West
40 p. 
etc.

R.F. 
russia 
yem 
Kaiserslautern 
seldorf 3—0 ; V.f. B. Stuttgart — 
Schalke 4—0 ; F.C. K61n — Bo
russia Dortmund 5—0. în clasa
ment : F.C. Kaiserslautern 36 p ; 
V.f R. Stuttgart 32 p ; S.V. Ham
burg 31 p (un joc mal puțin).

ÎN CURSUL lunii mai. selec
ționata Argentinei, campioană a 
lumii, va Întreprinde un turneu 
tn Europa. în vederea acestui 
turneu, antrenorul Cesare M«- 
notti a selecționat 23 de jucă
tori. dintre care 10 au figurat 
tn lotul pentru 
mondial din 1978.
lectionabili figurează Fillol. Pa- 
sarella. Valencia, Barbas. Pe- 
rottl. Orte si Ovldeo.

ECHIPA Braziliei va evolua ta 
I aprilie La Abidjan, tn com
pania unei selecționate locale, 
jocul se va desfășura pe stadio
nul Felix Houphouet Boigny".

cam ploua tul 
Printre se-

Queens Park 2—1 ; Ar- 
Manchester City 1—1. 

’ " P.
Bromwich 

Arsenal 39 p, Leeds 38 p

GERMANIA (et 24) : Bo-
MOnchengLadbach — Ba-

MGnchen 1—7 (!) • F-C. 
Fortuna Dfls-

ÎN PRELIMINARIILE C.E.. se
lecționata R. F. Germania va tn- 
ttlnl la 1 aprilie, la Izmir, echipa 
Turciei. Din echipa vest-germa- 
nă nu vor face parte portarul 
Sepn Maier (Bayem Miinctien) 
șl Klaus Fischer (F.C. Schalke) 
— atacant central. Antreno
rul Jupp Derwall a selecționat 
17 lucătorl în frunte cu porta
rul Burdenski (Werder Bremen), 
fundașii Dietz (MSV Duisburg). 
Zimmermann (F.C. Koln). mijlo
cașii Abramczik (F.C. Schalke), 
atacant!! Hans Muller (V.f B. 
Stuttgart) si Rummenigge (F.C. 
Bayem) etc.

TN MECI 
Pamplona : 
0—1 (0—1). 
(min. 19)

amica! 
Spania 
A marcat

de juniori. Ia 
U.R.S.S. 

Kimovid
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