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PERFORMERE: STEAUA, EC. AR0E$, E.C.M. 0ALAT1
• Scorul etapei a fost realizat de craio veni • Dinamo învinsă din nou de... Sandu 
Mircea • Chimia Rm. Vilcea, victorioasă in ultima secundă I • După ce au condus 

cu 2—0, F.C. Argeș și F.CM. Galați au fost egalate in finaluri dramatice Adrian Proteasa intr-una din numeroasele sale sărituri record
REZULTATE TEHNICE

A S.A. Tg. Mureș
Politehnica lași 
Chimia Rm. Vilcea

- F.C. Argeș
- „U“ Cluj-Napoca
- Gloria Buzău

2-2 (0-0)
1-0 (0-0)
1-0 (0-0)

Sportul studențesc — Dinamo 2-1 (1-0)
Univ. Craiova - „Poli" Timișoara 4-0 (2-0)
C.S. Tirgoviște - F.C. OH 2-1 (0-0)
Jiul Petroșani - Steaua 1-1 (1-1)
Olimpia Satu Mare - F.C.M. Galați 2-2 (0-1)
F.G Baia Mare - S.G Bacău 3-1 (1-0)

ETAPA VIITOARE (8 martie)
„U" Cluj-Napoca - Univ. Craiova (0-2)
Olimpia Satu Mare - Dinamo (0-2)
F.C. Argeș — C.S. Tirgoviște (0-3)
Chimia Rm. Vilcea - Jiul Petroșani (0-0)
Steaua — F.C.M. Galați (1-1)
„Poli" Timișoara — F.C. Baia Mare (2-3)
Sportul studențesc — Politehnica lași (0-2)
S.C. Bacău — F.C. Olt (0-1)
Gloria Buzău - A.S.A. Tg. Mureș (0-2)

CLASAMENT
i; STEAUA 20 11 6 3 45-21 28
z Univ. Craiova 20 12 3 5 46-20 27
3. F. C. Baia Mare 20 11 2 7 35-26 24
4. F. C. Argeș 20 10 4 6 29-22 24
5. Dinamo 20 9 5 6 32-22 23
6. Jiul 20 10 3 7 17-21 23
7. Chimia Rm. Vilcea 20 9 3 8 25-24 21
8. A.S.A. Tg. Mureș 20 9 3 8 23-26 21
9. Sportul stud. 20 9 2 9 21-20 20

10. S. G Bacău 20 6 8 6 25-30 20
11. F.C.M. Galați 20 7 i 7 29-36 20
12. Politehnica lași 20 8 2 10 25-28 18
13. G S. Tirgoviște 20 7 4 9 22-31 18
14. F. G Olt 20 7 3 10 26-33 17
15. „Poli* Timișoara 20 7 2 11 26-30 16
16. „U* Cluj-Napoca 20 7 1 12 21-27 15
17. Olimpia S. Mare 20 4 7 9 19-31 15
18. Gloria Buzău 20 4 2 14 14-32 10

Citiți cronicile în pag. 2—3.

GOLGETERI1

Minutul 42 al derbyului Sportul studențesc — Dinamo. Sandu
Mircea a șutat senzațional de la 30 de metri, la vinclu, făcindu-l 

șah-mat pe portarul Ștefan
Foto : N. DRAGOȘ

Un frumos succes la „internaționalele** de judo

SPORTIVII ROMÂNI AU CUCERIT 
ȘASE DIN CELE ȘAPTE TITLURI!

SPORTIVII BUCUREȘ EENI, ANGAJAU 
ÎN PASIONANTE Șl ATRACTIVE ÎNTRECERI

DOTATE CU „CUPA 9 MARTIE»

A VIII-a ediție a Campio
natelor internaționale de judo 
ale României, la care au par
ticipat sportivi fruntași din 
Bulgaria, Franța (F.S.G.T.), R.D. 
Germană, Italia, Polonia, Un
garia, U.R.S.S. și România (cu 
mai mulți concurenți la fiecare 
categorie de greutate), s-a în
cheiat cu un categoric succes 
al reprezentanților țării noastre. 
Nu mai puțin de 6 din cele 7 
titluri de campioni internațio
nali ai României au fost cu
cerite de sportivii români : 
ARPAD SZABO (cat. super- 
ușoară), MARCEL NUTU (se- 
miușoară), NICOLAE VLAD 
(ușoară), MIRCEA FRĂȚICĂ 
(semimijlocie), MIHALACHE 
TOMA (mijlocie) și EUGEN 
LACĂTUȘU (semigrea). Alți 11 
judoka români s-au clasat pe 
locurile 2 și 3.

Așadar, se poate spune că 
această ediție a competiției, 
desfășurată sîmbătă in sala 
Floreasca din Capitală a fost 
dominată de sportivii români. 
Iată cîteva amănunte. La cate
goria cea mai mică (super- 
ușoară) lupta pentru primele 
locuri a fost deschisă mai mul
tor concurenți, care emiteau 
pretenții îhdreptățite. Spre tu
rurile finale insă au reușit să 
ajungă numai reprezentanții 
țării noastre : A. Szabo și D. 
Albert într-o serie, I. Domnar 
și M. Zamfir, în cealaltă. Szabo 
l-a învins cu ușurință pe tînă- 
rul Albert, în timp ce Do—mar 
a trecut prin mari emoții in

duelul cu Zamfir, primind de
cizia cu un avantaj minim. în 
partida decisivă pentru primul 
loc, Szabo și Domnar și-au 
apărat fiecare șansele cu o în
verșunare rar văzută. în ulti
mul timp, Domnar a obținut 
cîteva succese de prestigiu, în-

(Continuare in pag. a 4-a)
Costin CHIRIAC

Mircea Frățică a avut o dublă reușită : primul loc la categoria 
semimijlocie și titlul de cel mai tehnic judoka la aceste cam
pionate internaționale. Pe locul II — B. Schulze (R.D. Germană), 
iar pe III — G. Marinescu și L. Lazăr Foto : V. BAGEAC

IZ GOLURI : Cîrțu — 1 din U 
m șl Cămâtaru — 2 din 11 m 
(Univ. Craiova).

10 GOLURI : Terhes (F.C. Bala 
Mare), M. Răducanu (Steaua) — 
1 din 11 m.

9 GOLURI : Radu H (F.C. Ar
geș) — 2 din 11 m.

9 GOLURI ; lordănescu (Stea
ua), Gingu (Chimia Rm. Vilcea), 
M. Sandu (Sportul studențesc).

7 GOLURI : Koller (F.C. Bala 
Mare), Anghel („Poli" Timișoa
ra'), Clmpeanu („U“ Cluj-Napo- 
ca) — 1 din 11 m, Costoa (Poli
tehnica Iași) — 1 din 11 m.

In Cupa cupelor Ia handbal feminin

CONFECȚIA SI PARTIZANSKE 
AU AMINAT DECIZIA 

PENTRU DUMINICA VIITOARE...
Sîmbătă, la București,

Aproape 2 000 de spectatori 
au venit sîmbătă în Palatul 
sporturilor și culturii pentru a 
asista la partida Confecția — 
Iskra Partizanske (Cehoslova
cia) din prima manșă a semi
finalelor Cupei cupelor la 
handbal feminin. într-un med 
echilibrat din primul și pînă 
in ultimul minut, cele două 
echipe au amînat decizia pen
tru duminica următoare, cind 
are loc partida retur, acum 
meciul încheindu-se cu o remi
ză echitabilă : 13—13 (7—7).

întîlnirea a plăcut celor pre-

Succeselor tot mai numeroa
se realizate în producție în în- 
tîmpinarea alegerilor de la 9 
martie, tineretul sportiv din 
Capitală le alătură altele, în
registrate în activitatea spor
tivă, dedicate aceluiași eveni
ment. Ne-au convins. în acest 
sens, atît întrecerile organi
zate în tot cursul lunii februa
rie. în întreprinderi, în insti
tuții și în școli, cît și pasio
nantele finale ale „Cupei 9 
Martie" găzduite sîmbătă și ieri 
de complexul sportiv Progre
sul, din str. dr. Staicovici. Pa
sionante și. considerăm firesc 
să subliniem, reușite, prin am
bianța lor sărbătorească, prin 
capacitatea organizatqrică a
C. M.E.F.S. București. Primii 
finaliști care au intrat în 
„scenă“ au fost și cei mai 
mici sportivi, scrimerii, sabre- 
rii juniori (11—13 ani) de 
la clubul sportiv Progresul, 
conduși de inimosul lor antre
nor. prof. Hariton Bădescu. Fi
nala, aprigă încă de la primul 
asalt, a dat cîștig de cauză lui
D. Teodorescu, învins intr-un 

egalitate: 13-13
Infiltrată pe lingă 
Pernisova și Bre
zanyova, Maria 
Bidiac reușește să 
înscrie un gol 

spectaculos
Foto : 

D. NEAGU

zenți. Iskra Partizanske este 
o echipă cu multe jucătoare 
tinere, cu gabarit, care acțio
nează în viteză în atac (folo
sind și eficient contraatacul), 
iar în apărare exercită un pre
ssing stînjenitor la omul cu 
mingea, ridicind și un baraj 
înalt în fața șuturilor de la 
distanță. Ceea ce scade oare
cum din potențialul forma
ției cehoslovace este lipsa de 
experiență și o tehnică preca
ră. Oaspetele au arătat puține 
procedee și acelea incă în curs 
de învățare. în fața acestei 
echipe cu bună valoare de 
ansamblu (ponderea deținind-o 
calitățile fizice), Confecția s-a 
descurcat greu. Este și moti
vul pentru care Iskra a condus 
de 8 ori (dintre care o dată, în 
min. 13. cu două goluri : 5—3), 
iar Confecția doar de 5 ori. 
Este drept, handbalistele noas
tre au avut — în final — șan
sa de a ciștiga chiar la două 
goluri (14—12), dar au ratat 
copilărește, mai mult enervate 
de neputința de a . străpunge 
sistemul defensiv advers.

în condițiile date, s-ar fi 
impus o activitate răbdătoare 
în atac, pînă la crearea breșei 
ideale, o dispersare a jocului 
spre extreme, pentru dislocarea 
blocului apărării, o mai activă

singur asalt : 4—5 la R. Tudo- 
rache. în rest: 5—0 cu V. Tu- 
dorache, 5—1 cu C. Toma și 
C. Buză și 5—2 cu N. Păunes- 
cu și Fl. Iancu I Așadar, 5 
victorii, cu una mai mult de-

Tiberiu STAMA

(Continuare in oao 2-3)

conlucrare între liniile de la 9 
m și 6 m, Iar în apărare un 
joc asemănător cu cel al oas
peților, adică ieșirea promptă 
la jucătoarea cu mingea, pen
tru a preintîmpina șutul de la 
distanță sau angajarea pivo- 
ților.

Sigur, calificarea n-a fost 
încă jucată. Deși handbalistele 
cehoslovace au prima șansă de 
a intra in finala Cupei cupe
lor, Confecția poate — parado
xal, tocmai pentru că deține 
șansa a doua — să-și strîngă 
rindurile, să se ambiționeze și 
să joace la nivelul realului 
său potențial. O victorie la Par
tizanske i-ar ridica brusc cota.

Iată marcatoarele : Grigoraș 
6, Serediuc 2, Bidiac 2, Pițigoi 
2 și Virginia Constantinescu 1 
— pentru Confecția București, 
Kovacova 5. Lamrichova 2, 
Brezanyova 2, Tomankova 2 și 
Januskova 2 — pentru Iskra 
Partizanske.

Au condus bine : Helmuth 
Fuhring și Oswald Jaki (Aus
tria).

Partida retur are loc dumini
că, 9 martie, în localitatea 
Prievdza, la 28 km de Parti
zanske. Ora de începere : 10,30.

Hristache NAUM 
Ion GAVRILESCU



In Divizia A la baschet în derbyul primei etape a returului Diviziei A la rugby

DINAMO BUCUREȘTI 
IN DIFICULTATE 

LA CLUJ-NAPOCA
Rezultatele meciurilor etapei 

a 16-a a Diviziei A la baschet 
masculin: ......UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — DINAMO BUCU
REȘTI 0—2 : 86—91 (46—56) și 
69—93 (34—44). Sîmbătă. gaz
dele au fost la un pas de a 
produce o mare surpriză, ne
realizată, însă, atit din cauza 
eliminării (5 greșeli personale) 
a doi dintre jucătorii de bază 
(Crăciun In min. 20 și Barna 
în nun. 35). cit și pentru că 
dinamoviștii au știut, îiț final, 
să-și valorifice plusul de ma
turitate competițională și- 
șansa. Coșgeteri : Barna 30+ 
19, Roman 12+20, Crăciun 9+ 
12, respectiv Popa 13+31, Bra- 
boveanu 20 + 10, Uglai 9 + 13. 
(M. RADU —

STEAUA —
97—58 (46—28) 
32). Coșgeteri : 
Scarlat 18+14. 
Ermurache 14+12, 
Sipoș 12+6, Bulancea 16+0. (N. 
ȘTEFAN — coresp.).

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI — C.S.U. SIBIU 
1—1 : 82—63 (37—36) si 60—63 
(30—28). Coșgeteri : Stratulat 
21+4, Roșea 12+12. Dragnea 
12+11, respectiv Martinescu 
31+16, Takacs 16+0, Chirilă 
11+0. (O. GUȚU — coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — C.S.U. 
GALAȚI 2—0 : 97—78 (48—39)
și 85—70 (45—31). Coșgeteri : 
Tecău 39(!)+25. Benedek 19+9, 
Moraru 16+11. respectiv Mol- 
doveanu 28+12 Brandabur 9+ 
10. (E. URLICH — coresp.).

POLITEHNICA C.S.Ș. UNI
REA IAȘI — I.C.E.D. 2—0 : 
89—72 (52—34) și 101—83 (47— 
35). Coșgeteri : Moisescu 29+ 
39(!), Boișteanu 23+21, Măgu- 
rean 21+21, respectiv Voicu 
22+11, Grădisteanu 20+13. Car
pen 2+21. (M. MACOVEI — 
coresp).

FARUL — DINAMO ORA
DEA 2—0 : 99—58 (44—27) și 
96—72 (43—30). Coșgeteri : Băi- 
ceanu 24+38. Mănăilă 26+12, 
Martinaș 13+10. Radu 9+12, 
respectiv Szep 18+22, Weber 
5+26, Nagy 4+16. (G. TAMAȘ 
— coresp.).

Uglai 9+13. 
coresp.). 
RAPID 2—0 : 
și 93—57 (42— 
Cernat 10+15, 

I. Viorel 19+8, 
respectiv

FARUL, SUPERIOARĂ PE „TREISFERTURI 
CÎȘTIGĂ LA BAIA MARE

Sezonul de rugby a debutat 
odată cu meciurile etapei inau
gurale a returului Diviziei A, 
de la care vă prezentăm amă
nunte :

ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE — FARUL 7—10 (4—10). 
Baia Mare, 2 (prin telefon). 
Decor hivernal aici, zăpada că
zută pină în dimineața meciu
lui determinînd ambele echipe 
să-și adapteze tactica la neaș
teptatele dificultăți avansate de 
un teren alunecos — covor de 
nea, pe care balonul era greu 
controlabil. S-a jucat, în con
secință, mult cu piciorul, tac
tic. Firește, în asemenea con
diții, spectacolul sportiv a su
ferit Totuși, spre lauda lor, 
echipele au vrut și au reușit 
în bună măsură să joace, deși 
— trebuie adăugat — ambele 
au fost lipsite de unii titulari: 
gazdele nu l-au avut pe De- 
mian, operat de menise, ab
sența lui fiind acut resimțită ; 
Farul a venit fără Ioniță (en
torsă) și fără consacratul in
ternațional Dumitru, al cărui... 
nou debut sub culorile constăn- 
țene era așteptat cu interes, 
dar o sciatică rebelă l-a reți
nut acasă. în teren, forțele au 
fost relativ egale, victoria șu- 
rîzînd oaspeților, la un scor 
strîns, ei arătîndu-se mai omo
geni pe linia de treisferturi, 
mai rutinați, mai tehnici. De
altfel, atacanții constănțeni, că
rora li s-a adăugat adesea fun
dașul Holban — excelent in 
tot meciul —, au hotărit soarta 
meciului, succesul datorîn- 
du-li-se în mare măsură.

Farul a punctat relativ re
pede. în min. 7, o acțiune de 
70 de metri Dinu — Bucos, 
pasă „sărită" a acestuia la 
Holban, intercalat, care pa
sează și el, Motrescu înscriind 
eseu la centru (apărarea 
măreană, surprinsă, nu a 
puns). Transformă Bucos : 
Min. 13 : un atac lung al 
delor, D. Florea „intră", 
gea ajunge la Pascale, pasă la 
Urdea, care e scos în tușă, 
ratînd de puțin eseul. în min. 
23, accidentările lui Varga și

Pascale determină o serie de 
modificări în dispozitivul Ști
inței, O nouă fază fierbinte se 
consumă în min. 27, cînd Dinu 
e derutat de o minge ieșită 
din grămadă la Farul, V. Ion 
profită, urmează atac lung, 
Cantea „întoarce" o pasă spre 
Atanasiu, care retransmite lui 
Curea — eseu la colț : 4—6, 
V. Ion ratînd transformarea. Nu 
trec decît patru minute și, în 
urma unei aglomerări pe linia 
de 22 m a băimărenilor, Mo-

7—10. Arbitrul D. Grigoreseu 
a condus bine formațiile : ȘTI
INȚA : Balint — Gligor, Varga 
(Ciobanu), Tîrniancev, Pascale 
(Popovici) — Cantea, V. Ion — 
Atanasiu, Pujină, D. Florea — 
Ștefiuc, Urdea' — Curea, Moț, 
Melniciuc ; FARUL : Holban — 
Motrescu, Lungu, C. Vasile, 
Bogheanu — Bucos, N. Dinu — 
Podaru, FI. Constantin, C. Flo
rea (Naehe) — Malancu, Bor- 
șaru — Băcioiu, Grigore, Mușat.

Oimitrie CALLIMACHI

DIRECT ÎN
Divizia A

I
I
I

Deși atacat de trei adversari, Enciu Stoica ii paseazi 
zie lui Paraschiv. (_

băi- 
răs- 
0—6. 
gaz- 
min-

trescu marchează 
încercare : 4—10. 
plică prompt, In 
Mușat scoate, salvator, in tușă, 
în această repriză. Farul a fost 
superioară

După pauză, constănțenii ra
tează (min. 56), un eseu clar, 
la o intrare Bucos, dar pasa 
lui Holban nu este recepțio
nată de Grigore și Podaru. O- 
dată cu trecerea timpului însă, 
băimărenii echilibrează jocul, 
îl întorc chiar în favoarea lor 
ți, după o suită de atacuri 
(Florea — Popovici pe dreapta, 
Moț pe stingă, prins la un 
metru de but de Lungu), un 
balon „aerisit" ajunge la Dan 
Florea, care reușește drop :

primă surpriză — plăcută — J 
bal : echipele, cele vizitatoare mal 
RECT IN SUBIECT la reluarea cal 

așa-zise de studiu, de tatonare, de I 
de pierdere de timp... Semnalul 1-al 
la începerea partidei (cu o jumătate! 
grăbiți la înscrierea golului, în al doi! 
stadionul din Satu Mare este unul I 
care iarba „arde” în această primă! 
focul primejdiei retrogradării, vesteai 
marcat de gălățeni și apoi cursa dej 

~ gazdelor ne-au făcut să trăim o dup! 
siune, fiecare dintre noi încercînd săi 
minții fantastica încleștare de la Sal 
la Tg. Mureș, trasă parcă la indigo <1 
dar cu aceeași evoluție, regizată, pari 
fotbalului. Aflată tot în deplasare,! 
prima... I

în acest timp, pe Stadionul Republ 
asistat la reînnodarea K.O.-urilor obțl 
„puncheur“ ăl fotbalului nostru Sandii 
echipe dinamoviste mai ofensive, dai 
cant de rasă, Sandu Mircea era singl 
care pină prin minutul 80 al partida 
zăpada (toți ceilalți luaseră contact! 
intervențiile sale elegante transformi! 
țiuni de o spectaculoasă eficiență, can 
ori șah mat apărarea dinamovistă, d 
dabil, la vindu, de la 30 de metri)l 
derby britanic sau vest-german... I 

Nu încheiem aceste rînduri înrint^ I 
amiaza de ieri ne-am simțit sufleteșl 
alături de această vitează „lanternă I 
extraordinar 90 de minute pentru I 
Vîlcea și a pierdut — oh, cit de I 
secundă a jocului. Toată stima noastra 
buzoieni, pentru inima lor mare, ris 
cu un destin pe care nu vor 4ă-l 
exemplar — pină la capăt, r- •-!

____ ___  . _ preci- 
(Fază din' meciul R.C. Sportul studențesc — 

Dinamo) Foto : Dragoș NEAGU
STEAUA - C.S.M. SIBIU 

44—3 (16—3). Fără a străluci, 
campioana s-a impus, în 
din urmă, fără echivoc in 
tida-uvertură a sezonului, 
lizatori : Munteanu, Roșu 
două), Fuieu, Alexandru, 
jar, M. Ionescu, Rădulescu — 
eseuri, trei transformate de A- 
lexandru și unul de Rădulescu. 
Pentru oaspeți, a căror rezis
tență a „ținut" 37 de minute, 
a punctat Sirbu, din lovitură 
de pedeapsă. Arbitru : Gh. 
Bucur.

R. C. SPORTUL STUDENȚESC 
— DINAMO 0—20 (0—8). O 
partidă bună a dinamoviștilor, 
chiar dintre cele mai bune, cu 
toate că terenul a reprezentat 
un serios handicap. Daraban, 
Stoica, Țurlea, Caragea, Borș 
și ceilalți înaintași au jucat 
cu multă exactitate, treisfertu- 
rile au fost și ele prompte și 
sigure. Simplul fapt că punc
tele au fost reușite numai din 
eseuri vorbește convingător, 
Aldea (de două ori), Borș, Chi- 
ricencu (în remarcabil progres) 
și Caragea înscriind la capătul 
unor faze de toată frumusețea. 
Universitarii au constituit un 
adversar incomod, lipsit însă 
de forță în grămadă și de prin- 
zători redutabili. A condus FI. 
Dudu (G. R.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — R. C. GRIVIȚA ROȘIE 
6—10 (3—6). Joc frumos. Au
marcat : Marin (încercare), Si- 
mion (2 l.p.) pentru oaspeți-, 
respectiv Peter (2 
bitrat Gh. Huștiu. 
coresp.).

RULMENTUL 
RAPID 10—7 (7—4), C.F.R. BRA
ȘOV — VULCAN 12—6 (3—0). 
Corespondenți : E. Solomon, C. 
Gruia. Meciul Știința Petro
șani — Politehnica Iași se 
dispută miercuri 5 martie.
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„Cupa Romăniei“ la volei: CHIMPEX - OLIMPIA 0-3!
In etapa de dumiaică a „Cu

pei României* la volei s-a înre
gistrat o singură niare surpriză: 
victoria
Olimpia ___ _
asupra fojrmației Cliimpex ___
stanța. In rest, numai victorii ale 
gazdelor. Iată amănunte :

MASCULIN
UNIVERSITATEA CRAIOVA — 

POLITEiiNICA TIMIȘOARA 3—2 
(—15, —7, 4, 4, 12). Meci drama

tic, cu spectaculoase răsturnări 
de scor. Evidențiați : Băloi, Cr. 
Popescu, Zlotea Bugars-

’ —*" (P). Arbitri : V.
Nedelcu, ambii 

(V. Popovici —

voleibalistelor de la 
Oradea, in deplasare, 

Con-

chi și Vînătu 
Vrăjescu și Gr. 
din București, 
coreso.)

EXPLORĂRI_______ .____
DELTA TULCEA 3—1 (15, 10, —14, 

ciștigat, băimărenii 
din 
ad- 

care 
in 

mai 
R.

(D). 
din 
Ti-

BAIA MARE

3). Deși au _ _____ ________
au făcut'cel mai slab meci 
actualul sezon în fața unui 
versar deosebit de bătăios, 
a condus la diferențe mari 
primele trei seturi. Cel 
buni : Arbuzov, Staicu (E), 
Enescu, Ispas și Iacoblev 
Arbitri : M. Constantinescu 
Ploiești și D. Negroiu din 
mlșoara. (V. Săsăranu—coresp.).

DINAMO — PETROLUL PLO
IEȘTI 3—0 (2, 12, 12). Cu TutO- 
van, Păușescu, Vrtncuț si Șteflea 
In teren, dinamoviștilor le-au tre
buit numai 10 minute să cîștige 
primul set 1 Ploleștenii au rea
lizat mai multe puncte in setu
rile următoare pe fondul unei 
slăbiri de ritm și cie angajament 
a adversarilor. Intr-un meci cu 
multe greșeli tehnice s-au des
cifrat totuși șanselo de progres 
ale „noului val" dinamovist (Sla- 
bu, Ghizdavu, Olteanu și Ni
colae), bine dotați fizic, precum 
și ale ploieșteanului Cazacu. Co
rect șl atent arbitrajul : S. Po
pescu din Constanța și M. Nlță 
din București. (A B.).

CALCULATORUL BUCUREȘTI— 
VIITORUL BACAU 3—1 (12, 11,
—8, 13). Mai hotărîți în finălu- 
rile de set, bucureștenii. Remar
cați : Chițigoi, Pasat (C), Prisă- 
caru și Roșioru (V). Arbitraj 
foarte bun : C. Șovăială din 
Ploiești și Ov. Florea din Bucu
rești. (N. Mateescu).

STEAUA — SILVANIA ȘIM- 
LEU SILVANIEI 3—2 (—13, 6, 6, 
—11, 10). Oaspeții, cu Chiș și 
Mocuța în excelentă dispoziție, 
puteau să cîștlge acest meci foar
te disputat. Steliștil — blazați, 
lipsiți de vlaga și lrdolenți în 
Joc, au smuls, cu șansă, victo
ria. (Gh. Lazăr — coresp.).

TRACTORUL, BRAȘOV — C.S.M. 
SUCEAVA 3—1 (14, —8, 3, 2).
tn revenire de formă brașovenii 
ru obținut o victorie clară. Re- 
marcări : Bujilă. Covaciu, riorea 
(T), Pancu, Dumitru (C.S.M.). 
(P. Dumitrescu—coresp.)

FEMININ
CHIMPEX CONSTANTA — 

OLIMPIA ORADEA 0—3 (—13,
—13, —10) I Mare surpriză. Dar, 
așa cum au jucat, constănțencele 
nu puteau emite pretenții la vic
torie. Oaspetele s-au Impus prin- 
tr-un joc variat și eficace la fi
leu și printr-o mare mobilitate 
in linia a doua. Remarcărl : 
Ileana Sziics, Eva Szep, Carmen 
Săvlanu (O), Liliana Văduva (C). 
Arbitraj foarte bun : V. Pavel 
din București și Gh. Ferariu din 
Brașov. (P. Enache—cores n.)

C.S.U. GALATI — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 3-0 (6 t, 2).

FARUL — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 3—0 (10, 4, 12). S-au 
remarcat : Carmen Marinescu, 
Gulniza Geîil, Florina Perlanu 
(F), Mihaela Rădulescu șl Mirela 
Popa („U"). Arbitri : Gh. vera- 
rtu și V. Pavel. (C. Popa—coresp.)

MARATEX BAIA MARE —

DINAMO 3—0 (9, 11, 6). 1 
victorie a gazdelor in fața 
pioanelor (lipsite insă de 4 
lare). Maratex a jucat cu 
aplomb, avlnd cele mai 
echipiere în Elisabeta Szekely, 
Georgeta Cioflînc, Mariana Onciu 
și Maria Jurj. De la Dinamo 
s-au remarcat : Eugenia MTeneu, 
Carmen Puiu și Doina Moroșan. 
Arbitri : D. Negroiu și M. Ccn- 
stantinescu. (V. Săsăranu—coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA - 
PENICILINA IAȘI 3—0 (10, 4, 5). 
Pe fondul unei evoluții slabe a 
oaspetelor, craiovencele s-au im
pus ușor. 7 7. 77_ 7___
Dubinciuc, Camelia Tomcci („U"), 
Nadia Sava (P). Arbitri : Gr. Ne
delcu și V. Vrăjescu (T. Costin— 
coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — RAPID 3—0 
(4, 15, 11). Joc disputat, victorie 
meritată a gazdelor, care au gre
șit mai puțin. Cele mal 2___ _
Kate Tcacenco, Leontlna Mates, 
Mioara Bistriceanu (S). Mariană 
Ivanov și Gabriela Dogaru (R). 
Arbitri : I. Leizeriuc din lași și 
C. Pitaru din Sibiu. (I. Iancu— 
coresp.)

Prima 
cam- 

I titu- 
înult 
bune

Evidențiate : Marilena

l.p.c.). A ar- 
CC. CREȚU,

BÎRLAD
bune :

ÎNTRECERI DOTATE CU „CUPA 9 MARTIE"
(Urmare din pag. I)

LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA EXTRAORDINARA 
A MĂRȚIȘORULUI DIN 2 

TIE 1980
Faza I, extragerea I : 40 _

26 86 74 43 13 14 20. Extragerea ----------...-------- ---- ----------- M 
a

29
89

TRA- 
LOTO 
MAB-

66 85
a n-a : 6 42 47 3S 37 46 S7 17 
48. Faza a n-a, extragerea 
m-a : 18 69 28 62 96 53 73 58 
74. Extragerea a IV-a : 83 15 „ 
73 26 48 13 49 1 43. Extragerea a 
v-a : 44 58 29 12 88 54 27 W 3 69. 
Extragerea a Vl-a : 8 74 32 66 46 
99 77 18 4 23. Faza a m-a, extra
gerea a VII-a : 20 6 1 49 66 3 68 
7 52 44. Extragerea a VIII-a : 18 
33 60 55 42 22 5 78 90 39. Faza a 
IV-a, extragerea a IX-a : 80 86 
13 12 11 51 83 41 81 22. Extragerea 
a x-a : 89 2 39 31 73 18 35 54 19 
19, extragerea a Xl-a : 58 47 83
40 7 88 43 17 84 39, extragerea a 
XII : 46 77 61 50 89 67 55 8 69 2.

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI 
(provizoriu) : 4.300.0C0 lei.
REZULTATELE CONCLUSULUI 
PRONOSPORT DIN 2 MARTIE 

1986
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CAMPIONII TREC Șl AL I
A.S.A. TG. MUREȘ - F.C. ARC 

Stadion „23 August"; teren bun; timp în<
10 000. Au marcat: D. NICOLAE (min. 60 și 
HAJNAL (min. 88). Șuturi la poarta: 18-14 (p< 

A.S.A.: Tapaszto 7 — Korteși 6, Unchiaș 6, 
Munteanu 6 (min. 63

A.S.A.: ___  .
Boloni 7, Bozeșan 8 — 
Biro I 7). Hoinal 7.

F.C. ARGEȘ; Cristian 8 — Zamfir 6, Stanca 
vescu 7, Bărbulescu 7, 
latan), Dobrin 9.

A arbitrat: V. Topan 7+: la linie: M. SaB 
N, Raab (C. Târzii).
Cartonașe galbene: IVAN.
Trofeul Pelschovichi: 8. La juniori: 1-1 (0-1) 

•
Tg. MUREȘ, 2 (prin telefon)
Foarte frumos acest derby 

de clasament de la' Tg. Mureș ! 
Campioana a venit hotărîtă 
să-și onoreze blazonul, dar mai 
ales să continue frumoasa sa 
„serie" de echipă neînvinsă în 
ultimele 8 etape din sezonul 
trecut. Al „nouălea val" părea 
însă greu de trecut pentru că 
argeșenii veniseră fără golge- 
terul lor Radu II, accidentat, 
tocmai la Tg. Mureș, unde nu 
înscriseseră un gol în ultimii 
5 ani ! Au reușit însă un egal 
prețios și argumentat, am spune 
chiar că au pierdut o victorie ' 
Campionii vor rata în prima 
repriză incredibil, prin Doru 
Nicolae, în min. 33, după ce 
driblase și portarul, și prin 
Ralea, în min. 44, după o ex
celentă deschidere a lui Do
brin.

După pauză echipa cam
pioană susține un recital de 25 
minute, Dobrin domină jocul cu 
personalitatea lui, D. Nicolae 
nu poate fi 'strunit în nici un

lovânescu 8 D. Ni

5'

chip ‘ 
un g< 
(min. 
minut) 
intr-o

careul 
COLA 
de tei 
min. 
insă < 
forța 
duce 
in mii 
nei lo 
motiv.

--un in< 
bara i 
Nicola 
final 
după 
afara 
Cristia 
vine ( 
larca.

M. SAND1

A.S.A. — F.C. Argeș X
Poli. Iași — „U“ Cluj-N. 1 
Chimia Rm. V. — Gloria 1 
Sportul stud. — Dinamo 1
Univ. Craiova — Foit Tim. 1
C.S. T-vlște — F.C. Olt 1 
Jiid — Steaua X
Olimpia — F.CJH. Galați X
F.C. Bala Mare — S.C. Be. 1

2 
X

1 a
FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI : 

839.163 LEI, din care 27.924 lei, re
port la categoria 1.

Mian — Intemazkonale 
Napoli — Juventus 
Torino — Perugia 
Lazio — Roma

cit V. Tudorache, K. Tudora- 
che și N. Pâunescu, departajați 
la tușaveraj.

Reprezentanții aceluiași club 
și-au desemnat ciștigătorii și 
la lupte. FinaJiștii, din nou 
sportivi foarte tineri, pină mai 
ieri abia descoperiți la ampla 
acțiune de selecție condusă de 
antrenorii V. Constantinescu 
și L Popa, acum miniluptători 
cu... veleități, din rîndul că
rora desprindem, in țcorpore. 
pe reprezentanții Școlii gene
rale nr. 147 din sectorul 6: 
Daniel Petrescu, Vasile Cris
tian, Gheorghe și loan Stan- 
ciu, Adrian Spiridon. Din rîn- 
dul celor aproape 2 000 de co
pii din Sălaj-VLcina promit să 
se afirme mulți alți viitori... 
voinici 1

După 
semnat 
Răileanu
Gabriel ___ . _____  ___
sectorul 2) —, a fost rîndul 
jucătorilor de tenis de masă 
să impresioneze prin îndemî- 
nare. perspicacitate și ambiție. 
Locul I a surîs, în cele din 
urmă, viitoarei doctorițe pe
diatre Gabriela Flencheș, lui 
Marian Stanciu (Universitatea) 
la nelegitimați și lui Coste! 
Dumitrescu (Electronica) la le-

ce șahiștii și-au de- 
invingătorii — Lucia 
(J.R.B., sectorul 4) și 

Ianoș (Mecanica fină,

gltunați; ultimul. însă, după o 
dispută epuizantă în compa
nia lui D. Nicolae (Zaharoase): 
21—18, 19—21, 21—19...

La „jocuri sportive", aceleași 
dispute pasionante. în centrul 
atenției s-a aflat finala bas- 
chetbaliștilor, dintre echipele 
U.C.R. și IPKOMET. în avan
taj la pauză (26—21), ultimii 
au fost depășiți, la reluare, de 
adversarii lor, mult mai teh
nici, cu 47—42. La volei, fe
tele de la Aurora au fost mai 
insistente în acțiunile de la 
fileu in fața colegelor lor de 
la Tricodava (2—0). în timp ce 
la handbal băieți „Vulcan“-iul 
a dispus de fortnația între
prinderii „23 August" cu 38—21 
(16—12), iar cea feminină a 
Unirii Tricolor de sportivele 
de la Tricodava : 18—8 (9—3).

Finalele „Cupei 9 Martie" au 
însemnat, așadar, o reușită pe 
măsura evenimentului căruia 
i-eu fost dedicate și pentru 
care — ținînd seama și de fe
lul cum s-au comportat în e- 
tapele precedente — se cuvine 
să evidențiem atit asociațiile 
cu echipe cîștigătoare sau fi
naliste, cit și altele (Locomo
tiva, sectorul 1. Confecția, sec
torul 6, C.P.B. sectorul 1, Tim
puri noi, sectorul 3) cu mari 
merite in asigurarea succesu
lui competiției.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Sigur, aproape întreaga primă 
repriză, mai precis 42 de minu
te, suporterii dinamoviștilor e- 
rau îndreptățiți să fie nemul
țumiți cu scorul alb de pe 
tabelă. Echipa lor favorită do
minase teritorial, legînd mai 
mult jocul pe un teren alune
cos, încercase, în cîteva rin- 
duri, vigilenta lui Moraru, ne
reușind însă să-1 înv.ngă nici 
măcar atunci. în min. 28, cînd 
D. Georgescu, servit excelent 
de... B. Grigore, s-a pripit și 
a risipit o bună ocazie. Și a 
venit minutul 42 : M. SANDU 
a primit o minge destul de 
departe de butul advers, l-a 
evitat, cu abilitate, pe tizul 
său, G. Sandu, după care a șu
tat puternic de la 30 de metri: 
balonul a poposit la vinclu, 
în plasă.

Fusese primul șut al „alb- 
negrilor" pe spațiul porții Lui 
Ștefan și șansa, să-, spunem 
așa, formației studențești avea 
să contrasteze puternic cu... 
neșansa dinamoviștilor care — 
după pauză — aveau să rateze 
ocazii rarisime, cum au fost, 
de pildă, acelea ale lui Augus
tin (infiltrat cu dibăcie în ca 
reu, în min. 54, de unde a tri
mis alături, singur cu porta
rul !) și D. Georgescu (șut sub 
transversală, în min. 55, respins, 
în extremis, In corner). A ur
mat din.partea studenților o re
plică energică, mai directă pe 
poartă și, prin aceasta, mai 
clară decît a partenerilor de ta-
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CONTRAATACUL CALAȚEAN Șl INEFICACITATEA SÂTMĂREANĂ
OLIMPIA SATU MARE - F.C.M. GALAȚI 2-2 (0-1)

Stadion Olimpia; teren bun; timp frumos, însorit; spectatori — aproxi 
mativ 9 000. Au marcat: MAJARU (min. 2 șl 52), respectiv MUREȘAN (min. 
58 și 84). Șuturi la poartâ: 18-9 (pe poartâ: 9-4). Comere: 11-3.

OLIMPIA: Feher 6 — Pinter 7, Matei 7, Marcu 5, Bathori II 6 — Hațe- 
ganu 6, Sabău 6 (min. 65 Demarcek 6), Balogh 7 - Mureșan 8, Mihut 7. 
State 7.

F.C.M. GALAȚI: Oonâ 7 — Vlad 5, Olteanu 7, Constantinescu 8, Țolea 8 
- Balaban 6 (min. 85 Moțoc), Burcea 6, Băjenaru 7 - Majaru 8, Cramer 
7, Orac 5.

A arbitrat: C. Bărbulescu 9; la linie: I. Pop și C. Blaj (toti din Bucu
rești) .

Cartonașe galbene: MATEI.
Trofeul Petschovschi; 9. La juniori: 0—0.

•------
SATU MARE, 2 (prin telefon)
Vreme însorită după zăpada 

căzută duminică noaptea, cu 
teren degajat de omăt de cu
loare vernil, dar moale. Sta
dionul cu cîteva mii de locuri, 
neocupat, influența televiziunii 
este enormă. Meciul spectaculos 
cîștigat de F.C.M. Galați cu 4—0 
in Cupă a speriat aici pe toți 
iubitorii fotbalului și teama s-a 
dovedit întemeiată căci abia a 
trecut un minut de joc și a- 
proape de mijlocul terenului 
Marcu pierde mingea, in duel 
eu extrema gălățeană MAJA
RU. Acesta fuge nestingherit 
spre poartă, Matei nu H mai 
ajunge, șut și gol : 1—0 pentru 
oaspeți. Stupoare în tribune, re
plică in teren din partea Olim-

piei, dar reacția ei este se- 
mioarbă. Abia în min. 38 o 
ocazie mai clară este ratată de 
Mureșan de la numai 4 m ! 
Presiunea gazdelor continuă fă
ră efect pentru că din nou 
Mureșan, în min. 43, ratează, 
cu o lovitură de cap, de la 5 
m ! Jocul este animat, rapid, 
cu reacții de ambele părți, iar 
imediat după pauză e mono
polizat de F.C. Olimpia. Sînt 
5 minute de dominare totală, 
cu mingea trimisă sub bara 
transversală, rezultată dintr-un 
șut dintr-un buchet de jucători, 
cu gol reclamat de localnici dar 
refuzat de arbitru, care se afla 
in careul mic gălățean. Dar 
presiunea fără rezerve a gaz
delor oferă o nouă ocazie de

ACCELERĂRILE LUI ȚICLEANU
UNIV. CRAIOVA - POLITEHNICA TIMIȘOARA 4-0 (2-0)

Stadion Central; teren bun; timp frumos; spectatori - aproximativ 
25 000. Au marcat: CAMATARU (min. 4), IRIMESCU (min. 34 din 11 m), 
ȚICLEANU (min. 50), CIRTU (min. 72 din 11 m). Șuturi la poartâ: 13-7 
(pe poartâ: 7—4). Comere; 9^-1. _ ,,

UNIVERSITATEA: Boldld 7 - Negrilâ 7, Tilihoi 7, Ștefanescu 7, Ungu- 
reanu 7 — Țicleanu 8, Donose 7 (min. 78 Purima), Beldeanu 7 — Cîrțu 7, 
Cămătaru 6-J-. kimescu 6 (min. 65 Crișan 6).

POLITEHNICA: Suciu 5 - Nadu 7, Vișan 6, Pâltinîșan 6, Borna 6 
Dembrovschi 6, Manea 6, T. Nicolae 6 — Cotec 5, Nedelcu II 6, Nuca 
(min. 46 Lața 6). ... »

A arbitrat: V. Tătar 7; k> linie: C. Rațiu (ambii din Hunedoara) 
Gh. Jucan (Mediaș).

Trofeul Petschovschi: 9. La juniori*2—0 (1—0).

CRAIOVA, 2 (prin telefon)
Victorie lejeră repurtată de o 

echipă aflată în foarte bună 
dispoziție fizică, în dauna unei 
formații mult mai lente, care 
s-a regrupat greu și a atacat 
sporadic 'prin jucători aflați la 
mari distanțe unul de celălalt. 
Craiovenii au atacat mai tot 
timpul animați de Țicleanu, 
care a impus un tempo sufo
cant pentru adversari și chiar, 
uneori, pentru partenerii din 
atac. Iată cum s-au marcat go
lurile : în min. 4, Cîrțu „croșe
tează" frumos un adversar, tri
mite în bară, mingea revine la 
Irimescu, care încearcă golul, 
dar balonul este respins Ia 
CĂMĂTARU, care îndeplinește 
formalitatea deschiderii scoru
lui ; în min. 34, același Cîrțu 
se află în careul mic, încear
că o preluare, cu Păltinișan în 
spate, nu este faultai, dar ar
bitrul Tătar dictează penalty 
stimind rumoare in tribună. 
IRIMESCU transformă prin
tr-un șut puternic ; în min. 50, 
ȚICLEANU marchează cel mai 
frumos gol al meciului sprin- 
tînd de Ia centrul terenului, 
execută două un-doi-uri fulge
rătoare, cu 
Cămătaru, 
portarul și 
72, la o 
buchet de 
rește mingea și arbitrul acordă 
un nou penalty, sancționînd un

Beldeanu și apoi cu 
ajunge singur cu 
concretizează ; min. 

minge aeriană, un 
6—1 jucători urmă-

'EDIVIVUS
STUDENȚESC - DINAMO 2-1 (1-0)

teren greu, alunecos; timp însorit; spectatori — 
marcat: M. SANDU (min. 42 și 57), respectiv DUDU 

: Ia poartâ: 10-16 (pe poartă: 2-8). Comere:
ESC: Moranj 8 — Tânâsescu 6, B. Grigore 6, Cazan 
rgulescu 5, O. lonescu 6 (min. 84 Munteanu I), Câțoi 
84 Straie), M. Sandu 9, Chihaia 6.

i — Cheran 5, G. Sandu 5, Dinu 5, Stan eseu 6 — 
5, Custov 5 (min. 81 Dragnea) - Țâlnor 5, Dudu 
6 (min. 60 D. Zamfir 7).
tezan 7; la linte.* G Jurja și N. Georgescu (toți din 
MORARU.
9. La juniori: 2-0 (0-8).

insistent, a 
ea dreaptă 
;i acesta a 
a marginea 
îouă reuși- 
itaș al stu- 
l și, în a- 
itru a cita 
a fundașilor 
tnte cu G. 
lirect al lui 
ieri un li- 

injenit. pa- 
eu. In min. 
IGESCU a 
>, înscriind 
di lui Di- 
m într-un... 
»1 bocancu- nin. 71) 5i 
!j?-eâre — 
coechipierii 
i din apro- 
, Sportul 
lit din nou 
Iversar. 
OLAESCU

5

li

henț la Păltinișan. Transformă 
CÎRȚU. Scorul de 4—0 reflectă 
diferența de valoare dintre cele 
două echipe, chiar cu eroarea 
de arbitraj din min. 34.

Politehnica Timișoara a 
cîteva momente bune după 
mirea celui de-al doilea 
cînd „a pus" o minge pe
(Nedelcu II — min. 35) și 
ratat o bună situație de gol 
prin Cotec în superioritate nu
merică.

loan CHIRILĂ

avut 
pri- 
gol 

bară 
a

Contraatac sesizată de gălățea- 
nul Olteanu, care a trimis lung 
în terenul advers, unde tînărul 
MAJARU demarează din nou 
de unul singur și, în min. 52. 
nu mai lasă nici o speranță 
portarului Feher : 2—0 ! F.C. 
Olimpia insistă mereu și după 
6 minute (al 58-lea al meciu
lui) din careul advers Matei 
trimite cu capul spre 
unde MUREȘAN de 
dată, nu mai greșește

poartă, 
această 

_ șî re-
duce scorul : 2—1. Speranțele 
Olimpiei renasc, sătmărenii in
sistă, gălățenii par slăbiți, ac
ceptă parcă dominarea și din 
min. 70 jocul are un singur 
sens : poarta apărată de Oană. 
Cursa după egalare este foar
te spectaculoasă, dar, în min. 
81, la un contraatac gălățean. 
Balaban nu ajunge cu puțin 
mingea la 3 m de poarta Olim
piei. Egalarea se înregistrează, 
totuși, în min. 84, cînd, la o 
nouă înghesuială in careul gă- 
lățean, același MUREȘAN în
scrie din careul mic. La un nou 
contraatac (mir.. 88), Orac șu- 
tează la cîtiva centimetri de 
bara laterală. Rezultatul de e- 
galitate ii favorizează pe oas
peți, care au insă meritul de a 
fi contribuit la un joc foarte 
spectaculos în care au obținut, 
prin luptă, un punct mare.

Aurel NEAGU

JOC TIPIC ENGLEZESC “
JIUL PETROȘANI - STEAUA 1-1 (1-1)

,e*ren moo,ei ’imp - ninsoare Intermitentă; spectatori - 
tmtaxuJ?tlv 100°0- Au marcat: SALAJAN (min. 45), respectiv M. RADUCANU 
(u,“r,'a P°aL,a: ,3~<5 (p® poartă: 6-2). Comere: 10-1.
O,,/. 7 C?™ c? “ Grigore 6, Bădin 6. Rusu 7, Miculescu 7 - Varga 6,
CioP“u 7. Tr. Stoica 6 - Salajan 7, Enescu 6 (min. 75 Bucurescu 6), Stol-

«’.••* V» ^Uineș ), Nițu 6 -
- M. Raaucanu 7, Ad. lonescu 6, Aelenei 6.

: A. Forwîrîh (ambii din Timișoara) și

J»'

STEAUA: Iordache 8 — Anghelini 5, FI. Marin 5, Sames 7 
Dumitru 7, T. Stoica 7, Zahiu 5 = M. “XJ------  - * ■ ■ -

A arbitrat : I. Igna 8 ; Icl linie :
V. Damța (Lugoj). 

Cartonașe galbene: TR. STOICA, BADIN, AD. IONESCU 
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 0-3 (0-1).

PETROȘANI, 2 (prin telefon)
Pe un teren foarte greu, pe 

o vreme și ea neprielnică, Jiul 
și Steaua ne-au oferit „un 
meci englezesc”. Mare angaja
ment, energie nedrămuită în 
lupta pentru balon și incertitu
dine asupra situației de pe ta
bela de marcaj pină în ulti
mul minut. Uneori, am înre
gistrat cftiar și dueluri dure 
pentru minge rămase pînă la 
urmă din fericire izolate. „Pri
mul act”, un pronunțat' echi
libru de forțe. Oaspeții încep 
furtunos și în min. 3, M. Ră- 
ducanu trimite în bară mingea 
dintr-o lovitură liberă de la 18 
m. Iordache va interveni sal
vator (min. 9) la o reluare pu
ternică a mingii, executată de 
Miculescu. Se joacă deschis, 
meciul place prin combativita
te și varietate a fazelor. Fina
lul reprizei, mai bine-zis ulti
mele 180 de secunde, vor ve
dea și golurile întilnirii: în

min. 43, Ia o lovitură liberă, 
Dumitru, în loc să șuteze, cum 
se așteptau apărătorii gazdelor, 
a trimis o pasă excelentă, late
rală, la M. RĂDUCANU, care 
a pătruns nestingherit și a în
scris : 0—1. Egalare în ultimul 
minut al reprizei : lovitură li
beră executată de Tr. Stoica, în 
careu, la Stoichiță, care pre
lungește cu capul, Iordache re
ușește o boxare de ultim mo
ment, dar SALAJAN urmăreș
te balonul și îl trimite în plasa.

După pauză, totală schimbare 
a aspectului jocului. Jiul va 
domina de la plecare la sosi
re, va rămîne aproape perma
nent în Jumătatea bucureștea- 
nă, dar, în ciuda acestei presi
uni, nu va reuși să înscrie pen
tru că a combinat prea mult, a 
șutat prea puțin la poartă, și, 
un alt element de menționat, de
fensiva Stelei a funcționat des
tid de exact.

Eftimie IONESCU

VICTORIE MAI CLARĂ DECiT ARATĂ SCORUL
F.C. BAIA MARE - S C. BACAU 3-1 (1-0)

Stadion „23 August"; teren bun; timp favorabil de Joe; spectatori - 
aproximativ 9 000 Au marcat: ROZNAI (min. 19 și 67). TERHEȘ (min. 51), 
respectiv CHITARU (min. 88). Șuturi la poartâ: 19-6 (pe poartă; 10-3). Comere: 12—3.

F.C. BAIA MARE: Ariciu
R. Pamfil 7, Mureșon 6 — 
Bâlan; min. 52 Molnar 6).

S.C. BACAU: Ursache 7
— Cârpaci 6, Moldovan 5 ............ _ „
(min. 52 Vamonu 6), Antohi 5, Șoiman 5.

A orbitrat: C. Ghiță 8; la linie: R. Petrescu' și Gh. lonescu (toti din 
Brașov).

Cartonașe galbene: VERIGEANU și LUNCA.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori 1-1 (1-0).

“■-------------- ■

7 — Borz 8, Condruc 7. Sobdu 6, Koller 6 — 
Sepi 7, Terheș 8, Roznai 9, Deac 6 (min. 46
— Andrieș 6, Solomon II 8, Lunca 6, Elisei 
(min. 70 Chitaru 7), Șoșu 6 — Verigeanu

7
5

BAIA MARE, 2 (prin telefon)
Pe un teren cu multă ope

rativitate și perfect curățit de 
stratul de zăpadă depusă în 
cursul nopții, echipa locală a

IN ULTIMA SECUNDA A MECIULUI!!!
CHIMIA RM. VILCEA - GLORIA BUZĂU 1-0 (0-0)

Stadion 1 Mai; teren bun; timp frumos, dar rece; spectatori - aproxi
mativ 15 000. A marcat: GÎNGU (min. 90). Șuturi la poartâ: 24-5 (pe poar«

G 
5),
5,

|ă; 12-3). Comere: 21-1.
CHIMIA; Constantin 5 — Basno 5. Iordan 5, Cilean 8, Cinco 5 — 

Stan 5. Savu 5, Carabageac 7 — Teleșpan 6, Coca I 5 (min. 46 Bădilâ 
Gînqu 8.

GLORIA; Tânase 7 — Vlad 5, Petrache 7, Ivana 6, Tulpan 5 — Mircea 
Negoescu 5. Nicolae 5 — Petreanu 5, C. Stan 5, Radu 6.

A arbitrat : N. Rainea 9 (Birlad) ; la linie : T. Balanovici (lași) și 
Popovici (Botoșani).

Cartonașe galbene: MIRCEA. ,
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 0-0

• i . 1 —
Rm. VÎLCEA, 2 (prin telefon)

0—0 după primele 45 de mi
nute. Deși putea fi 2—0, sau 
chiar 3—0 pentru vîlceni, ei do
rn inînd cu autoritate, atacind, 
îndeosebi prin Gîngu (cel mai 
periculos șuteur) și 
laterali — veritabile 
In min. 6, Coca I a șutat cu... 
ochii închiși de la aproximativ 
10 m, imprecis, cum avea s-o 
facă și în min. 38, cînd de la 
7—8 m a trimis, incredibil, pe 
lingă poarta oaspeților. Foarte 
aproape de gol a fost și Gîn
gu, șutul lui din min. 11 lo
vind bara porții lui Tănase. 
0—0, deși raportul șuturilor la 
poartă a fost de 11—3, iar al 
corne relor 6—0, deși, la rîndul 
lor, buzoienii puteau marca pe 
contraatac, șuturile lui Negoes
cu (min. 16) și Petreanu (min. 
18) fiind respinse uluitor de 
către portarul Constantin. 0—0 
după o repriză de luptă, dar

făcut o adevărată demonstrație 
de Virtuozitate, întrecînd mai 
clar decît o arată rezultatul fi
nal de 3—1 tenacea formație 
băcăuană. Băimărenii au avut 
aproape tot timpul inițiativa și 
prin cunoscuta lor morișcă au 
reușit să dejoace marcajul strict 
practicat de oaspeți, creînd de
seori breșe în sistemul defen
siv al acestora.

Gazdele au deschis scorul în 
minutul 19 prin ROZNAI, care 
a profitat de un moment de 
ezitare al apărării băcăuane, 
șutind din interiorul careului. 
Și au mărit apoi avantajul, 
după pauză, cînd și presiunea

lor la poarta lui Ursache a 
devenit mai puternică. Golul al 
doilea a fost înscris în minu
tul 51 de TERHEȘ, cu capul, în 
urma executării unui corner. 
Cel de al 3-lea gol, care poate 
primi și un premiu de frumu
sețe, a fost din nou opera Iui 
ROZNAI, după o spectaculoasă 
combinație cu Terheș. Scorul 
ar fi putut în această perioadă 
să la proporții, dar băimărenii 
nu au mai fructificat ocaziile 
create, uneori și 
ziției remarcabile 
Ursache.

Băcăuanii (care 
prima repriză o 
mare ocazie de a obține ega- 
larea, la 0—1, ratată de An- 
tohi, în rest limitîndu-se la 
faza de apărare (uneori și cu 
prețul unor durități), au ieșit 
în atac de-abia spre finalul 
meciului (pe un fond de re
laxare a gazdelor), cînd au și 
redus scorul printr-un splen
did șut al lui CHITARU (min. 
88), irosind puțin mai înainte 
(min. 84), prin același Antohi 
o situație la fel de mare ca 
aceea din debutul partidei.

Constantin FIRĂNESCU

datorită opo- 
a portarului

avuseseră în 
singură dar

V. o
virtuți tehnico-

fundașii 
extreme.

fără deosebite 
tactice.

După pauză, 
părut pe teren 
distribuite : cel 
tor al ei din prima repriză, Ci- 
lean, a fost trecut din postul 
de fundaș central în linia me
diană ; Gîngu, plasat în cen
trul atacului, iar Carabageac 
„mutat" pe extrema stingă, 
noua „formulă", vilcenii 
mărit „tempo“-ul acțiunilor 
fensive, dar golul, după 
s-au ratat alte cîteva bune 
razii, a căzut abia în 
secundă 
geac a executat al 21-lea 
ner, balonul a ajuns pînă 
GÎNGU, care l-a expediat 
plasă, de la aproximativ 
m : 1—0, cînd nimeni nu 
mai aștepta !

Și, astfel, încă una din pali
dele speranțe ale „lanternei 
roșii" s-a stins...

Lourențiu DUMITRESCU

Chimia a rea- 
cu posturile re- 
mai bun jucă-

în 
au 
o- 
ce 
o- 

ultima 
a partidei : Caraba- 

eor- 
la 
în 

3—4
se

„MUTARE" INSPIRATA
C.S. TLRGOVIȘTE - F.C. OLT 2-1 (0-0)

Stadion Municipal; teren moale; timp senin, rece; spectatori — aproxi 
mativ 20 000. Au marcat: MARINESCU (min. 58), SAVA (min. 63) și ȘOA
RECE (min. 65). Șuturi Ia poartâ: 21—9 (pe poartâ: 10—3). Comere: 18—2.

C,S. TÎRGOVIȘTE: Comân 7 — Gheorghe 7, Alexandru 6, Ene 7, Pitaru 
6 — Cor«stantin 6 (min. 55 Sava 7), Kallo 7, Isaia 6 — FI. Grigore 6, 
(min. 77 Stâncescu), Marinescu 7, Greaca 6.

F.C. OLT: Nedea 8 — Licâ 6, Stanciu 6 (min. 40 Ciocioana 6), Martî- 
nescu 7, A. Mincu 6 — Șt. Badea 6, Fl. Dumitrescu 6, Șoarece 7 — Pre
peliță 5 (min. 80 Petre Petre), Iamandi 5, Pițurcâ 5.

A arbitrat C. Dinufescu 8 ; la linie: A. Deleanu și Al. lonițâ — ulti
mul cu greșeli la aprecierea ofsaidului (toți din București).

Cartonașe galbene: PiTARU.
Trofeul Petschovschi: 10. La juniori: 1-0 (1-0).

•...... ..

TÎRGOVIȘTE, 2 (prin telefon)
Oaspeții au venit cu o lecție 

bine învățată, aceea a apărării 
aglomerate, a contraatacului și 
a jocului la ofsaid, cu care au 
surprins adeseori adversarii și 
uneori pe... arbitri. în aceste 
condiții, C. S. Tîrgoviște invi
tată să atace, a atacat susținut, 
continuu, dar fără luciditatea 
necesară finalizării. Ocaziile de 
gol au fost în prima repriză, 
destule. Cele mai multe, evi-

ÎNVINȘII AII DATAT MAI MILT
IAȘI, 2 (prin telefon)
Starea terenului. în unele 

porțiuni un adevărat patinoar, 
a influențat evident activitatea 
și calitatea jocului. Pe un ase
menea teren angajamentul ju
cătorilor ambelor echipe a fost 
revelatoriu. Ieșenii — handica
pați în primele 45 de 
de faptul că mai bine 
treime din raza lor de 
era impracticabilă — 
știut să se descurce ta 
situație, avind o 
pentru jocul combinați v, uneori 
exagerat, fără a încerca și alte 
manevre tactice. Dominarea lor 
nu s-a putut concretiza, ac
țiunile periculoase la poarta 
lui Lăzăreanu oprindu-se la

minute 
de o 

acțiune 
n-au 

această 
predilecție

marginea careului sau în... băl
toace. Am notat doar șutul lui 
Coraș (min. 6), scos în corner 
de Lăzăreanu, și centrarea lui 
Costea (min. 9), șut pe lingă 
bară, cînd portarul clujean era 
la pămînt. Oaspeții au aplicat 
o defensivă grupată, în care 
Dobrău a fost un bun orga
nizator.

Imediat după reluare, în min. 
46, COSTEA — bine angajat 
Ia marginea careului de Coraș 
— a pătruns decis și a șutat 
plasat in colțul lung al porții 
Iul Lăzăreanu. deschlzind sco
rul. Văzîndu-șl intențiile irosite 
(obținerea unui punct), cluje
nii au Ieșit mult mai des ta 
ofensivă, fapt care a echilibrat 
în mare parte fizionomia jocu-

POLITEHNICA IAȘI - „U" CLUJ-NAPOCA 1-0 (0-0)

Stadion ,22 August"; teren: desfundat; timp: friguros; spectatori — 
aproximativ 8 000. A marcat: COSTEA (min. 46). Șuturi la poartâ: 9—7 
(pe poarta: 6-5). Comere: 11—5.

POLITEHNICA : Bucu 8 — Anton 6, Ursu 6, Romilă II 6, Munteanu 5 
Keressi 6 (min. 70 Popescu 6). Simioncș 6. Coraș 7 — Costea 7. Cioacă 
Cern eseu 5.

„U": Lăzăreanu 6 — L Mihai 5. Dobrău 7. Ciocan 6. Poroțchî 5 
FI. Pop 5, Boao 6, Hurloi 6 (m'm. 71 Dobrotă 5) — Cîmpeanu 7. Florescu 
Batacliu 5 (min. 71 Suciu 7).

A orbitrat : O. Anderco 9 ; Io linie : L Taar (ambii Satu Mare) șl 
Ciocilteu (Craiova).

Cartonașe galbene: L. MIHAI. COSTEA. 
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 4-6 (2-0).

• ......... ——
lui. în această perioadă se 
poate spune că ambele echipe 
au fost mai generoase. prin 
maniera lor ofensivă, cu te
lespectatorii decît au fost cu 
spectatorii in prima repriză, 
acțiunile fiind mult mai rapide, 
situațiile de gol — in special

6,

6,
V.

ale învinșilor — înmulțjndu-se. 
Am reținut ocaziile ratate de 
Florescu (min. 51), Hurl oi (min. 
66), Suciu (min. 74 — șut scos 
de la vinclu de Bucu) și Cioacă 
(min. 68).

Adrian VASILESCU

dent, la poarta lui Nedea. Au 
ratat 
Kallo .
31) și Marinescu (min. 36). La 
rîndul său F. C. Olt, atacînd 
sporadic și neconvingător, a a- 
vut totuși o mare ocazie, cea 
mai mare a primei reprize pe 
care Iamandi (min. 30) n-a reu
șit s-o convertească în gol.

Aspectul jocului se menține 
un timp același și după pauză. 
Atacă furibund gazdele, se a- 
pără cu îndîrjire oaspeții. în 
min. 55, antrenorul Ștefan 
Coidum vrînd să mărească 
forța ofensivă a echipei îl tri
mite în teren pe Sava. „Mu
tare" inspirată pentru că C. S. 
Tîrgoviște, cu două vîrfuri cen
trale, atacă cu un plus de a- 
gresivitate și eficacitate. Și, fi
resc, vin si golurile. A înscris 
mai întîi MARINESCU, ta min. 
58, reluînd în plasă, cu capul, 
o centrare de pe dreapta. Cinci 
minute mai tîrziu este rîndul 
celuilalt vîrf
SAVA, să înscrie, tot eu capul. 
La 2—0, oaspeții ies mai ho- 
tărît la atac și, profitînd de 
un moment de relaxare a fot
baliștilor tîrgovișteni, reduc din 
handicap prin ȘOARECE (min. 
65). Surprinsă, C. S. Tîrgoviște 
reia ofensiva, dar cu mai pu
țină forță și mai puțin aplomb 
și scorul rămîne nemodificat 
pină în final.

Mihai IONESCU

însă din poziții clare 
(min. 8), Greaca (min.

tirgoviștean,



CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI

ADRIAN PROTEASA-2,29 m LA ÎNĂLȚIME,
• Olga Nemeș a învins-o din nou pe Palatinus I 
9 Victorii categorice ale sportivilor din R. P- Chineză 

începute simbătă, întrecerile 
de dublu mixt s-au încheiat 
duminică seara cu victoria 
cuplului Yang Yu- Hua, Hu
ang Jun-Qun (R. P. Chineză). 

Doboși — Liana Măcean au 
eliminat cu 3—0 pe Niesner — 
Kromnik (R.D. Germană) si cu 
3—1 dublul chinez Wang Jian- 
Qiang — Yang Y’mg, dar au 
pierdut cu 0—3 ia iugoslavii 
Stipancici — Palatinus. Califi
cați în turul al doilea prin 
neprezentarea francezilor Ren- 
verse — Gourmelon (neresta
bilită), Zsolt Bohm — Eva Fe- 
renezi ati fost stopați de Rak 
— Pelikanova (Cehoslovacia), 
învingători cu 3—0.

Duminică s-a disputat pro
ba de simplu. în întrecerea fe
minină Olga Nemeș a stîrnit 
aplauzele asistenței, repetînd la 
aceste campionate și în proba 
de simplu victoria asupra ju
cătoarei iugoslave Palatinus, 
cu 3—1. în cel de al doilea 
set, Palatinus n-a reușit să 
treacă de 7 puncte I Din cele 
40 de jucătoare înscrise pe ta
belul de concurs, între primele 
8 au ajuns 4 sportive românce 
(Maria Alexandru, Olga Nemeș, 
Eva Ferenczi, Liana Măcean) 
și 4 din R.P. Chineză.

Dintre victoriile sportivelor 
noastre reținem pe cele ale 
Măriei Alexandru (3—0) asu
pra tinerei bulgăroaice Gher- 
ghelceva, Lianei Măcean (3—2. 
<je la 2—0) în dauna jucătoa
rei iugoslave Batinici. Ferenczi 
o învinge cu 3—2 pe Cvetko- 
vici (Iugoslavia). Dar fetele 
noastre au fost eliminate cu 
același scor: 3—0, de către 
jucătoarele din R.P. Chineză. 
Titlul a fost cîștigat de Huang 
Jun-Qun (R. ’ ”i

La băieți, între primii 8 a 
ajuns numai Zsolt Bohm, eli
minat și el. însă, de un jucător 
chinez. Pe primul loc s-a clasat 
Wang Jian-Qian (R.P. Chineză).

ARAD. 2 (prin telefon). — 
Disputate simbătă seara, titlu
rile în proba pe echipe a cam
pionatelor internaționale de 
tenis de masă ale României au 
revenit sport.vilor chinezi, și 

, la masculin (R.P. Chineză II 
— Iugoslavia II 3—1) și la fe
minin (R.P. Chineză I — R.P. 
Chineză II 3—0). "
României au ocupat 
3—4, împreună 
la masculin și 
feminin.

Tot sîmbătă 
loc și finalele

• R.P. 
Formațiile 

locurile 
cu Iugoslavia I 
cu Bulgaria la
seara au avut 

„„ ______  de dublu mas
culin și fem nin. cîștigate. de 
asemenea, de cuplurile chineze. 
La masculin : Chen Xin-Hua, 
Wang Jian-Qiang — Zhou Ping, 
Yang Yu-Hua 3—2 și la femi
nin Yen Kui-Li, Huang Jun- 
Qun — Palatinus, Perkucin 
(Iugoslavia) 3—0. Maria Ale
xandru și Liana Măcean au 
învins cu 3—1 dublul iugoslav 
Oisterzsek — Batinici, dar au 
pierdut (0—3) in fața cîștigă- 
toarelor titlului, ocupînd astfel 
locurile 3—4. împreună cu 
Yang Ying — Zhang Jian-Ru.

f,INTERNAȚIONALELE" 
DE JUDO

(Urmare din pag. 1)
tre care amintim locul I la re
centul turneu din Bulgaria și 
deci Szabo (medaliat de două z 
ori la campionatele europene) 
era amenințat să-și piardă po
ziția de titular al categoriei 
respective, pe care o deține 
de mulțl ani. Dar, in acest meci 
Szabo s-a detașat clar, obți- 
nînd o aplaudată victorie prin 
yusei-gachi (superioritate teh
nică).

Mareei Nuțu, deși nu se nu
măra printre favoriții categoriei 
semiușoare, a reușit o suită de 
victorii, învingînd printre alții 
pe G. Kratov (U.R.S.S.), K. Pa- 
tek (Ungaria) și în finală pe 
I. Gelencser (Ungaria), cel care 
tl eliminase surprinzător din 
cursa pentru primul loc pe C. 
Niculae. Surpriză de proporții 
șl mai mari la categoria u- 
șoară : G. Kruger (R. D. Ger
mană), de două ori campion 
european, a fost eliminat încă 
din primul tur de tînărul M. 
Pascal (România) I Scăpat de 
concurența redutabilului sportiv 
din R. D. Germană, C. Roman 
a „prins aripi" cîștigînd seria. 
Se părea că nimeni nu-1 va 
mai putea bara drumul spre 
prima treaptă a podiumului de 
onoare. A urmat însă meciul 
cu N. Vlad, învingător în cea
laltă serie, în fața căruia a 
pierdut înainte de limită, prin 
ippon.

Semimijlociul M. Frățică a 
primit adesea aplauze la scenă 
deschisă pentru spectaculoasele 
sale procedee tehnice finalizate 
aproape toate prin ippon. De
altfel, el a și fost declarat una
nim cel mai tehnic sportiv al 
întrecerilor. In finala cu B. 
Schulze (R. D. Germană) i-au 
fost suficiente doar 12 secunde 
pentru a cîștiga prin ippon ! 
Avantajat de partide mai pu
țin dificile în seria sa de la 
cat. mijlocie, M. Toma s-a ca
lificat în finală cu italianul 
M. Vecchl. Acest meci a fost, 
credem, cel mai disputat din
tre toate cîte au avut loc sîm- 
bătă la Floreasca. Victoria a 
revenit pe deplin meritat lui 
Toma prin yusei-gachi. Răstur- 
nînd toate calculele, la semi
grea a ieșit învingător E. Lă- 
cătușu, Iar la grea s-a impus 
M. Petrovszki (Ungaria) care 
l-a depășit neașteptat și _pe so
vieticul B. Beridze, principalul 
favorit !

P. Chineză), 
între primii 8 a 
Zsolt Bohm, eli-

Mircea COSTEA 
Nicolae STRĂJAN, coresp.

HOCHEISTII CHINEZI -
Aflată intr-un turneu în Eu

ropa, selecționata de hochei a 
Republicii Populare Chineze a 
evoluat și în țara noastră. Par
tenere de joc i-au fost frun
tașele campionatului nostru, 
Steaua și Dinamo. Oaspeții au 
lăsat o bună impresie celor 
prezenți la patinoarul „23 Au
gust" din Capitală, ei arătîn- 
du-se buni patinatori și re
marcabili tehnicieni.

In partida de simbătă, Steaua 
a prezentat pe gheață doar 
două linii, lucrul datorîndu-se 
unui lanț de indisponibilități. 
Și așa însă, ea a făcut — îm
preună cu hocheiștii chinezi — 
o partidă spectaculoasă, cu o 
interesantă evoluție a scorului. 
Astfel, oaspeții marchează pri
mii, prin Chen Shengwen. Re
plica steliștilor este promptă, ei 
egalînd prin Popescu și deta- 
șîndu-se prin Olenici și Nistor : 
3—1, în min. 10,28, acesta fiind 
și rezultatul reprizei, la pă
strarea lui contribuind, în bună 
măsură, reflexele tînăruluj și 
dotatului înlocuitor al lui Ne- 
tedu, portarul Varadi. Dar nu 
începe bine partea a doua a 
meciului și Sun Zhiming reduce 
handicapul. Cu un șut puter
nic. Ioniță surprinde portarul 
advers, detașînd din nou pe 
Steaua. Echipa chineză are 
apoi o revenire puternică, 
Xiang Shoqing și Yang Youke 
punctînd spectaculos și stabi
lind scorul reprizei : 4—4. Ul
tima „treime" este pasionantă.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

MEDALIE DE BRONZ LA C.E. INDOOR!
de

La egaiitate cu Wszola, campionul olimpic • Recordul României modificat 
două ori: 2,26 m și 2,29 ml • Intr-un singur sezon, 11 cm adâugați celei 

mai bune performanțe naționale

cadrul celei de-a Xl-a e- 
a campionatelor europene 

de' atletism pe teren acoperit, 
desfășurată simbătă și dumi
nică la Sindelfingen (R. F. Ger
mania), sportivul nostru Adrian 
Proteasa a făcut un nou salt, 
realmente senzațional, ridicînd 
recordul țării noastre la sări-- 
tura în înălțime la 2,29 m, cifră 
cu care a intrat în elita : 
ciallștilor acestei probe. O 
mă confirmare este chiar 
dalia de bronz obținută Ia ; 
delfingen într-o companie < 
sebit de valoroasă. Și un 
amănunt, de asemenea ilustra
tiv pentru marele progres rea
lizat de Adrian Proteasa : el 
a adăugat recordului României 
numai în acest sezon 11 centi
metri, ducîndu-1 de la 2,18 m 
la 2,29 m !

Un rezultat meritoriu a 
ținut Horia Toboc, clasat al pa
trulea în finala probei de 400 
m. Sub așteptări Bedros Be- 
drosian, al 14-lea la triplusalt, 
și Fița Rafira — necalificată în 
finala probei de 800 nr.

Revenind la excelenta com
portare a recordmanului nostru 
la înălțime, care simbătă a 
împlinit 21 de ani, să remar
căm două aspecte : în acest 
concurs, sportivul de la Steaua 
a îmbunătățit de două ori cea 
mai bună performanță indoor 
a țării noastre (mai întîi cu să
ritura de 2,26 m și, apoi, cu 
cea de 2,29 m, vechiul record 
fiind de 2,25 m) și a fost în
trecut doar de Detmar Mogen- 
burg, deținătorul celei mai bune 
performanțe a anului trecut 
(2,32 m) și de campionul olim
pic Jacek Wszola. Nota bene : 
Wszola a fost mai bun doar la 
numărul de... încercări, perfor
manța lui fiind egală cu a lui 
Proteasa. Așadar, elevul antre-

în 
diții

spe-
pri- 
me-
Sin- 
deo- 

i alt

ob-

0 PLĂCUTĂ RTVELAJIE
Se joacă alert, ocaziile se suc
ced rapid, însă portarii au in
tervenții salvatoare. Ei nu vor 
fi bătuți decît câte o dată, de 
către Wang Țingcheng și, res
pectiv, Olenici. Rezultat final 
5—5, o remiză echitabilă. Au 
arbitrat O. Barbu, I. Becze, M. 
Dinu.

Prima repriză de duminică 
a arătat pe de-a-ntregul saltul 
valoric sesizat și în ajun la 
oaspeți. Combinînd cu iuțeală 
și abilitate ei au reușit o serie 
de cinci goluri (Chen Tingtîe, 
Sun Zhimin, Wang Tingang, 
Chen Xinguang, Wang Chun- 
țian) în fața unui Dinamo ac- 
ționînd nervos și deziînat, care 
nu a punctat decît o dată (Pi
săm). în următoarele 40 de 
minute însă, cu o ambiție re
găsită bucureștenii joacă mai 
cursiv, cîștigînd reprizele cu 
3—1 (Tureanu, Axinte, Toke, 
respectiv Wang Tingang) și 2—1 
(Herghelegiu și Tureanu, res
pectiv Wang Tingang), fără a 
reface însă întreaga diferență : 
scor final 7—6 în favoarea e- 
chipei R. P. Chineze. Au con
dus M. Presneanu, M. Dinu și 
R. Cristescu.

Geo RAEȚCHI

norului Ioan Soter a înregis
trat în actualul sezon indoor o 
serie excepțională, recordurile 
realizate de el fiind 2,20 m — 
2,21 m — 2,23 m — 2,24 m — 
2,25 m — 2,28 m și 2,29 m 1 
Felicitări lui Adrian Proteasa 
și antrenorului său. îi aștep
tăm — in aer liber — la înăl
țimi de peste 2,30 m !

Rezultate tehnice : masculin :
60 m : Marian Voronin (Polo
nia) 6,62, Christian Haas (R.F.G.) 
6,62, Alexander Aksinin (U.R.S.S.) 
6,63 ; triplusalt : Bela Bakosi
(Ungaria) 16,86 m, Jaak Uudmae 
(U.R.S.S.) 16^51 m, Ghenaol Kov- 
tunov 
Bedros 
prăjină : 
(U.R.S.S.) 5,60 m, 
liakov (U.R.S.S.) 5,60 m, Patrick 
Abada (Franța) 5,55 m ; lungi
me : Rolland Desruelles (Belgia) 
8,08 m, Winfried Klepsch (R.F.G.) 
7,98 m, Nenad Stekici (Iugo
slavia) 7,91 m ; greutate : Zia tar 
Sar ace vi ci (Iugoslavia) 20,43. Ja
romir Vlk (Cehoslovacia 20,19 m, 
Ivan Ivancici (iugoslavia) 19,48 
m ; 400 m : Nikolai CernețKi
(U.R.S.S.) 46,29, Karel Kolar
(Cehoslovacia) 46,55, Remigius 
Valjilis (U.R.S.S.) 46,75. Horia
Toboc 46,95 ; 1500 m : Thomas
Wessinghage (R.F.G.) 3:37,6
record european, Ray Flynn 
landa) 3:38,5, Pierre Deleze 
veția) 3:38,9 ; 800 m : Roger 
hau (Franța) 1:50,2, Andreas

(U.R.S.S.) 16.45 m... 14.
Bedroslan 15,74 m ; 

Konstantin Volkov 
Vladimir Po-

(ir- 
(El- 
Mil- 
Pa-

(Ungaria) 1:50,3, Herbert
---------- 1:50,4; 3 000 

(R.F.G.)
roezay .
Wursthom (R.F.G.) 
m : KarI Fleschen 
7:57,5, Klaas Lok (Olanda) 7:59,9, 
Hans Horthmann (R.F.G.) 7:59,9; 
înălțime : 1. Detmar Mogenburg 
(R.F.G.) 2,31 m, Jacek Wszola
(Polonia) 2,29 m, 3. Adrian Pro
teasa 2,29 m — record ; 69 mg I 
lurl Cervanev (U.R.S.S.) 7,54 —
record mondial egalat, Romuald 
Giglel (Polonia) 7,73, Javler Mor- 
caho (Spania) 7,75.

Si-
Andreea 

Ursula 
grcu- 

(Ceho- 
Wilms 
Philip

Feminin : înălțime : Sara 
meonl (Italia) 1,95 m, 
Matay (Ungaria) 1,93 m, 
Kielan (Polonia) 1,93 m ; 
late : Helena Fibingerova 
slovacia) 19,92 m, Ewa 
(R.F.G.) 19,66 m, Beatrix 
(R.F.G.) 17,59 m ; 60 mg : Sofia 
Bielczyk (Polonia) 7,77 — record 
mondial ; Grazyna Rabsztyn 
(Polonia) 7,89, Natalia Lebedeva 
(U.R.S.S.) 8,04 ; 400 m : Elke
Decker (R.F.G.) 52.28, Karoline
Kaefer (Austria) 52,70, Tatiana 
Goiclk (U.R.S.S.) 52,71 ; 1500 m;
Tamara Koba (U.R.S.S.) 4:12,5,
Ana Bukls (Polonia) 4:13,1, Mary 
Purcell (Irlanda) 4:14,2 ; 800 m : 
Jolanta Januchta (Polorila) 2:00,6, 
Annemarie van Nuffel — - ■ - 
2:00,9, Elisabeth Barnes 
2:61,5 ; lungime 
zyk (Polonia) 
Welgt (R.F.G.) 
Everts (R.F.G.) 
Sofia Popova 
Linda Haglund 
Ludmila Kondratieva 
1,31.

(Belgia) 
(Anglia) 

: Anna Wlodarc- 
6,74 m, 
6.68 m, 
6,54 m ; 60
(Bulgaria) 

(Suedia)

Concursul „Prietenia"

Anke 
Sabine 

m : 
7,11. 
7,14,

(U.R.S.S.)

SURPRIZE DOAR LASANIE - DOUA PERSOANE
SINAIA, 2 (prin telefon). In

tr-un decor puțin obișnuit 
pentru începutul lui martie 
(ninsoare abundentă, viscolită, 
și ger), simbătă dimineață par- 
ticipanții la concursul de sanie 
„Prietenia” s-au urcat în au
tobuze, pe Muntele Furnica, cu 
palide speranțe în șansele_ lor 
de a revenț la cabana 
ori“ pe sănii. Și, totuși, 
rile au avut loc. Către 
ninsoarea a încetat, a 
chiar soarele, iar dacă 
a continuat să bată, pentru spor
tivi fenomenul nu a mai re
prezentat un obstacol de neîn
vins. De la cota maximă a 
pîrtiel, cei 24 de concurenți 
(sportivi din Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Polonia, U.R.S.S. 
România) s-au lansat, 
jgheabul de gheață, unul 
unul. Au coborît băieții, 
două ori, apoi i-au imitat _ 
tele. Manșa a treia (și ultima) 
a concursului a fost programa
tă duminică, zi în care au in
trat în întrecere și săniile de 
două persoane (două manșe). 
Rezultatele disputelor au fost, 
în afara probei de dublu, fără 
surprize. La simplu, băieți și 
fete, victoria a revenit, scon
tat, reprezentanților R.D. Ger
mane. W. Vogel, campionul eu
ropean de juniori în 1980, și-a 
adjudecat victoria cu o dife
rență de aproape două secun
de de al doilea clasat, compa
triotul său J. Hoffmann, cîști- 
gătorul ediției precedente a 
concursului „Prietenia”. La 
fete, învingătoarea, Kârstin 
Beyrich, a avut, însă, emoții. 
Elena Parosova i-a fost o ri
vală redutabilă, de care s-a 
detașat doar în ultima manșă. 
Surpriza întrecerilor am spus

concursul 
persoane, 

două

„Schi- 
coborî- 
ora 9 

apărut 
vîntul

Și 
pe 
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de 
fe-

PE GHEATĂ ȘI PE ZĂPADĂ
LA HOCHEI : BULGARIA - 

S. C. MIERCUREA CIUC 3-4 1

că s-a produs la 
săniilor de două 
Aici, la capătul celor 
manșe, s-au situat primii ce
hoslovacii Bakala—Bim, cara
au depășit aproape cu o secun
dă cuplul Melze—Jochmann
(R.D. Germană).

Dintre sportivii români, me
rită evidențieri, pentru com
portarea lor, Livia Gheorghiță 
și Gabriela Haja, clasate pe 
locurile 4 și, respectiv, 5 în 
mult disputatul concurs al fe
telor. La băieți — atît la sim
plu, cit și la dublu — evoluții 
nesatisfăcătoare

Gheorghe ȘTEFÂNESCU
Rezultate. FEMININ; 1. Kârstin 

Beyrich (R.D.G.) 2:26,15; 2. Elena 
Parosova (U.R.S.S.) 2:26,94 ; 3.
Luboy Promlna (U.R.S.S.) 2:30,24; 
4. Livia Gheorghiță (România) 

“ - — — • țRomâ.
Bărtu. 
Dim ca 
2:45,55; 

... ir***. 2:52,01;
MASCULIN: 1. W. Vogel (R.D.G.) 
2:56,53 ; 2. J. Hoffmann (R.D.G.) 
2:58,03; 3. T. Gorlitzer (R.D.G.) 
2:58,01; ...8 D. Comșa (România) 
3:02,60; ...15. C. Răducanu 3:05.54; 
18. V. Făcăleț 3:05,98; ...19. T. Po- 
goreanu 3:13,61; ...21. T. Bucur
4:14,69; DUBLU: 1. Bakala-Bim 
(Cehoslovacia) 1:36,94; 2. Melze- 
Jochmann (R.D.G.) 1:37,99; 3.
Ienkov-Mașnln (U.R.S.S.) 1:39,02;
...6. Comșa-Răducanu (România) 
1:39,46 ; 7. Bâlănoiu-Făcăleț 1:40,92; 
...9. Casian-Pogoreanu 1:44,82; 10. 
Bucur-Marinaș 1:45,67.

Livia Gheorghiță 
2:31,22; 5. Gabriela Haja 
nia) 2:31,52; ... 9. Roxana 
șică 2:33,17;... 13. Camelia 
2:40,35; 14. Dorina Crețu 
15. Mariana Drăgușin

CAMPIONATE

AUTO • în campionatul mon
dial (formula 1), după 
la Kyalami conduce 
Rene Arnoux cu 13 p. 
Jones (Australia) 13 p 
(Brazilia) 9 p. Arnoux „______ ,
a cîștlgat proba de la Kyalami 
cu o medie orară de 198,250 km.

CĂLĂRIE • „Matele premiu al 
R.F. Germania" (obstacole), des
fășurat la Dortmund, a fost clș- 
tigat pentru a doua oară conse
cutiv de austriacul Hugo Simon.

RUGBY • Sîmbătă. La Parte, 
în Turneul celor cinci națiuni, 
echipa Franței a învins cu 19—18 
formația Irlandei, după ce oas
peții au condus cu 9—3 la pau
ză. La Cardiff reprezentativa 
Tării Galilor a învins cu 17—6 
(7—0) echipa Scoției.

TENIS • în finala turneului 
de la Torino, Butch Walts (S.U A.) 
l-a întrecut cu 6—4. 4—6, 6—2 pe 
Iile Năstase. In partida pentru

cursa de 
francezul 
urmat de 
și Piquet 
(Renault)

locul trei. Panatta a dispus cu 
6—2, 6—2 de Barazzutti • Tur
neul feminin de tenis de la 
Houston a continuat cu sfertu
rile de finală : Stevens — Austin
6— 0, 6—4 (mare surpriză), Biibe 
Jean King — Barker 7—5, 6—2 ; 
Navratilova — Ruzici 7—5, 6—2 ; 
Turnbull — Fromholtz 6—4, 6—2. 
Programul semifinalelor : Ste
vens — King șl Navratilova — 
Turnbull. • In semifinalele tur
neului de la Memphis, Connors 
l-a învins cu 6—4, 6—3 pe Solo
mon, iar McEnroe l-a întrecut cu
7— 6, 6—0 pe Mitton 9 La San
tiago de Chile : Gildmeister — 
Borg 6—4; 6—2 I

YACHTING • A luat sfîrșit 
campionatul mondial clasa ..Stars" 
de la Rio de Janeiro. Titlul 
mondial a fost cucerit de ameri
canii Thomas Blackoller șl Dave 
Shaw. Pe locurile următoare 
s-au clasat Fravezzi — Dalvit (Ita
lia) șl Gorla — Paraboni (italia).

La Sofia s-a disputat meciul de 
hochei pe gheață 
nata Bulgariei șl 
Miercurea Ciuc. 
mâni au obținut 
(0—0. 3—1, 1—2).

dintre selecțio- 
echipa S. C. 
Hocheiștii ro- 

victoria cu 4—3

C.M. DE PATINAJ VITEZA 
(MULTIATLON)

în localitatea olandeză Heeren- 
ven a început .simbătă campiona
tul mondial masculin de patinaj 
viteză (multiatlon). Prima probă, 
cea de 500 m, a revenit america
nului Eric Heiden în 39,82. După 
două probe conduce norvegianul 
Oxholm. urmat de americanul 
Heiden. Oxholm a cîștigat proba 
de 5 000 m în 7:14.51, în timp ce 
multiplul campion olimpic Heiden 
a ocupat în această orobă 
locul 6 cu 7:25,37.

C.M. DE SCHI FOND 
(JUNIORI)

doar

localitatea suedeză Oernsko-în _________ __
edsvik au început C.M. de schl-

fond pentru juniori. Iată rezulta
tele înregistrate în prima zi a 
competiției: 5 km femei: Brii 
Pettersen (Norvegia) — 16:49.97; 
15 km masculin: Aleksandr Saiko 
•(U.R.S.S.) — 45:44,6; sărituri pen
tru combinata nordică: Huberl 
Schwartz (R.F. Germania) — 
224,00 p.

DIN NOU STENMARK
Proba masculină de slalom spe

cial desfășurată la St. Anne (Ca
nada) a fost cîștigată de schiorul 
suedez Ingemar Stenmark, ur 
mat de Phil Mahre (S.U.A.) șl 
Bohumil Zeman (Cehoslovacia)

CUPA MONDIALA LA SCHI (F)
La Waterville Valley s-a dispu

tat o probă de slalom special din 
cadrul „Cupei Mondiale" la schi 
(feminin). Victoria a revenit spor
tivei franceze Perrine Pelen. Au 
urmat în clasament Nadejda Pe- 
trakeva (U.R.S.S.) și Hanni Wen
zel (Liechtenstein). In clasamen
tul general, pe primul loc se află 
Hanni Wenzel cu 303 p, urmată 
de Annemarie Moser-Proell (Aus
tria) — 256 p și Mărie Therese 
Nadig (Elveția) — 206 p.

ITALIA (etapa a 22-a) : Bo
logna — Ascoli 0—0, Catanzaro — 
Florentina 0—1, Lazlo — Roma 1—2, 
Milan — Inter 0—1, Napoli — Ju
ventus 0—0, Pescara — Cagliari 
2—0, Torino — Perugia 2—0, u- 
dinese — Avellino 0—1. în cla
sament : Inter 33 p. Milan, Ju
ventus șl Avellino cite 25 p etc.

ANGLIA • Echipa ipswich 
Town a realizat scorul etapei in- 
vlngînd cu 6—0 pe Manchester 
United ! Alte rezultate : Aston
Villa — Derby 1—0 ; Bolton — 
Nottingham 1—0 ; Everton — Li
verpool 1—2 ; Wolverhampton — 
Middlesbrough 2—0 ; Tottenham- 
Leeds 2—1 ; Stoke — '
2—3 ; Manchester City 
wlch 0—0. în clasament 
Liverpool cu 42 p I 
urmată de Manchester United 
P .11 
p (31 de meciuri)

Arsenal 
Nor- 

conduce 
(29 partide'• -------- 40 

37(30 de jocuri), Ipswich

ȘTIRI REZULTATE
• La campionatul mondial 

tru juniori, al cărui turneu
pen-

__ ,_____ , _ ______ final 
va avea loc între 3 și 18 octom
brie 1981, în Australia, s-au în
scris 96 de echipe între care si 
România
• In turneul preolimpic (zona 

asiatică) echipa iranului a între
cut cu 3—0 (0—0) selecționata 
Singapore.


