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Ieri la circumscripția electorala nr. 1 ,,23 August" din Capitală

MII DE BUCUREȘTENI AU FĂCUT TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
O PRIMIRE CALDĂ Șl ENTUZIASTĂ ÎN CARE SE RĂSFRÎNGE DRAGOSTEA 
NESTINSĂ PE CARE 1-0 POARTĂ ÎNTREAGA SUFLARE ROMÂNEASCĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, a 
lost prezent, duminică diminea
ța. la secția de votare nr. 1 
„23 August" din Capitală, pen
tru a-și exercita, asemeni tutu
ror cetățenilor patriei, dreptul 
electoral fundamental.

Împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, oare candidează in 
această circumscripție pentru 
alegerile în Marea Adunare 
Națională, au venit să vote
ze la secția nr. 1 tova
rășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Hie Verdeț, Iosif Bano, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu. Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Nicolae Constantin, 
Constantin Dascăl eseu. Ion Din- 
că. Janos Fazekas, Ludovic Fa
zekas, Cornelia Filipaș, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheor- 
ghe Oprea. Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Ane
ta Spornic, Virgil Trofin, Ște
fan Voitec. Ștefan Andrei, Mi
hai Gere. Nicolae Giosan, Su- 
zana Gâdea. Ion Ioniță, Ana 
Mureșan, Elena Nae, Marin 
Rădoi, Ion Ursu, Richard Win

ter, Dumitru Popa, Iile Rădu
lescu.

Prezența tovarășului Nieolae 
Ceaușescu in această zi In mij
locul cetățenilor din circum
scripția electorală nr. 1 „23
August-, întilnirea cu cei care, 
îițtr-0 impresionantă imitate de 
gînd și de voință, l-au propus 
din nou candidat pentru ale
gerile de deputațl In Marea A- 
dunare Națională, a reprezen
tat un moment cu adinei sem
nificații politice, reflectînd, eu 
forța celei mal vii realități, u- 
nitatea de nezdruncinat a în
tregului nostru popor in jurul 
partidului și al secretarului său 
general, încrederea nețărmurită 
in politica internă și externă a 
partidului, hotărirea fermă de 
a milita neabătut pentru Înfăp
tuirea ei in viață.

Pină la ora 9, in această cir
cumscripție electorală au votat 
peste 99 la sută din totalul a- 
legătorilor. Votind pentru ale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in marele sfat al 
țării, cetățenii din această cir
cumscripție electorală, toți cei 
ce trăiesc și muncesc in aceas
tă puternică zonă industrială a 
Capitalei, au dat glas convin
gerii întregului popor că alege
rea celui mal iubit fiu al pa

triei in forul suprem al puterii 
de stat reprezintă garanția si
gură a mersului nostru neabă
tut înainte, a edificării socie
tății socialiste și înaintării 
României spre comunism. Vo
tind eu entuziasm pe marele 
fiu al țării, toți cei care au 
avut privilegiul de a-i avea în
scris numele pe buletinele de 
vot, și prin ei întregul nos
tru popor, au adus în această 
zi un prinos de recunoștință 
bărbatului care și-a închinat 
Întreaga viață binelui și ferici
rii patriei, dind o înaltă apre
ciere rolului determinant, con
tribuției directe a secretarului 
general al partidului la obține
rea marilor succese in dezvolta
rea țării, pe coordonatele ee 
definesc statul nostru socialist 
in plină dezvoltare economică, 
în plină înflorire a vieții ma
teriale și spirituale, in plină a- 
firmare pe vasta și complexa 
scenă a vieții internaționale.

Aceste sentimente s-au regă
sit cu putere in atmosfera în
suflețită, entuziastă, cu care a 
fost întimpinat secretarul ge
neral al partidului Ia sosirea 
la secția de votare. Mii de ce
tățeni. din această circumscrip
ție electorală, din întreaga Ca
pitală au ținut să fie prezențl 

la întilnirea cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să-și expri
me. direct, prin viu grai, marea 
dragoste pe care i-o poartă toți 
fiii patriei, satisfacția deosebi
tă, legitima mindrie de a vota 
pentru marile realizări obținute 
de poporul român, sub condu
cerea partidului, pentru înfăp
tuirea marilor proiecte privind 
etapa viitoare de dezvoltare a 
României socialiste.

Avînd în fața ochilor toate 
aceste ample realizări, cu gîn- 
dul mereu deschis către viito
rul luminos prefigurat Capi
talei, întregii țări, de documen
tele Congresului al xn-lea al 
partidului, miile de bucureștenl 
au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o caldă și entuzias
tă primire

Ora 10. In fața ciubului în
treprinderii „23 August", îm
podobit sărbătorește, are loc o 
veritabilă serbare muzical-eo- 
regrafică, o revăsare de ener
gii și talente artistice. Prin 
cintec, vers și dans, cei pre- 
zenți îi fac tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o primire de aleasă 
simțire patriotică în care se 
răsfringe dragostea nestinsă pe

(Continuare în pag. a 2-a)
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La ora 21,00, in toa
te localitățile din țară 
s-au incheiat operațiu
nile de votare. De ase
menea, la toate secțiile 
de votare a început nu
mărarea voturilor. Comi
tetele județene de partid, 
organele locale ale 
Frontului Democrației ți 
Unității Socialiste au a- 
sigurat toate condițiile 
pentru transmiterea re
zultatului votării 
misiile electorale 
țene.

Sint asigurate 
rile tehnice pentru trans
miterea rezultatelor 
tării la Comisia 
lă electorală.

S-au stabilit i 
tățile prin care, i 
de 10 martie, vor 
duse la Comisia centrală 
electorală procesele ver
bale de numărare a vo
turilor, precum ți ce
lelalte documente ale a- 
legerilor de deputați.
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Alături de întregul po
por, ieri, sportivii patriei 
a-u votat din toată ini
ma candidații Frontului 
Democrației si Unității 
Socialiste.

Relatări ale redactori
lor și corespondenților 
noștri — în pag. a 3-a.



Juniorii, la startul campionatului indoor

0 FRUMOASĂ REUȘITĂ A ATLETISMULUI NOSTRU JUVENIL
• 10 recorduri în sala de la ,,23 August" • înălțimea, cea mai bună

probă a concursului

VOTUL UNITATE! 
ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR 

ÎN JURUL PARTIDULUI 
AL SECRETARULUI SĂU GENERAL

Simbătă, în zi<ua a doua a 
campionatelor de sală ale at- 
leților juniori, la „23 August" 
au fost înregistrate alte 5 per
formante record, ridirând ast
fel la 10 numărul recordurilor 
naționale de juniori doborâte 
sau egalate cu prilejul aces
te'. competiții. In proba de vi
teză a junioarelor, la 60 m 
plat, Lucia Negovan a fost în
registrată în 7,4 s, record ega
lat pentru junioarele I, în 
timp ce Nicoleta Vornicu și 
Dana Suciu cu 7,5 l-au egalat 
pe cel al junioarelor II! . la 
săritura în înălțime Monica 
Matei și-a egalat propriul re
cord. cu 1.81 m, iar micuța 
Katalin Kiss (înaltă abia de 
1,63 m I) a îmbunătățit recor
dul junioarelor II cu un re
zultat de 1,78 m.

Cu excepția cîtorva rezultate 
care, într-adevăr. au strălucit, 
ridicîndu-se la o bună valoare, 
realmente competitivă pe plan 
internațional la nivel de ju
niori, întrecerile au mai prile
juit alte cîteva cifre care ar 
putea crește și ele în valoare, 
dar și multe altele fără nici e 
perspectivă !...

Ca și în prima zi a compe
tiției. în ziua a doua tot sări
tura în înălțime, de data a- 
ceasta a fetelor, a reținut a- 
tenția prin cele două perfor
manțe record susmenționate. 
Monica Matei se arată cons
tantă la o înălțime superioară, 
ea trecînd. în aceste săptămîni.

TINEREȚEA 

ÎNĂLȚIMII...
Dintre probele concursurilor 

de sală, săritura în Înălțime 
se prezintă, la această oră, 
cel mai bine, atît în privința 
rezultatelor, cit șl al... per
spectivei, avînd în vedere 
vîrsta performerilor de Crunte 
al țării, iată, spre exemplifi
care, bilanțul sezonului 
indoor 1980 :

2,23 m A. Proteas*  (Steaua) 1353 
2,18 m L. Mafiei G,U- Iași) 1340 
2,17 m s. Matei (Ue. 2) 1363
2,17 m C. Militant (VUt.) 1363 
2,16 m E. Popescu (Lie. 2) 136" 
2,14 m D. Albu (Steaua) 1353

Dintre aceștia, Proteasa a 
crescut cu 7 cm, față da 
prestația sa cea mal bună din 
trecut, Matei cu 5 cm, Po
pescu cu 3 cm. Iar Militam 
cu... 12 cm I

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII 

DE PATINAJ ARTISTIC 
LA CATEGORIILE COPII

Vineri și șîmbătă, la Ploiești, 
s-au desfășurat Întrecerile cam
pionatului național de patinaj 
artistic la categoria copii, fete 
și băieți.

Karin Schmidt (C.S.M. Ouj- 
Napoca) și Cristian Doru 
(C.S.Ș. Triumf București), la 
categoria copii I și-au apărat cu 
succes titlurile cucerite anul 
trecut, reușind din nou să pro
ducă o frumoasă impresie spec
tatorilor prezenți la Întreceri. 
Surpriza ultimelor două zile 
ale disputelor de la Ploiești a 
constituit-o, însă, un reprezen
tant al C.S.Ș. Galați, Cornel 
Gheorghe, la categoria copii II. 
Cornel va împlini 9 ani abia 
peste cîteva zile (23 martie), 
dar modul în care și-a prezen
tat programul, atît la figuri 
obligatorii, cît și la programul 
scurt, iar mai apoi la „libere", 
îl arată pregătit dincolo de li
mitele vîrstei. La sfîrșitul pro
gramului liber ales, Victor 
Neagu, un antrenor experimen
tat de la C.S.Ș. Triumf Bucu
rești, îneîntat de felul în care 
micuțul patinator din Galați 
și-a etalat cunoștințele, dînd 
dovadă de fair-play, l-a felici
tat călduros, ca dealtfel și pe 
antrenorii săi, Mircea Ion și 
Nicolae Sandu. Cornel Gheor
ghe este un talent de excepție, 
căruia fostul nostru campion 

Sportul

de două ori 1,81 m și o dată 
1,79 m, ceea ce reprezintă o 
excelentă „treaptă" de lansare 
spre noi performanțe. Dealtfel, 
în treacăt fie spus, sîmbătă ea 
a avut e încercare, ca și reu
șită, la 1,84 m, ștacheta că- 
zînd, imperceptibil fluturată, 
în momentul în care atleta 
cobora de pe salteaua de ate
rizare ; exact ea tn ajun, la 
două din tentativele de la 
2,18 m, ale lui Eugen Popescu.

Iată acum rezultatele de sîm
bătă : BĂIEȚI : 60 mg: Ion
Păcioianu (CSȘA C-lung) 8,3. 
H. Giurgiuman (CSȘA Cluj- 
Napoca) 8,3, L. Giurgian 
(CSȘA Lie. 2) 8.4, S. Șipoteanu 
(CSȘA C-Iung) 8,4 (o buscula
dă, involuntară, în timpul 
cursei, a decis, se pare, aceas
tă ordine a concurenților și 
rezultatele lor) ; lungime : Nicu 
Roată (CSȘ Brăila) 7 21 m. N. 
Popescu (Rapid) 7.17 m, L. 
Ivan (CSȘ Bacău) 7,16 m (o 
luptă extraordinară pînă la 
ultima săritură, care a deter
minat clasamentul final, pri
mul loc revenind unui arun-

/n campionatul divizionar

PISTELE Șl POPICELE DIN PLASTIC 
IMPUN 0 PREGĂTIRE SUPERIOARĂ

Ajuns la a treia etapă din 
retur, campionatul divizionar 
de popice a intrat în linie 
dreaptă, cunoscîndu-se în bună 
măsură atît echipele angajate 
în disputele pentru primele 
locuri, cît și cele care luptă 
din răsputeri pentru evitarea 
retrogradării.

Faptul că toate pistele arene
lor din seria Sud și majoritatea 
din grupa Nord au fost retur- 
nate cu material plastic, fiind 
aduse la normele regulamenta
re, a creat condiții egale de joc 
pentru toată lumea, noua com
poziție și orizontalitatea aproa
pe perfectă a pistelor triindu-1 pe 
sportivi după valoarea lor rea
lă. Dispărînd vechile particula
rități ale arenelor, de natură să 
avantajeze gazdele, a fost res
tabilit principiul după care cea 
mai bună formație învinge, re
apărând tot mai frecvent echi
librul în disputele dintre echi
pele de forțe sensibil egale. 
Formațiile care suplineau

Mircea Ion îi călăuzește în pre
zent pașii cu multă răbdare și 
încredere. O notă bună pentru 
felul în care s-a prezentat me
rită și cîștigătoarea categoriei 
copii II — fete, Nicoleta Cim- 
poieșu de la C.S.U. — I.E.F.S. 
București.

Ca și la concursul speranțe
lor, și la campionatele copiilor 
s-a putut observa, însă, pre
zența redusă a băieților. La ca
tegoria copii I s-au aliniat la 
start abia 4 concurenți, Iar la 
categoria copii II — 5. In a- 
ceastă ultimă categorie semna
lăm, însă, prezența de data a- 
ceasta și a unui reprezentant al 
Capitalei: Cătălin Neagu de la 
C.S.Ș. Triumf București. Iată 
clasamentele: copii II fete: 1. 
Nicoleta Cimpoieșu (C.S.U.
1. E.F.S. București) 5—54,36 p,
2. Carina Tăutu (C.S.Ș. 2 Buc.)
11— 52,40 p, 3. Kinga Nagy 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 17—48,08 
p; băieți: 1. Cornel Gheorghe 
(C.S.Ș. Galați) 5—60,40 p, 2. H. 
Nicorici (C.S.M. Cluj-Napoca)
12— 48,42 p, 3. C. Popa (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 13—44,58 p; copii 
I fete: 1. Karin Schmidt (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 5—75,44 p, 2. 
Laura Glăvan (C.S.Ș. Triumf 
Buc.) 13—70,20 p, 3. Kinga Szal- 
lassy (C.S.M. Cluj-Napoca) 15— 
69,86 p; băieți: 1. C. Doru 
(C.S.Ș. Triumf Buc.) 5—73,24 p, 
2. St. Lang (C.S.M. Cluj-Na
poca) 10—67,12 p, 3. B. Gabora 
(C.S.Ș. Galați) 15—53,16 p.

Gheorghe ȘTEFANESCU 

cător de suliță !) î greutate : 
Ion Stroe (Știința Moreini) 
15,52 m, C. Andrușca (CSM Su
ceava) 15.44 m, C. Moruț 
(CSȘA C-lung) 14,52 m (vic
torie la ultima aruncare!) | 
FETE : 60 m : Lucia Negovan 
(CSȘ Steaua) 7,4, N. Lia 
(CSȘA N. Bălcescu Craiova)
7.5, S. Manea (Rapid) 7,6, N. 
Vornicu (CSȘA Șc. g-nală 190)
7.6. D. Suciu (CSȘ I Oradea) 
7.6 (victorie clară a sprinterei 
bucureștene care a avut un 
start bun și un lansaj eficient); 
înălțime: Monica Matei (CSȘA 
Lie. 2) 1,81 m, K. Kiss (Ami- 
dex Tg. Secuiesc) 1,78 m, Cr. 
Ivașcu (Viitorul) 1,74 m.

Cu trei titluri cîștigate, 
C.S.Ș.A. Lie. 2 din București 
a ocupat primul loc In clasa
mentul pe echipe, urmată de 
C.S.Ș.A. Cîmpulung Muscel cu 
două titluri de campioni etc.

Romeo VILARA

• La sfîrșitul acestei săptămîni 
vor avea loc la Cluj-Napoaa 
întrecerile concursului republi
can pentru juniori III.

cîndva carențele din pregătirea 
lor fizică și tehnică, exagerând 
„particularitățile" arenelor pro
prii (aduseseră modificări «rân
durilor de lansare, suportului 
din locașul popicelor sau chiar 
pistelor), sînt acum învinse pe 
propriul teren, iar rând ies pe 
arene regulamentare acționează 
ca niște formații Începătoare.

Refacerea pistelor cu mate
rial plastic, care solicită un bo
gat bagaj de cunoștințe sporti
vilor, a impus mai multă serio
zitate în respectarea progra
melor de antrenament, fapt 
materializat Intr-o evidentă e- 
chilibrare a forțelor, In ultime
le 3 etape ale campionatului 
divizionar înregisțrîndu-se nu
meroase scoruri strânse și va
loroase. In noile condiții, cam
pionatul divizionar a devenit 
principalul test al jucătoarelor 
și jucătorilor vizați a fi selec
ționați pentru apropiatele cam
pionate mondiale de popice, 
programate între 24 și 30 mai 
la Mangalia Nord. Confirmînd 
bunele aprecieri, Elena Andre- 
escu, Margareta Cătineanu, Ana 
Petrescu. Iosif Tismănar, Ghe
orghe Silvestru, Iuliu Bice, A- 
lexandru Tudor, Ilie Băiaș au 
o comportare constant bună, 
în schimb, Silvia Raiciu, Ele
na Pană, Maria Iosif-Nichifor, 
Silvia Berinde. Ilie Hosu și A- 
lexandru Naszodi traversează o 
perioadă dificilă, avînd evoluții 
sinuoase. Din păcate, însă, și 
unii și alții sînt încă deficitari 
Ia manșele „pline", unde — fi
ind obișnuiți să lovească prea 
din față primul popic — sparg 
exasperant grupajul. Or, la po
picele din material plastic, 
pentru a avea o eficiență maxi
mă, trebuie acționat cu foarte 
multă precizie la „canalul" pre
ferat, lovitură care este nece
sar să fie perfecționată, după 
antrenamentul de bază, prin 
exerciții suplimentare. De ase
menea se observă o oarecare 
scădere a preocupării cadrelor 
tehnice pentru depistarea și 
formarea tinerelor talente. o 
serie de sextete, ca Voința 
București, Rapid București, 
Constructorul Gherla, Electro- 
mureș Tg. Mureș — la femi
nin, Rulmentul Brașov, Voința 
București, Voința Cluj-Napoca 
și Electromureș Tg. Mureș — 
la masculin fiind vulnerabile în 
posturile celor doi juniori, a- 
ceștia avînd mari fluctuații de 
formă.

Nu putem încheia fără a re
aminti că unii arbitri principali 
continuă să închidă ochii la o 
serie de neregularități comise 
de popicari în timpul lansării 
bilei, că „secunzii" greșesc ade
sea scorul de la tablă, iar mul
te comisii județene (Prahova, 
Galați, Hunedoara, Caraș-Seve- 
rin etc.) programează un nu
măr insuficient de oficiali, ape- 
lîndu-se apoi la improvizații.

Troian IOAN1ȚESCU

(Urmare din vag. 1) 

care întreaga suflare româ
nească o poartă secretarului 
generai al partidului. Plină de 
voie bună și optimism robust 
este evoluția dansatorilor, ti
neri și tinere în frumoase cos
tume populare, care din bo
gatele zăcăminte ale folcloru
lui nostru au desprins acum 
frumoase comori pe care 1 le 
dedică tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Atmosfera entuzias
tă a acestei serbări populare 
este sporiță de corurile reuni
te ale muncitorilor și tinerilor 
care fac să răsune in văzduh 
acordurile solemne ale cînte- 
cului „E scris pe tricolor uni
re”, devenit după cum se știe, 
la propunerea președintelui ță
rii, Imnul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. Mul
țimea aplaudă și ovaționează 
îndelung, scandează pentru 
partid, pentru secretarul său 
general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat 
răspund cu prietenie acestor 
manifestări de dragoste ale 
mulțimii.

La sosire, în fața secției de 
votare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este salutat de to
varășii Gheorghe Pană. prim 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, și 
Vasile Carolică, prim-secretar 
al Comitetului de partid ai sec
torului 3.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le sînt oferite flori de către 
pionieri, membri ai formațiuni
lor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, mun
citori din întreprinderile bucu- 
reștene. Un moment aparte, de 
o aleasă semnificație, il cons
tituie salutul adus tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de către un 
veteran al muncitorimii Capi
talei, Vladimir Ciofliceanu, fost 
strungar la întreprinderea „23 
August", care, in numele fiilor 
și nepoților lui, muncitori la a- 
ceeasi unitate, formînd o an- 
tentică dinastie muncitorească, 
urează secretarului general al 
partidului bun venit în mijlo
cul lor. viață lungă, tot mai 
mari succese în nobila misiune 
pe care i-a încredințat-o po
porul român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat sînt invitați 
In secția de votare, unde le 
sini înminate de către președin
tele Comisiei electorale, Dimi- 
trie Ancuța, buletinele de vot.

Clipe de puternică încărcă
tură emoțională : tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, după ieși
rea din cabina de votare intro
duce buletinele in urna drapată 
în mătase tricoloră, exercitîn- 
du-și dreptul la vot. Această so
lemnitate imortalizată de came
rele de televiziune, de aparatele 
de filmat și fotografiat ale repor
terilor, are, pe lingă valoarea 
ei electorală intrinsecă, semni
ficația simbolică a prezenței 
dinamice a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în miezul fierbinte 
al realităților noastre politice, 
a sigiliului inconfundabil pe 
care il pune pe tot ceea ce se 
făurește in România, pentru 
împlinirea idealurilor socialis
mului și comunismului. Ea va 
rămîne, de-a lungul. întregii 
perioade a noii legislaturi in 
care am pășit, ca o imagine 
emblematică a spiritului proas
păt al democrației românești, 
a votului de învestitură și în
credere pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și poporul 
român si-1 acordă reciproc, ln- 
tr-o unitate plenară ce repre
zintă insăsi garanția victoriilor 
noastre viitoare.

Votează apoi tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat.

La ieșirea din secția de 
votare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este intîmpinat de 
cei prezenți cu insuflețitoare 
aplauze și ovații.

Și cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu poartă un 
rodnic dialog de lucru eu fac
torii de răspundere, interesîn- 
du-se de mersul lucrărilor in 
diferite secții ale întreprinde
rilor, în special la sectoarele 
de turnătorie ale marii între
prinderi „23 August'^Secreta- 
rul general al partidului este 
informat de către tovarășul 

Carol Dina, directorul general 
al unității, că indicațiile date 
în cursul vizitei sale de lucru 
desfășurată săptămîna trecută, 
privind optimizarea funcțio
nării sectoarelor respe» e. sint 
transpuse in viață.

In această dimineață de mar
tie răsună acum urate și ovații 
pentru gloriosul nostru partid, 
pentru secretarul său general, 
omul ce întruchipează noble
țea și virtuțile cele mai alese 
ale poporului nostru, gindito- 
rul lucid și comunistul de o- 
menie care a propulsat dem
nitatea națională pe culmi nea
tinse pină acum, care a inițiat 
și condus direct toate înfăp
tuirile noastre de seamă și a 
inălțat tot mai mult in lume 
flamura prestigioasă a Trico
lorului.

In interpretarea corurilor 
reunite răsună cîntecul „Parti
dul — Ceaușescu — România". 
Pe platoul din fața secției de 
votare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. sînt invitați de că
tre tineri și tinere în costume 
muncitorești și frumoase veș
minte populare să se prindă 
într-o mare horă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, parcurg 
pe Jos Bulevardul Muncii, 
mergind prin mijlocul zecilor 
de mii de cetățeni prezent! Ia 
această sărbătoare populară.

Secretarul general al parti
dului folosește și acest prilej 
sărbătoresc pentru a trece în 
revistă împreună cu factorii de 
răspundere și edilii municipali 
o serie de aspecte privind sis
tematizarea în ritm susținut a 
zonei cuprinse între Bulevar
dul Muncii — Piața Morarilor
— Șoseaua Pantelimon. în con
formitate cu politica Justă de 
promovare a unui urbanism 
modern, de dezvoltare arhitec
tonică armonioasă și funcțio
nală a arterelor de circulație 
și ansamblurilor de locuințe. 
Mulțimea prezentă de o parte 
și de alta a traseului flutură 
deasupra capetelor flori, înscri
suri mobilizatoare și stegulețe 
tricolore și roșii, cristalizind 
astfel imaginea simbolică a 
bolților unui veritabil Arc de 
triumf. Din mii de piepturi se 
scandează „Ceaușescu și po
porul !“, „în al țării mare sfat

— Ceaușescu deputat!“, 
„Ceaușescu — România, Pacea 
și Prietenia !", „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. „Stima noastră și 
mindria, Ceaușescu — Româ
nia 1"

In conștiința tuturor sini 
prezente, cu reverberații de o 
mare forță sugestivă, cuvintele 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de Ia tribuna ma
rii adunări populare, ce
tățenești din Capitală, îndem
nurile mobilizatoare adresate 
întregii noastre națiuni. Cuvin
tele sale s-au înscris definitiv 
In letopisețul patriei, constitu
ind, alături de toate celelalte 
îndemnuri ale președintelui 
țării, o expresie a înțelepciunii 
marelui nostru conducător, și, 
deopotrivă, o chezășie a mer
sului sigur spre era comu
nistă.

La flacăra torței nepieritoa
re a iubirii de țară, cetățenii 
patriei l-au votat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ea deputat 
în Marea Adunare Națională, 
într-o impresionantă unitate de 
gind și voință. Acesta a fost 
marele, uriașul ciștig al alege
rilor de la 9 martie : întărirea 
conștiinței comune a tuturor 
locuitorilor țării de a face to- * 
tul, strâns uniți în jurul parti
dului și al secretarului său ge
neral, muncind mai mult și 
mai bine.

Votul acordat tovarășulni 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
eandidați pentru mandatele de 
deputați în Marea Adunare 
Națională și în consiliile popu
lare. reprezintă opțiunea libe
ră și entuziastă a celor 22 de 
milioane de fii ai țării de a 
Îndeplini cu succes sarcinile pe 
■cest ultim an al cincinalului 
revoluției tehnico-științifice. de 
a transpune în viață directive
le istorice ale celui de-al 
Xll-lea Congres al partidului, 
de a apăra independența și.su- 
veranitatea națională, cuceririle 
noastre revoluționare, opțiunea 
pențru prosperitate și fericirea 
României socialiste, pentru 
creșterea neîncetată a contri
buției sale la schimbul mon
dial de valori și la edificarea 
nnei lumi a păcii și colaboră
rii între popoare.



SPORTIVII AU VOTAT PENTRU VIITORUL LUMINOS AL ȚĂRII
fi»

g: P uternic însuflețiți de chemările Ma-
1 nifestului Frontului Democrației și U- 

nității Socialiste, tinerii sportivi ai 
țării s-au prezentat ieri, încă din primele 
ore ale dimineții, in fața urnelor, pentru 

gj a-și da cu încredere și mîndrie cetățeneas-
g: că votul lor candidaților Frontului Demo-
g; crației și Unității Socialiste. Se aflau, prin-
gg tre miile și miile de iubitori de sport, ti-

neri ți tinere care, beneficiind de strălucite
le condiții de afirmare, asigurate de par
tidul ți statul nostru, au urcat treptele mă
iestriei sportive, opărind cu cinste culorile 
patriei scumpe in marile intilniri interna
ționale la care au participat Redactori 
corespondenți 
cîteva centre 
fața locului.

cri ziarului nostra, prezenți 
de votare, relatează de

la 
la

SPRE MÎNDRIA NOASTRĂ A CELOR DE AZI,
SPRE GLORIA ZILELOR DE MIINE

z

Componentele lotului olimpic de canotaj al 
țării, ieri, după exprimarea votului 

Foto : Dragoș NEAGU

Ieri, la pri-ma oră a dimine
ții. de la Căminul sportiv „23 
August" din Capitală, un grup 
masiv de campioni a pornit 
spre secția de votare nr. 104 
pentru a participa. în această 
zi de primăvară, la alegeri. 
Obișnuiți cu treptele înalte ale 
podiumurilor marilor competi
ții internaționale, tinerii pă
șeau mîndrl, demni, cu senti - 
mentul tonic al datoriei împli
nite, cu încredere în viitorul 
de aur al României socialiste.

Din grupul campioanelor se 
distingeau — prin înălțime și o 
recunoscută voie bună — tine
rele vîslașe și ramere care, a- 
nul trecut, la campionatele 
mondiale de canotaj din Iugo
slavia. au bătut toate recordu
rile consemnate cîndva de 
schiful nostru feminin, cuce-

rind medalii ta 
cinci din cele șase 
probe desfășurate. 
In mijlodul unor 
echipaje de presti
giu se afla Sanda 
Toma, „fata de 
aur” de la Bled. • 
Sint ca în dimi
neața unei mari 
finale. Adică, In 
ajunul unui lucru 
extrem de impor
tant pentru țară • 
Ce anume exprimă 
votul tău, Sanda ? 
• Știți, noi fetele 
din Lotul olimpic 
de canotaj, am dis
cutat mult despre 
acest important e- 
veniment din via
ța noastră. Și am 
zis că toți care au 
votat pină acum 
pentru progresul și 
bunăstarea Româ
niei socialiste și-au 

’ făcut o datorie de 
cinste. Am spus 
așa, gîndindu-ne la 
atîtea lucruri care 
s-au înfăptuit, 
gîndindu-ne la noi, 
care în scurt timp 
am avut putința 
— prin condițiile 
excepționale ce ni

s-au asigurat — să ne afirmăm 
în sport și pe tărîm profesio
nal. Deci, ne vom face șî noi 
a datorie de onoare dînd vo
tul nostru celor mai buni din
tre cei buni, candidaților pro
puși de Frontul Democrației și 
Unității Socialiste.

Și, rind pe rînd prin fața 
urnei frumos împodobite tree 
campionii... Rodica Grădinara 
și Maria Tănase, campioane 
mondiale, anul trecut, la schll 
2 rame junioare, votează pen
tru prima oară. Simt emoțio
nate, de curînd au împlinit 19 
ani. Apoi, își exprimă, prin vo
tul lor, adeziunea deplină la Pro
gramul partidului, Oiga Ho- 
meghi, Valeria Roșca-Răcilă, 
Maria Macoviciuc, Veronica 
Jugănaru, Sofia Banovici, Flo
ri ca Silaghi și celelalte cano
toare medaliate la Bled. Antre

norul Băimărean Laseăr Pană 
însoțește lotul olimpic de hand
bal : frații Măricei și Nieolae 
Voinea, Alexandru Folker, 
Iosif Boroș șa. Din rîndul 
halterofililor remarcăm pe 
campionii balcanici Petre Du
mitru și Gheorghe Maftei. iar 
printre judoka pe Mircea Fră- 
țică și Ion Domnar, situați pe 
locul întîi la recentele campio
nate internaționale ale Româ
niei. Printre primii, la ora • 
dimineața, au votat și penta- 
tlaniștii Iuliu Galovicl și Eugen 
Pop, care au plecat imediat 
spre aeroport, pentru că în zi
lele următoare vor lua parte 
la un concurs internațional ta 
Franța.

A fost o zi de înălțătoare 
sărbătoare, de afirmare respon
sabilă și angajantă a opțiunilor 
noastre față de prezentul so
cialist, față de viitorul comu
nist al țării. La înapoiere. în 
holul Căminului sportiv .,23 
August”, tinerii campioni »-au 
oprit pentru o clipă în fața u- 
nui grafic pe care citim „Nu
mărătoarea inversă olimpică”. 
Ziua de 9 martie era înscrisă 
în chenar roșu și arăta că an 
mai rămas 132 de zile pînă la 
J.O. de la Moscova.

Era o chemare, un angaja
ment de ridicare pe noi cuhni 
a prestigiului sportiv al Pa
triei, spre mîndria noastră, a 
celor de azi. spre gloria zile
lor de mi ine.

Vasile TOFAN

A/lați în pregătire la Satu Mare, scrimerii lotului olimpic 
au votat împreună candidații F.D.U.S.

Foto : Gh. IANCU — Satu Mare

TINERII DINAMOVIȘTI CU GINDUL 
PERFORMANTELA VIITOARE

A Intrat in tradiție ca spor
tivii dinamoviști care locuiesc 
în căminul clubului să meargă 
Împreună la vot. Și ca de o- 
bicei, l-am întîlnit dis-de-di- 
mlneață adunați tn holul se
diului, îmbrăcați sărbătorește. 
In așteptarea... startului spre 
îndeplinirea dreptului constitu
țional de a alege ca deputațl 
în organele puterii de stat pe 
cei mai destoinici dintre cetă
țenii circumscripției electorale, 
de care aparțin... Chipuri pă
trunse de importanța 
tului politic pe care 
să-1 trăiască, chipuri 
nate, ale celor care se 
tau pentru prima oară 
urnelor. Șl care erau ____
numeroși. Intre ei, un singur 
veteran, maestrul emerit al
sportului Nieolae Martinescu.
acum tinăr antrenor la Dina-

momen- 
urmau 

emoțio- 
prezen- 
în fața 

cei mid

CU DORINȚA FERMA DE A CONTRIBUI
EA GLORIA

A ROMÂNIEI
SPORTIVA
SOCIALISTE

SIMBOLICĂ PRELUARE DE ȘTAFETĂ...•
național care, prin calitățile 
sale, calcă ferm pe urmele ta
tălui. „Dezvoltarea continuă a 
sportului românesc este urma
rea politicii partidului, a grijii 
deosebite față de tineretul 
țării, care dispune azi de mi
nunate condiții de afirmare" — 
ne spune VioTel Moraru, com
pletat imediat de fiul său: 
„Primul meu vot înseamnă tot
odată și angajamentul de a În
văța mai bine, de a mă an
trena mai bine, pentru a răs
punde, astfel, grijii partidului 
de a ne desăvîrși ca oameni, 
dar ți ca sportivi”.

La circumscripția electorală 
de la liceul ,1. Neculce”, întîl- 
nire cu maestrul emerit al 
sportului voleibalistul Davila 
Plocon, antrenorul echipei Ra
pid, care a venit cu întreaga 
familie. „Am votat pentru vii
torul nostru — ne spune —, un 
viitor pe care documentele 
Congresului al XII-lea al par
tidului l-au prefigurat măreț 
și luminos. Ne-am dat votul 
celor mai destoinici dintre noi, 
oameni capabili să ne repre
zinte cu cinste în marele sfat 
al țării sau în organele puterii 
de stat. Votul nostru este, în 
fond, un vot pentru ca noi 
toți să avem o viață mereu 
mai mîndră și mai fericită”.

Emanuel FÂNTANEANU

O zi cu soare în priviri și 
chipuri luminoase, cu oameni, 
tineri și vîrstnici mergînd u- 
măr lingă umăr, puternic le
gați sufletește o zi de sărbă
toare, cu flori, cu cîntece. cu 
dansuri, cu bucurie ; o zi din 
acest început de martie în care 
cetățenii țării aleg pe cei mai 
buni și mai harnici dintre ei 
în fruntea obștii 1 o zi ce des
chide noi drumuri spre o pa
trie mal mîndră și mai pu
ternică — iată imaginile do
minante întîlnite duminică, de 
la cele dintîi ceasuri ale dimi
neții, la centrele de votare 
din vechile dar mereu mai 
noile cartiere bucureștene Grl- 
vița și Giulești. Printre sutele 
de cetățeni veniți să-și dea 
votul candidaților F.D.U.S. 
s-au aflat și sportivii de la 
Grivița Roșie și Rapid, ei ex- 
primîndu-și astfel adeziunea la 
ideile cuprinse în Manifestul 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, dorința de a 
participa activ la dezvoltarea 
multilaterală a patriei. Simbo
lică preluare de ștafetă la cir
cumscripția I.!__ 11 _1_ „
Șc. gen. 166 : maestrul emerit 
al sportului. Viorel Moraru. 
fosta glorie a rugbyului româ
nesc. antrenor al cunoscutei 
formații Grivița - Roșie, și Oc
tavian Moraru, tînărul inter-

Medaliatul cu bronz la 
atletul Adrian Proteasa, 

urnei

C.E., 
in fața

de vo-

electorală de la

Este ora 6. La secția 
tare nr. 130, de la clubul Stea
ua, sportivii militari se prezin
tă in fața comisiei electorala, 
pentru a-ți primi buletinele de 
vot. Cu gesturi simple, dar si
gure, ei se îndreaptă, apoi, spre 
urne. Printre ei, halterofilii Ion 
Balaș și Eugen Chivu, boxerii 
Dumitru Șchiopu și Gheorghe 
Grădinara, pentatlonistul Ște
fan Cozma, rugbyțtii Constan
tin Roșu ji Marin Dima, lup
tătorul Aurel Șuteu, scrimerii 
Florin Stănescu fi Marian Ian- 
cu, tineri care urcă ferm trep
tele spre marea performanță., 
„Votez pentru prima dată — 
ne spune Ion Balaț — și gă
sesc în acest moment clipa în- 
tilnirii cu viitorul. Mă număr 
printre sutele de tineri perfor
meri care au beneficiat de

condițiile foarte bune create 
sportului și care au datoria să 
facă totul pentru a le răsplăti 
cu performanțe cît mai valo
roase”. Iati-i acum in fața ur
nelor ți pe atleții Adrian Pro
teasa ți Măricel Onciu. Proas
pătul recordman la înălțime al 
Romăniei, medaliat cu bronz 
la „europenele’’ de acum o 
săptămlnă, ne-a spus : „Mi-am 
dat votul meu candidaților 
F.D.U.S., cu convingerea că am 
votat pentru patria mea, pen
tru viitorul ei fericit. Avem 
datoria de a răsplăti condițiile 
create cu noi succese de pres
tigiu. Am votat pentru viitorul 
nostru ca sportivi și ca 
oameni”.

In fața urnelor au continuat 
si
g. 
de 
re 
ua, .
urnă, cu gindul la viitorul lu
minos care li se oferi, eu do
rința de a contribui neîncetat 
la gloria sportivă a patriei.

Octavian V1NT1LA

treacă ți alți sportivi. Ora 
Toți cei înscriți pe listele 
alegători la secția de vota- 
nr. 130, de la clubul Stea- 

ți-au depus buletinele in

mo, care ne mărturisește : 
„Pentru mine această zi de 
sărbătoare, ziua alegerilor de 
deputațl. semnifică deopotrivă 
opțiunea pentru cei mai buni 
întru conducerea treburilor ob
ștești și angajamentul perso
nal de a contribui cu forțe 
sporite, cu dragoste și dăruire 
pentru’ profesia aleasă, la creș
terea de noi performeri în 
sportul luptelor, care să calce 
pe urmele celor ce au adus 
mișcării noastre sportive tit
luri și medalii în marile com
petiții internaționale”.

în grupul canotoarelor cîteva 
tinere speranțe dinamoviste ] 
Marin Grigoraș, Paulina Doleta, 
Rodica Grădinara, Sanda Vel- 
eu. Victorița Clapon, RozaUa 
Acs, toate deținătoare ale tit
lului de campioane naționale 1*  
junioare. Toate emoționate, 
toate punîndu-și în gînd să 
obțină aceleași performanțe și 
la senioare. Maria Grigoraș se 
mîndrește cu faptul că va con
cura ia simplu cu campioana 
mondială Sanda Toma, de ale 
cărei performanțe dorește să 
se apropie cit mai mult. Fetele 
devin entuziaste și-i urează ta 
cor valoroasei lor 
câștige ta acest an 
pic.

In alt 
ponenții 
movist, 
la 500 m 
L. Anani, de curînd absolvenți 
al școlii profesionale și înca
drați ca muncitori califi câți.

„Primnl nostru vot îl dăna 
candidaților F.D.U.S„ acestor 
oameni de nădejde care știu 
să se devoteze colectivului, să 
rezolve problemele cetățenilor, 
ne spune Florea Costache. E- 
xemplul lor de dăruire trebuia 
să ne călăuzească și pe noi ta 
muncă și în pregătirea sporti
vă, astfel îneît să devenim ‘ 
demni urmași ai colegilor noș
tri mai vîrstnici : Patzaichin, 
Varabiev, Zafiu, Munteanu șa 
alți campioni ai pistelor pe 
apă—”

Cu astfel de gînduri tînărul 
grup al dinamoviștilor s-a re
vărsat pe Aleea Circului, ta 
marea masă a cetățenilor car
tierului care și-au dat ieri, CU 
bucurie și entuziasm, votul lo» 
candidaților F.D.U.S.

colege rt 
titlul ollm-

dintre 
de *

ccm- 
dina-

grup, trei 
caiacului _ 
vicecampicm național 
: L Dan, FI. Costache. 

, de curînd absolvenți

Aurelian BREBEANU

ANIMAȚI DE ACELEAȘI SIMȚĂMINTE
Sportivii din Tg. Mureș — 

români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, animați 
de aceleași simțăminte patrio
tice — au fost. Ieri, printre 
primii în fața urnelor de vot. 
Prin votul lor, BolOni, Ispir, 
GUgore și ceilalți fotbaliști de 
la A.S.A. din localitate, și-au 
exprimat dragostea și adeziu
nea pentru candidații propuși 
de F.D.U.S. La Tînăvenl, ta 
același entuziasm sărbătoresc.

au votat componenții echipei 
de fotbal „Chimica”, printre 
care loan Șchiopu. Ștefan Sz»- 
b®, popicarii Iosif Grama, Mar
tin Endorfer și alții.

I. PAUȘ — coresp.

Sportul'Puga



Eta^a a 21-a a Diviziei A

Eftimie IONESCU

GS. Tirgoviște 
„PoH" Timișoara 
F.G Baia Mare 
F.G Olt
A.S.A. Tg. Mureș 
Dina mo
S.C. Bacău 
Univ. Craiova 
F.C.M. Galați

— Jiul Petroșani
— Politehnica lași
— Olimpia Satu Mare
— Steaua
— ,,U“ Cluj-Napoca
— F.C. Argeș
— Gloria Buzău
— Sportul studențesc
— Chimia Rm. Vilcea

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

— C.S. Tirgoviște
- Jiul Petroșani
— F.C.M. Galați
- F.C. Baia Mare
— Politehnica lași
- F.C. Olt
— A.S.A. Tg. Mureș 1—1

CLASAMENTUL

REZULTATE TEHNICE
U" Cluj-Napoca — Univ. Craiova 

Olimpia Satu Mare - Dinamo 
F.C. Argeș 
Chimia Rm. Vilcea
Steaua
„Poli" Timișoara 
Sportul studențesc
S.C. Bacău 
Gloria Buzău

ASTEAPTA DERBYUL CU F. C. ARGEȘ» »
® F.C.M. Galați — un punct pe terenul liderului I ® Oaspeții — 5 

puncte în beneficiul lor @ Crește febra pe... podium © „Trio-ul retro
gradării” pierde tot mai mult teren

S-AU IVIT ALTI „OASPEȚI NEPOLITICOȘI"1 fJ
Invitația din avancronica noastră, de 

a se continua ofensiva pentru... ofen
sivă, a găsit ecou. Etapa nr. 21 ne-a 
arătat alte patru echipe — Dinamo, 
F.C.M. Galati (în ,,bis“), Universitatea 
Craiova și A.S.A. Tg. Mureș — întoreîn- 
du-se cu puncte din deplasare. Cu 
puncte realizate printr-un fotbal mat 
mult sau mai puțin de atac. Dar, în 
orice caz, printr-un joc de curaj și ini
țiativă care lipsește încă foarte mult 
„musafirelor" în campionatul nostru 
Tocmai de aceea prelungim invitația 
pentru fotbal ofensiv în toate etapele 
care urmează.

Apărut în primul campionat la 26 de 
ani, focșăneanul Iordache deschide se
ria golurilor dinamoviste de la Satu 
Mare (și ale singurei victorii tn depla
sare a „rundei") făcîndu-ne să ne în
trebăm (pentru a cita oară ?) dacă a- 
vem in adevăr in Divizia A cei mai 
buni jucători t Universitatea Craiova 
realizează un joc de calcul la Cluj-Na
poca și obține primul loc în clasamen
tul nevăzut (dar determinant) al ade
vărului. La Buzău, B6l6ni, care și-a scos 
de atâtea. ori echipa din încurcătură, ob
ține draw-ul și mai reface din pierderile 
înregistrate etapa trecută la Tg. Mureș. 
Despre F.C.M. Galați trebuie vorbit mai 
mult, fiindcă o merită. C. Teașcă reali
zează — în acest început de campionat, 
cu o formație, fără vedete autentice — 
nu doar două consecutive rezultate de 
egalitate, ci mult mai mult : ei ne pre-

zintă tn taren un „11“ care — se vede 
dt de colo — că a muncit serios și bine 
îndrumai tn pregătire. Gălățenii joacă 
CEVA, urmăresc CEVA, știu CEVA. 
r.C.M.-ul a crescut pe ansamblul echi
pei și ne impune jucători cvasi-necu- 
noscufi ca Majaru, Balaban, Moțoc, sau 
reconsiderări precum Cramer, Tolea sau 
Constantinescu. Pe ce cale 7 Printr-o 
activitate de săptămlni »i săptămtni fără 
chiul și concesii, prtn fixarea unei idei 
de joc și urmărirea spartanică a apli
cării ei. E singura cale a progresului. 
Realitatea ne-o demonstrează. Nimeni nu 
poate tăgădui ceea ce se vede 1 Fotba
lul nostru nu are decit de ciștigat din 
evoluția ascendentă a „cazului F.C.M. 
Galați" și din apariția de prozeliți. In 
treacăt vă spunem că gălățenii au dis
putat 25 de meciuri de pregătire. Spune 
ceva cifra aceasta, nu 7

După o etapă care a prezentat și re
plici Intre promoțiile de jucători (vezi 
momentele de excepție semnate Dumi
tru, D. Georgescu — Dinu vizavi de is
prăvile lui Majaru «au Iordache), 
miercuri — nici nu avem timp să ne 
dezmeticim, deci — ni «e propune rein- 
tUnirea cu „meciul sezonului 1S7S/ȘO", 
Dinamo — F.C. Argeș. Știm că nu este 
ssșor, dar spectatorii așteaptă un „bis". 
Bineînțeles, ea spectaculozitate și gene
rozitate a fazelor de gol. Fiindcă rezul
tatul... Aici să nu uităm cd vorbim des
pre fotbal.

F.C. ARGEȘ - GS. TIRGOVIȘTE 2-0 (1-0)
Stadion „1 Mai"; teren bun; timp frumoi; spectatori 

18 000. Au marcat: D. NICOLAE (min. 36) șl IOVĂNESCU 
turi la poartă: 19—12 (pe poartă: 10-5). Comere: 9-5.

F.C. ARGEȘ: Speriatu 8 — M. Zamfir 6 (min. 64 Iatan 
Stance 7, Ivon 6 — Bârbulescu 7, Chivescu 7, Iovănescu 8 - 
Ralea 7 (min. 76 Moiceonu), Dobrin 8.

GS. TIRGOVIȘTE: Coman 7 — Gheorghe 6, Alexond™ 5, Ene 6, Canstootîr 
4 — KaHe 6, Dumitrescu 6, isoia 7 — FI. Grigore 4 (min. 65 Seva 5), Mo- 
rioescu 7 (min. 76 Stănoescu), Greaca 7.

A orbitrat S. Drogulici 8; la Unta: T. Maîsescu (umbli din Drobeta Tr. Se 
varia) sl M. Adam (CluJ-Napoco).

Cartonașe galbene: ENE. GHEORGHE. D. NICOLAE.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 2—0 (1—0).

6" ' n»
F.C. Argeș, o campioană 

perspective de... recidivă, 
*vut, contrar așteptărilor, 
CJS. Tirgoviște un adversar 
comod, da eapo ai fine : 
partener care, avizat de forța 
de atac a pdteștenilor, a inclus 
trei stoperi în sistemul defen
siv, dar care a tratat momen- 
tu4 de posesie a mingii cu ho
tărâre și. nu o dată, cu șire
tenie. Cu aceste ataruri, mai 
puțin proprii — in campiona
tul nostru — unei formații 
Oaspete, tîrgoviștenii obțineau 
In min. 5 cei de-al patrulea 
corner pe frontul sting de 
atac, acolo unde Greaca (profi- 
find și de plecările ta față 
ale lui M. Zamfir, neacoperite 
de coechipieri) producea pani
că ]a fiecare incursiune. N-a 
fost „un foc de paie" aprins 
în „16-le“ lui F.C. Argeș: în 
min. 21, Speriatu, ieșit inspi
rat, abia a voleibalat o minge 
săltată în careu de Marinescu; 
ta min. 28, portarul piteșteni-
Jor nu putea să-1 oprească de- 
«*L  prin fault pe Marinescu,

' ' 'i „bu-
.. ____ m dar,
în gol de FI 
speriat pare-se 

ce-i revenea, a 
balonul, trimi-

bun; — a proximotiv 
(mia. 83). $u-

6), Cirvtec 6, 
D. Nieoloe 7,

cu 
a 

în 
in- 
un

tnfiltrat în careu tot prin 
levardul Zamfir”: 11 m 
netransformat 
Grigore care, 
de misiunea 
lovit puternic ______ ,
țlndu -1 în transversală.

A fost un clasic moment psi
hologic al meciului, acuzat de 
C.S. Tirgoviște. destui de re
pede speculat de Dobrin și 
compania. Treziți parcă din u- 
lutală — mai ales după golul 
hd D. NICOLAE. înscris în 
min. 36 („cap”, din apropiere, 
peste Coman ieșit să repare o

ezitare a fundașilor centrali) 
— campionii au renunțat la 
schema simplă, angajarea fron
tală a bătăiosului Ralea, folo
sită cu precădere plnă atunci, 
în favoarea unor acțiuni ofen
sive mai consistente și mai 
variate. Ultimul .„sfert" al re
prizei a însemnat, Intr-adevăr, 
o perioadă mai grea pentru 
poarta lui Coman, supusă u- 
nui tir repetat din partea unui 
număr mai mare de jucători, 
între ei Chivescu șl Iovănescu, 
component! ai liniei a doua.

După pauză, deși cu un gol 
la activ, F.C. Argeș, avizată 
de replica energică a oaspeți
lor, a făcut mai multă ordine 
In sistemul ei defensiv, mar 
cajul și suplinirea fiind acum 
legi respectate in apărarea i- 
mediată. Consecința 7 1. Virfu- 
rile ]ui C.S. Tirgoviște, îndeo
sebi Marinescu (care suferise 
o întindere), n-au mai fost in 
apele lor; 2. campionii, feriți 
de griji în ariergardă, ap ma 
nevrat mai dezinvolt și mai 
abil la construcție. In această 
repriză, Dobrin l-a „pus" cîte- 
va mingi de gol (una, în min, 
81, în stil de mare maestru) 
lui D. Nicolae care, prompt ta 
primire, s-a dovedit, la... con
tinuare, neinspirat. Și cum în 
min. 80 Greaca, la un „cap”, 
din apropiere, li întinsese se
rios pe Speriatu, suporterii 
gazdelor au răsuflat ușurați 
abia spre final, în min. 83, când 
IOVĂNESCU, a șutat lejer, dfh 
marginea careului mare. înscri
ind ia colțul lung.

Gheorghe NICOLAESCU

S-A MAI
Mii de buzoieni afectați de 

marea neșansă a echipei lor 
favorite, învinsă în etapa tre
cută ta min. 90 la Rm. Vilcea, 
au venit să vadă, plini de spe
ranță. cum Gloria câștigă am
bele puncte puse ta joc ta în
tâlnirea cu A.S.A. Tg. Mureș. 
Si după cum au început fot
baliștii din Buzău, se părea că 
victoria n-avea cum să le sca
pe. Timp de 20 de minute gaz
dele au atacat dezinvolt, și-au 
creat faze frumoase la poarta 
adversă, ratînd ocazii mari 
prin Nicolae, pentru prima 
dată ta postură de mijlocaș 
(min. 5). Stan (min. 7 și 13), 
una incredibilă (min. 18), cînd 
Stan a expediat mingea, de la 
2 m, peste poarta goală I 
„Joacă bine băieții noștri", a*-

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

(1-0) 
(O-1) 
(2-3) 
(1-4) 
(0-1) 
(1-1) 
(2-1) 
(0-3) 
(0-1)

1. STEAUA 21 11 7 3 47-23 29
2. Univ. Craiova 21 12 4 5 46-20 28
3. F.G Argeș 21 11 4 6 31-22 26
4. Dinamo 21 10 5 6 35-22 25
5. F. C. Baia Mare 21 11 2 8 35-28 24
6. Chimia Rm. Vilcea 21 10 3 8 27-24 23
7. Jiul 21 10 3 8 17-23 23
8. Sportul studențesc 21 10 2 9 23-20 22
9. A.S.A. Tg. Mureș 21 9 4 8 24-27 22

10. S.C. Bacău 21 7 8 6 28-31 22
11. F.C.M. Galați 21 7 7 7 31-38 21
12. „Poli" Timișoara 21 S 2 11 28-30 18
13. Politehnica lași 21 8 2 11 25-30 18
14. C.S. Tirgoviște 21 7 4 10 22-33 18
15. F.G Olt 21 7 3 11 27-36 17
16. „U" Cluj-Napoca 21 7 2 12 21-27 16
17. Olimpia Satu Mare 21 4 7 10 19-34 15
18. Gloria Buzău 21 4 3 14 15-33 11

ETAPA VIITOARE (12 martie)

O greșeală a portarului gălățean Oană îi 
ducanu să intre în posesia balonului pe c 
poarta goală. Așa s-a deschis scorul in m 
Galați, încheiat cu 2—2

CQNTEAZA PUNCTUL, OAR, MAI AU
STEAUA - F.C.M. GALAp 2-

Stadion Steaua; teren moale; timp răcoros; 
12 000. Au marcat: M. RADUCANU (min. 6), 
pectlv MAJARU (min. 28). ȚOLEA (min. 50). 
poartă: 12-5). Comere: 16-3.

STEAUA; iordache 7 — Angheliru 6. R. 
(min. 61 |. Gheceghe 7) — Dumitru 7. Sțolco 7. 

— A looesoj 6, lordănescu 6, M. Râduconu 7.
F.C.M. GALAȚI: Ocnă 7 — Vîoc 6, Constea 

7 — Bâjeneru 6, Moțoc 6 (mia. 89 Bureeo). 
mar 7. Oroc 6.

A arbitrat: M. Morara »; la Bale: FL 
H. Cenea (Caraoo f).

Cartonașe galbene: I. GHEORGHE, ȚOLEA 
Trofeul Pefschorschr: p. la Juniori; 1-0 (1-0.

BĂCĂUANII ȘTIU SI SĂ ATACE■i ni
S.G BACAU - F.G OLT 3-1 (2-1)

Stadion ^3 August"; teron moala; timp închis, friguros: spectatori — 
aproximativ 12 00C. Au tacroat: ANTOHI (min. 20 șl 60), BOTEZ (mia. 38), 
respectiv LUNCA (mia. 30 — autogol). Șuturi la poortă: 21-6 (pe poartă: 
11—5). Comere: 5—5.

SPORT CLUB BACAU : Ursache 7 - Amdrleș 7. G Solomon 7, Unea 7, 
Elitei 7 — Cărpuci 7, Soșu 7, Vamonu 7 (mia. 83 Moldovan) — Chitaru 7, 
Botez 7 (min. 72 Șolman 5), Antohi 8.

F.C. OLT: Neoea 7 — Ucă 6 (min. 65 Pand 5), Mortlnescv 6. G Mincu 
6, A Mincu 5 — Badea 7, Șoarece 6+, R. DumWreeca 6 — Prepeliță 6 
(mia. 48 P. Monac 5), Iamandi 6, Plțurcă 6.

A arbitrat: Fr. Coloși 9; la knle: Oh. Manta (ambii din București) șl 
D. Oiogeanu (Arad).

Trofeul Petschovschi: 9. La Juniori: 8-0 (2-0).
• ...... —— I—

La prima ei evoluție pe te
ren propriu în acest seztm, 
Sport Club Bacău a primit a- 
plauze la scenă deschisă ta 
multe momente ale jocului. 
Aplauzele s-au auzit nu numai 
după acele frumoase goluri ale 
lui Antohi ți Botez. <3 ți după 
alte faze, consecință a manie
rei de joc a echipei gazdă, ai 
cărei jucători, redistribuit! pe 
adevăratele lor posturi. n-au 
lăsat nici o speranță lui F.C. 
Olt. care a depus ta teren un 
lăudabil efort de voință. Prin
tr-o mișcare permanentă în te
ren, prin „un-doi“-uri ți rea
lizarea unor derutante acțiuni 
de atac modern construite de 
mijlocașii Cărpuci, Șoțu ți Va- 
menu. ultimii doi promițînd o 
reîntoarcere la frumoasele lor 
promisiuni, gazdele au impri
mat jocului un tempou rapid, 
au contracarat mareajul „om 
la om" încercat de oaspeți, ca 
și acele capcane ale ofsaidului 
Întinse lui Antohi (cel mai bun 
de pe teren). Chitaru ți Botez. 
Prima fază fierbinte am con- 
semnat-o în min. 17, când Va
ma nu. care a reprimit un ba
lon de la Botez, de ta 
mativ 13 m. 
ocazie de a 
șutind peste 
minute mai 
băcăuan este___ „ ____ ____
fault făcui de Martinescu (la- 
teral-dreapta. circa 30 m) a- 
supra lui Botez ; execută „ea 
la carte" Chitaru, Iar ANTOHI 
— venit la întîlnire eu balonul, 
printr-o superbă săritură tri
mite cu capul in rol. F.C. Olt 
dă (min. 28) mari emoții 
bunelor : pasa înapoi dta 
reul mic. realizată de Pițurcă

pentru Șoarece, este însă 
prompt interceptată de C. Șoio- 
mon. Dar în min. 30 bătăiosul 
Taman (li își încearcă șutul ia 
poartă de la 18 m; mingea se 
ducea glonț, 
cu poarta. _

Gălățenii produc, deci, a do
ua plăcută surpriză în Capi
tală, în acest campionat I După 
egalul dta toamnă (1—1) cu Di
namo, sîmbătă ei au remizat 
și cu Steaua, înscriindu-și în
tre beneficiile acestei deplasări 
nu numai un mare punct ob
ținut pe terenul liderului ei, 
mai ales, aprecierile publicu
lui, cuvenite unei formații care 
a jucat curajos, ordonat, eu o 
mare capacitate de efort, ca o 
adevărată ECHIPA.

Astfel Incit, dacă pînă la 
urmă punctele au fost împăr
țite, meritele în joc sînt mai 
mult de partea oaspeților care 
— după un început timid, de 
circa 15—20 minute, cînd au ți 
primit un gol (M. RĂDUCANU, 
la o mare gafă a lui Oană. 
min. 6) — au marcat
un sensibil 
comodindu-și 
sarul printr-un 
tenace marcaj

aproxi- 
o mare 
scorul,

a risipit 
deschide 
transversală. Trei 
tirzin, „forcingul" 
întrerupt de un

tii- 
ca-

aproape paralel 
_ __ _____ dar ea nimerește 
capul lui LUNCA — involun
tar, desigur — ți, ea la bi
liard, ricoșează in plasă, Jos — 
în colțul din stingă al porții 
Iui Ursachi. Un goi stnipld. că
ruia avea să-i urmeze rapid o 
a doua desprindere a gazdelor 
pe tabela de marcaj : Chitaru 
(min. 38) demarează lung pe 
extremă, centrează, Antohi tri
mite spre gol. mingea lovește 
piciorul lui Nedea — ieșit la 
blocaj — și revine la BOTEZ, 
care trimite lobat sub trans
versală. Băcăuanii, eu mai 
multe disponibilități tehnice, 
țes un joc plăcut ochiului, oas
peții luptând din răsputeri în 
apărare. Asistăm la cfteva 
mari ratări, ca ți la unele ta 
tervenții reușite ale lui Nedea 
(min. 40 — Șoșu, min. 56 — 
Vaznanu. min. 59 — Cărpuci) șl 
scorul se modifică, pentru ul
tima oară. în min. 60: ANTOHI 
marchează cu capul, tot la 
centrarea lui Chitaru, aflat șl 
el în dispoziție de joc dar fără

* precizie la situațiile clare de 
gol din min. 70 șî 86. F.G Olt, 
profitând de un „respire" al 
gazdelor, revine în cfteva rta- 
duri ta atac, tasă Ursache își 
face datoria la șuturile expe
diate de Fl. Dumitrescu (min. 

79) ți P. Manea (min. 83).
Rezultat logic, in favoarea 

acelei formații oare — cînd 
vrea — arată că știe multe din 
secretele fotbalului spectaculos.

Stelian TRANDAFIRESCU

au
reviriment, ta- 
vădit adver- 

neobosit și 
_____ _______ . „om la om” și 
prin ieșiri din apărare rapide, 
„tăioase", variate, al căror di
rijor a fost mijlocașul ofensiv 
Balaban. Acesta a inițiat, de
altfel, și faza golului egalizator 
din min. 28, cînd MAJARU a 
finalizat acțiunea printr-un șut 
plasat, la care Iordache a a- 
tins mingea fără a o putea 
reține. O lovitură liberă de la 
18 m, transformată de DUMI
TRU (min. 31) readuce avantaj 
liderului, dar spre finalul pri
mei reprize o mare ratare a 
lui Țolea (min. 38) anunță că 
„dosarul partidei" rămîne des
chis.

Și, intr-adevăr, la numai 5 
minute după reluare, F.C.M. 
egalează la capătul uneia din

cț^^orr?.: 
meciului 
pe aripa 
Moțoc 
Iordache'
TOLEA ■ 
reia fulg 
this, sub 
țeles. Ste 
— presti< 
o obligă 
nuare. d< 
cfteva cc 
tele. în i 
Stoica, d 
neseu di: 
reprize) ! 
închidă b 
tă, printr 
trajutorar 
marcabilă 
cînd steli 
aproape < 
tervenții 
pără greș 
rea scorii 
nil își dai 
poate fi 1 
și din... ti 
mai mult 
ză cu_ con 
mer7~liKji 
marcă pr 
cia schiml 
tac) și. în 
laban nu 
soluție ta 
lingă real 
de ți mai 
cum însă, 
două dep] 
searr^â o 
pei^k- o 
de oriee, 
nic.

PBIM-SOLIST, N1
Gazdele s-au temut foarte 

tare de acest meci, Intuind di
ficultățile reale de a contraca
ra „morișca băimăreană", în 
condițiile unei conjuncturi com- 
petiționale deloc roză pentru 
ele. Așa se explică în bună 
măsură începutul timid, confuz 
șt ezitant al studenților timi
șoreni, care păreau că așteaptă 
o setatele de curaj, de undeva, 
să le pună în mișcare „motoa
rele". Și aceasta a venit, mai 
repede decît se așteptau și 
spectatorii, Nedelcu fiind acela 
care și-a asumat rolul de ani
mator al întregii sale formații

PIERDUT UN TREN
preciau, mulțumiți, cei din tri
bune. Numai că, din acest mi
nut 20, treziți parcă, încep să 
joace si mureșenii, atactad din 
ce ta ce mai periculos. In mi
nutul 24 simt chiar pe punctul 
de a înscrie, dar Petrache 
scoate balonul cu capul de pe 
linia porții, la un șut puternic 
al lui Both II. Alert, viu dis
putat, jocul place, ambele e- 
cbipe contribuind la reușita 
lui. Se observă însă că echipa 
mai tehnică este A.S.A., care 
știe să răspundă bine la atacu
rile. devenite haotice, ale bu- 
zo Ierni lor. avînd și un plus de 
viteză în acțiuni. Spre satis
facția gazdelor însă, în minu
tul 44 Glorie înscrie : Radu a- 
Junge o minge la colțul careu
lui de 16 m. pe care a trimite

• ••
lui Negoescu, aflat în centru. 
Acesta pasează scurt Iui PE- 
TREANU, care șutează puter
nic în colțul de jos al porții 
și este 1—0.

Repriza a doua se caracteri
zează printr-o luptă dîrză în 
teren — foarte alunecos din 
cauza zăpezii căzute noaptea și 
Măturată cu operativitate în 
cursul dimineții — cu foarte 
puține faze la poartă. Și. din 
păcate pentru susținătorii Glo
riei, echipa lor este vioara a 
doua, cedînd fizic ta fața im
petuozității mureșenilor, care 
au în Bolăni. Both II și Biro I. 
adevărate „pistoane" care îm
ping echipa mereu Înainte. Din 
minutul 66. A.S.A. joacă doar 
în 10 oameni, din cauză că 
Pîstaru este eliminat pentru

GLORIA BUZĂU - A.SA Tg. MUREȘ 1-1 (1-0)
Stadion F.G Giorîa; teren alunecos; timp închis; spectatori 

motiv 13 000. Au marcat: PETREANU (min. 44) |i BOLUNI (min. 
ia poartă; 15-13 (pe poartă: 8-0). Comere: 9—4.

GLORIA: Tonase 7 - Vkid ' ' ' ~ * - - •
deanu 5, Negoescu 8 (min. 83 
Dobre 5), Stan 6, Radu 5.

A.S.A.: Tapasito 7 — Korteși 
BSIonâ 8, Bozeșan 6 — Biro I 7,

a

6, Ivane 6, Petrccbe 7, Tulpan 
Marin), Nicolae 7 — Petreanu

- aprosl-
73). Șuturi

GNi-
75

s
6 (min.

6, Unchioș 6, Ispk 7, Gali 4 — Both H 
Pijioni, Hajual 5 (min. 75 Varodl 6). 
Hota: C. lonescu (ambii din București)A arbitrat: C. Jurja 8; la 

Sxltagi (Baia Mare). 
Cartoncșe galbene: STAN, BOZEȘAN. Cartonase roșii: PISLARU. 
Trofeul Petschovschi: 8. La Juniori: 1—1 (0-0).

• ■ ■ ■■

lovirea advcrsaruksi fără ba
lon, însă Gloria tot nu reu
șește să-ți mărească avantajul, 
totrucît plimbă la 
mingea, fără să șuteze 
tă. Și în min. 73 se 
oeea ce nu voi au mi ide 
tătari : mureșenii, în ... __
ritate numerică. înscriu prin 
BOLONI. care primește din 
centrare o minge in careul de 
< m. Deși flancat de Ivana șl

nesfîrșit 
la poar- 
întimplă 
de spec- 
inferio-

Petrache și faultat, in cădere 
mureșanul impinge balonul in 
plasă : 1—1. Astfel, Gloria pier
de un punct acasă, neputlnd 
beneficia de conjunctura favo
rabilă ta care „suratele", can
didate la retrogradare, fusese
ră învinse. O mențiune specia
lă pentru jocul foarte bun al 
fundașului Tulpan și al inter
naționalului Boloni.

Modesto FERRARJNî

gi chiar de 
cerii. Dealt 
cuprinsă îr 
cea mai fr 
care s-au 
goluri, a e 
„recital Nt 
coechipieri 
tivi Ifen 
dezlănțuirii 
s-a dat ta 
cu, bine al 
trecut de p 
derea scori 
să se prod 
tîrziu, la < 
de o rară 
pasă bine 
schi și un 
preluare, d 
luiași NEI 
In min. 16 
doilea gol, 
a presiunii 
lui Ariciu.

Nedelcu r 
ehuriad sc 
— F.C, Bc
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Atît pentru echipa oaspe, dar 
mai ales pentru cea locală, 
meciul de la Satu Mare era 
extrem de important. Așa se și 
explică de ce ambele formații 
au abordat disputa lor cu ma
ximă prudență. A rezultat ast
fel, în prima repriză, un joc 
de, mare dîrzenie (chiar cu u- 
nele tendințe spre duritate din 
partea lui Bathori II, care a 
și fost avertizat pentru cîteva 
intrări violente asupra lui Țăl- 
nar), dar puțin spectaculos, cu 
rare faze de poartă, apărările 
reușind să respingă destul de 
ușor timidele încercări ofensi
ve ale adversarilor. Și In a- 
ceste condiții insă, Dinamo s-a 
arătat în atac ceva mai peri
culoasă decit partenera ei, 
dîndu-i. in două-trei rinduri 
(min. 32, 42 și 43), emoții prin 
acțiunile oarecum mai vigu
roase ale înaintașilor săi, ră
mase totuși fără efect.

După pauză, pe fondul unui 
joc la fel de dirz. dar de astă 
dată și foarte curat, sportiv, 
prima care a început să forțe
ze a fost echipa locală, căreia 
victoria îi era necesară ca ae
rul. Dar deși a avut superio
ritatea teritorială, vreme de 
vreo 20 de minute, ea nu a 
reușit să înfrîngă rezistența 
experimentatei apărări ■ oas
peților, din rîndul căreia Dinu 
»-a distins cel mai mult, prin 
oportunitatea și siguranța In
tervențiilor lui. In schimb, cei 
ee au izbutit să deschidă sco

• cursă 
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ghi ta- 
Bineln- 
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LA POMUL LĂUDAT...
Intr-un decor însorit. de în

ceput de primăvară, deși de 
dimineață fulguise, un meci cu 
miză deosebită pentru ambele 
echipe, situate la polii opuși al 
clasamentului. Situație Ingrată 
pentru gazde, față In față cu 
o alternativă Îngrijorătoare In 
cazul unui eșec. Stadion arhi
plin.

Dar, la pomul lăudat să nu 
te duci cu sacul... Meciul a fost 
în genera) anost, fără acea În
cleștare presupusă, fără acea 
tensiune spectaculară aștepta
tă și cu un deznodământ aproa
pe inevitabil : 0—0.

Incapacitatea celor două e- 
chipe de a Înscrie s-a manife
stat insă, in prima repriză, tu 
forme „specifice” ; fa timp ce 
craiovenii. după ce reușeau 
să-și pună în aplicare contra
atacurile, iroseau bune ocazii 
de gol, clujenii se agitau în... 
gol, fără a ajunge să pericli
teze buturile lui Bold ici. Ast
fel, în min. 17, Ungureanu, 
lansat excelent pe stingă de 
Donose. face o cursă spectacu
loasă dar șutează prea Încet, 
dîndu-i prilej lut Lăzăreanu 
să intervină cu succes. Porta- 
ruj clujenilor — printre cei 
mai buni jucători de pe teren 
— greșește o singură dată, ta 
min. 28 cînd, în loc să boxe
le balonul la marginea careu-

ta tre- 
i timp 
și 28, 

iei, ta 
două

t de
colec

„POLI*  TIMIȘOARA - F.C. BAIA MARE 2-0 (2-0)
Stadion „1 Mai"; teren bun; fftnp excelent do Joc: spectatori - oprob- 

motev 12 000. A moroat: NEDELCU (min. 9 fi 16). Șuturi la poartâ: 15-14 
(pe poartă: 10-6). Comoro: 3-2.

POLITEHNICA; Soclu 7 - Mode 4. PăUnlșan 7, Vtfan 4. Baroc 6 - 
Manea 7, Dembrovschi 7 («dn. 70 Loța 4), T'rti Nicobe 4 — Anghel 4, 
Nedelcu 8, Cotec 6 (min. 78 Șorbânolu fi).

F.C. BAIA MARE: Aride 8 - Bon 4. Condruc 4, Sabia 4. Mohor 4 
(min. 27 Decc 6) — P. Radu 7, Muroșon 7, Cailor 4 — Terries 4, Roznai 4, 
Sapi 6 (min. 69 Cioban K

A arbibat: I. Rus 8; Ic krte: Ft. Koresto; (ambii din Tg. Mureș) șl 
AL Murtețea (Pitești).

Cartonaș© galbene: KOLLER.
Trofeul Petschovschi: 18. La juniori: 1—1 (1—1).

Nedel- 
’hel, a

e avea 
mai 

acțiuni 
lupă o

fără 
al ace- 
a colț. 
1 de al

poarta
4 NE-

•
DELCU, de astă dată eu • di
bace lovitură de cap, reluind ta 
plasă o centrare „in extremis" 
a Iui Nadu. La 2—0 jocul pă
rea la discreția gazdelor, care 
lăsau impresia că vor realiza 
un scor-fluviu. N-a fost tasă 
așa, j>entru că avantajul de 
două goluri, destul de repede 
realizat, i-a făcut pe fotbaliștii 
timișoreni să nu se mai con
centreze suficient în fazele de 
poartă și să rateze, uneori in
credibil. Pe de altă parte, or
goliul oaspeților, destul de și-

în poartă centrarea lui Dembrovschi, det- 
I (Faxi din meciul Politehnica Timișoara 

Foto : Branco VUIN Timișoara

OLIMPIA SATU MARE - DINAMO BUCUREȘTI 0-3 (0—0)
stadion Olimpia; teren bun; timp favorabil; spectatori — aproximativ 

9 000. Au marcat: IORDACHE (min. 67), DUDU GEORGESCU (mln. 71) ți 
DINU (min. 88). Șuturi la poartâ: 8—16 (pe poartă: 4-9). Comere; 5-5.

OLIMPIA : Feher 6 — Pinter 6, Pop 6, Matei 5, Bathori H 5 — Hațe- 
ganv 6, Sabou 5 (min. 59 Ghencean 5), Balogh 5 - Demarcek 5, Mu- 
rețan 5, State 4 (min. 68 HeNei 5).

DjNAMO: Eftimescu 8 — Cheran 7, G. Sandu 7, Dinu 9, Slănescu 8 — 
Augustin 7, Mulțescu 64- (min. 61 Dragnea 7), Custov 7 — Țâlnar 8 (min. 
89 Apostol), Dudu Georgescu 74-, krrdoche 8.

A arbitrat: V. Tătar (Hunedoara) 9; la linie: M. Ivâncescu și C. Braun 
(ambii din Brașov).

Cartonașe galbene: BATHORI H.
Trofeul Petschovschi: 10. La Juniori: 2—1 (2—1).

rul (în min. 67) au fost dina- 
moviștiî, prin IORDACHE, care 
— profitind și de greșeala fun
dașului central sătmărean Ma
tei, de la care a recuperat ba
lonul — a șutat năprasnic din 
marginea careului, fără putin
ță de replică pentru portarul 
Feher. Demobilizați de primi
rea acestui gol, localnicii au 
constituit, In continuare, o 
pradă ușoară pentru bucureț- 
teni. Patru minute mai tirziu 
dinamovistii și-au mărit avan
tajul prin DUDU GEORGESCU, 
la al cărui șut Feher s-a opus 
eu disperare, dar, deși s-a iz
bit de piciorul acestuia, mingea 
a intrat totuși, peste el, în 
poartă.

După ce, în min. 75, la ca
pătul unei acțiuni Individuale 
de excepție, Ți In ar pătrunde 
singur în careu, dar șutează e- 
xact în portarul Feher, sătmă
renii au o ultimă zvîcnire o- 
fensivă, însă două puternice

«U*  CLUJ-NAPOCA - UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-0,
Stadion Municipal; teren denhrobt; timp excelent; spectatori — aproxi- 

motiv 30 000. Șuturi la poartă: 8-9 (pe poartâ: 2—6). Comere: 6—4.
»U- CLUJ-NAPOCA: Lâxâreonu 8 - L Mihai 7, Dobrău 7. Ciocan 8, 

Poroțchl 7 - Hurtoi 5 (min. 27 Socki 7), FI. Pop 5 (min. 46 Mânu 5). 
Bctaclta 6 — Boon 5, Qmpeanu M 7, Florescu 5.

UNIV: CRAIOVA: BoHIol 7 - Negrllă 6 (mm. 16 Purima 7). T»Ubol 7. 
Ștefăneecu 8, Ungureanu 7 - ȚMeana 6, Donase 6, Beldeanu 6 - Orțu 5 
(mta. 86 Cri eon), Câmâtanj 7, Irtmeecu 3.

A arbitrat: G. Dragomlr 9; la Bale: M. Crufescu (ombH die București), 
Oh. Ispas (Constanța).

Cartonașe galbene: UNGUREANU, CIOCAN, C1RȚU.
Trofeul Petschovschi: 9. La Juniori: 1—3 (1-3).

• .. ■ —....— ..... ...
Iul de 16 m, l-a lovit eu ca
pul, dar Irimescu, care l-a re
cuperat. ■ șutat peste poarta 
goală. In această parte a Jo
cului, universitarii clujeni au 
șutat mai periculos doar ta 
min. 36 și 44, prin CSmpeanu 
n și Suciți, de fiecare dață 
tasă pe lingă poartă.

Repriza a doua este mai ani
mată, cu cîteva Oaze de poartă 
care puteau decide — de am
bele părți — soarta jocului. 
Tonul l-au dat gazdele care, 
prin Cimpeanu II (min. 47) și 
Boca (min. 50). nu pot valori
fica două bune ocazii. Cămă- 
taru (care a alergat mu/t, a 
căutat poarta, dar este, evi
dent, în imposibilitate de a te 
baza pe piciorul ating), a avut 
ta replică două „zvîcniri” t în 
min. 52. ctad a trimis excelent, 
ca capul, balonul jos la colț, 
Lăzăreanu intervenind specta
culos, șl ta min. 08, ctad a pă
truns impetuos printre fundașii 

fonat, la' un moment dat a tre
sărit, impulsionînd încet, dar 
sigur, „mașinăria" bălmăreană 
pe calea stilului său de joc 
obișnuit: cu țesătură de pase și 
demarcări rapide, cu presing și 
marcaj mai atent, cu fantezie 
șl varietate ta construcția faze
lor de atac. în acest fel, F.C. 
Baia Mare a echilibrat mai ta
tii jocul, către finalul primei 
reprize, iar după pauză a pre
luat efectiv inițiativa, pe care 
a păstrat-o, cu mici excepții, 
pînă la sfîrșitul meciuluL Pa
radoxal, am spune, oaspeții, — 
deși au dominat și tactic și te
ritorial — n-au reușit decît a- 
rareori să pună ta pericol poar
ta lui Suciu. In schimb, timi
șorenii, obligați să se apere, au 
găsit mai ușor, în cîteva rin
duri, drumul spre buturile ad
verse, trecînd de două ori, pe 
lingă majorarea scorului, ta 
mta. 68 și 73, cînd Cotec și, 
respectiv, Nedelcu. s-au aflat 
față in față doar cu Arlciu. 
Portarul băimărean a intervenit 
insă de fiecare dată salvator, 
făcînd ca rezultatul întilnirii 
să nu capete proporții, ceea ce, 
după aspectul general al jocu
lui, ar fi fost injust.

Mihai IONESCU 

șuturi ale lui Demarcek sînt 
respinse în corner, prima dată 
de Eftimescu și a doua oară 
de Dinu.

Finalul partidei aparține net 
dinamoviștilor, care zburdă în 
teren, făcînd o adevărată de
monstrație de virtuozitate, gus
tată și apreciată — în ciuda 
marii lui dezamăgiri — de foarte 
sportivul public local. Pe acest 
fundal, căpitanul echipei oas
pe, DINU, pecetluiește (in min. 
88) la 3—0 scorul final, după o 
excelentă combinație (realmen
te de kinogramă) cu Dudu 
Georgescu.

Așa s-a scris istoria acestui 
meci, care pe dinamovișfi — 
aflați în evidentă creștere de 
formă — i-a relansat ta lupta 
pentru titlu, dar care pentru 
sătmăreni a însemnat frlngerea 
etanului.

Constantin FIRANESCU

centrali, pînă in careul de 6 
m, șutind însă exact ta Lăză
reanu. Ultimele 10 minute au 
aparținut clujenilor care, lan
sați de startul dat de același 
Cîmpeanu II (min. 78, șut de 
puțin pe lingă xtîlpul din 
dreapta lui Boldid), încearcă 
să remonteze timpul irosit 
„Capul" lui Florescu (min. 50) 
a fost cel mai aproape de gol 
(portarul advers nu se afla 
între buturi I), dar Purima a 
deviat balonul ta corner, lovi
tura de colț nemaifiind execu
tată...

In timp ce Universitatea Cra
iova n-a mai avut aplombul 
ofensiv de altă dată, studen
ții clujeni au alergat mult 
dar... anemie.

Paul SLĂVESCU

VÎLCENII S AU
Datoare din etapa trecută 

față de entuziaștii ei suporteri 
(doar 1—0 cu Gloria Buzău în 
ultimele secunde), Chimia a 
vrut să demonstreze ta meciul 
cu Jiul că are o cu totul 
altă capacitate de joc. Dar n-a 
reușit t-o facă decît ta parte, 
mai precis în repriza a doua, 
clnd evoluția jucătorilor vll- 
ceni a fost net superioară par
tenerului de întrecere. pină 
atunci însă, în primele 45 de 
minute, chiar dacă gazdele s-au 
aflai minute in șir la arma jo
cului, dominînd cu autoritate, 
acțiunile lor ofensive n-au gă
sit aproape deloc „cheia" des
facerii defensivei adverse, calea 
spre poarta lui Caval. Cauzele 
principale: 1. slabul randament 
al liniei de mijloc, comparti
ment ta care eforturile hn G. 
Stan nu au fost susținute de 
Savu și Carabageac, pe cit de 
neinspirați, pe atît de exage
rați în conducerea mingii ; 2. 
predilecția desfășurării acțiuni
lor pe latura stingă a terenu
lui, acolo unde tinărul Gingu a 
trebuit să lupte de unul sin
gur pentru a străpunge „dubla
jul" fundașilor de la Jiul, ta 
timp ce pe partea opusă Te- 
leșpan... se plictisea. Și, ast
fel, minutele se scurgeau fără 
ca presiunea vîlcenilor să le 
aducă satisfacția ocaziilor fa-

GOLGETERII

12 GOLURI: Cîrțu — 1 din
11 m și Cămătaru — 2 din 11 
m (Univ. Craiova).

11 GOLURI: M. Răducanu 
(Steaua) — 1 din 11 m.

10 GOLURI : Terheș (F.C. 
Baia Mare).

O. Ionescu, din cădere, prelungește mingea pe lingă Bucu, des- 
chizind scorul Foto : Ion MIHAlCA

AMBELE GOLURI, OPERA...
MIJLOCAȘULUI 0. IONESCU
SPORTUL STUDENȚESC - POLITEHNICA IAȘI 2-0 (1-0)

__ ..Republicii"; teren desfundat; timp noros: spectatori - aproxi
mate, 4 000. A nraroat: O. IONESCU («lin. 32 și 58). Șuturi Io poartă: 
14-9 (pe poarta: 9-6). Comere: 11-4.

SPORTUL STUDENȚESC: Lozăr 8 - Tănăsescu 6 (mia. 89 Stroe), Cazon 
, l9°5e .?■ -*■  Mvatecnu 7 - lorgulescu fi, O. Ionescu 8, Cățoi 6 - M. 

rnartaci 6, M. Sandu 6. Chiba ic 5.
, POLITEHNICA; Bucu 7 - Gh. Munteanu 6, Anton 5. Ursu 5. Ciocirlan 
r-JLar z’î' 6 Lr'C.’ 49 D' J0"!500 5)1 P°Pes~ 6' C»™*  7 - Dânllo 7. 
Craocâ 6^ (mm. 61 Nemțeonu 5), Cemescu 6. 1

P
A arbitrat: Cr. Teodorexcu 9; Io linie:' I. Tănose (ambii din Tiraovixte) 

M. Fedtuc (Suceava).
Cartonașe galbene: POPESCU. ANTON, O. IONESCU. CORAS
Trofeul Petschovschi: 8. La Juniori: 2-1 (0-1).

tehnic și spectacular deosebit
— aceasta in mare parte și dta 
cauza terenului. — partida a 
plăcut totuși, datorită dirzeniei 
cu care echipele și-au disputat 
șansele și mai ales ambiției cu 
care formația ieșeană (fără 4 
titulari — Romilă II, Simionaș, 
Costea și Florean, toți acciden
tați) a căutat tot timpul golul, 
și la 0—0, și la 0—1, și la 0—2. 
Prima repriză a avut trei pe
rioade distincte. în primul sfert 
de oră, bucureștenii au forțat 
deschiderea scorului, dar au a- 
tacat doar pe flancul sting, 
prin Chihaia, care a centrat 
stereotip, cum dealtfel avea să 
execute și cele 7 comere res
pinse ușor de apărătorii ieșeni. 
Abia ta min. 16 și-au creat 
bucureștenii prima mare oca
zie, prin Bruno Grlgore, ajuns 
față In față cu Bucu! între 
minutele 17 și 30 la drma jocu
lui <-a Instalat, tasă. Politeh
nica. Ea a atacat viguros, ra
pid și variat prin Coreț, Cioa
că și Cemescu, gurprinzlnd de 
cîteva ori apărarea alb-negrl- 
lor. De patru ori puteau marca 
ieșenii (min. 18 — Cernescu, 
min. 19 șl 25 — Coraș, min. 29
— Dănilă), dar imprecizia ta 
șut sau agilitatea portarului La- 
zăr au împiedicat transforma
rea acestor ocazii în goluri. Și 
a armat sfertul de oră care a 
decis. în min. 32 M. Marian a 
oentrat pe jos, prin fața porții Iul 
Bucu, tar O. IONESCU, venit 
prompt ta careul Politehnicii, 
a deviat ta plasă: 1—<L Go
lul a tăiat elanul oaspeților, 
care au avut totuși o bună po

VĂZUT ABIA DUPĂ PAUZA
CHIMIA RM. V1LCEA - JIUL PETROȘANI 2-0 (1-0)

Stadion „1 Mal"; teren toarte bun: Hmp frumos: spectatori - aproxS 
mathr 15 000. Au marcat: SAVU (min. 39 din 11 m) ți GINGU (min. 54). 
Șuturi la poartâ: 13-7 (pe poartă: 7—5). Comere: 11-2.

CHIMIA: Constantin 8 (min. 87 Boțea) — Basne fi. Iordan 6, CHoon 7, 
Oneă 7 — G. Stan 7, Savu 7. Carabageac 6 - Telețpan fi, Cooc I S
(min. 62 Bâdtlă 6), Gingu 8.

MUL: Covaî 6 - P. Grigore 5, Bl 
7+, Chrpltu 6 (miri. 70 Vînâtonj fi), 
Enescu 6), Stoichitâ 5, Sâlâjon 5.

A artritrot: R. Stinean 9: b Bnie 
roțtr) țl O. Strong (Oradea).

Trofeul Petschovschi: 9. La juniori:

vorabile de goL Abia ta min. 
25 o centrare precisă a lui Sa
vu i-a oferit lui Gingu o spec
taculoasă reluare din voleu, dar 
mingea a trecut mult peste 
poarta lui Caval. între timp, 
Jiul, care nu s-a văzut deloc 
ta atac, a expediat primul șut 
la poartă prin Stoica in min. 32 
și, contrar cursului jocului, ta 
mita. 35 este la un pas de des
chiderea scorului prin Varga 
care, după ce a driblat patru 
adversari, a șutat puternic pe 
jos din careu, dar Constantin a 
salvat uimitor. A venit tasă 
minutul 39 și mijlocașul G. 
Stan, infiltrat pe partea stingă, 
a centrat puternic, Ia semiîn&l- 
time, fundașul Rusu a respins 
cu pumnul și arbitrul — aflai 
în apropierea infracțiunii — a 
acordat prompt lovitură de Ia 
11 m, pe care SAVU a trans
format-o eu siguranță.

LOTUL NATIONAL DE JUNIORI PLEACÂ AZI IN TURCIA
Azi pleacă în Turcia lotul 

național de juniori, care 
miercuri, la Izmit, va întllni — 
în preliminariile Turneului 
U.E.F.A. — echipa Turciei. Vor 
face deplasarea: Alexa și Ja
ger — jxirtarî, Viscreanu, Tă- 

sibilitate de a egala ta ulti
mul minut al reprizei, prin Co
raș (șut ta... Lazăr, de la a- 
proximativ 10 m).

Repriza secundă, mai săracă 
ta faze de poartă, a fost punc
tată de o imensă ocazia a lui 
M. Sandu (min. 55), de golul 
al doilea al Iui O. IONESCU, 
tras parcă Ia indigou eu 
primul (min. 58), de o altă o- 
cazie a lui M. Sandu, urmă
rit ta această partidă și de 
ghinion (min. 67) și de două 
bune situații ieșene nefructifi
cate de Coraș (min. 74 — șut 
afară, de la numai 4—5 m) și 
Dănilă (min. 80). După al doi
lea gol, antrenorii ieșeni — 
pentru a mări forța de atac a 
echipei lor — au trimis în te
ren doi atacanți odihniți, Nem- 
țeanu și D. Ionescu. Amîndoi 
au evoluat însă foarte slab- și, 
spre exemplificare, trebuie să 
subliniem doar că echipamentul 
lor a făcut... notă discordantă 
cu cel, plin de noroi, al coechi
pierilor intrați in joc de la în
ceput Așa se face că eforturi
le lui Coraș, Dănilă, Popescu 
și Bucu n-au fost răsplătite șl 
cu cel puțin un gol pe care, 
după aspectul general al jocu
lui, echipa ieșeană l-ar fi me
ritat din plin. Bucureștenii au 
cîștigat pînă la urmă datorită 
îndeosebi plusului de expe- 
rlență al componenților liniilor 
de mijloc și apărare, din rin- 
dul cărora s-au remarcat au
torul eelor două goluri, căpita
nul echipei. B. Grigore și in
ternaționalul Munteanu II.

Laurențiu DUMITRESCU

Win fi, Rusu 7, Miculescu 6 — Vorga
T. Stoica 4 — Bucur eseu 5 (min. 35 

; M. Constantinescu (ambii din Bucu- 

1-3 (1-1).

Un cu totul alt aspect avea 
să aibă meciul după pauză. 
Acum, echipa antrenată de M. 
Pigulea este revitalizată, acțio
nează ta viteză, variat și apă
rarea Jiului se clatină. După o 
„bombă" expediată de Gîngu 
(min. 52), apărată cu dificultate 
de Cavai, în min. 54 tabela de 
marcaj arată 2—0: Carabageac 
trimite o pasă laterală lui 
GÎNGU și acesta, de la 20 m, 
expediază un șut sec, mingea 
poposind in colțul opus al por
ții Jiului. Pină în final ratează 
G. Stan (min. 60) și Gingu 
(min. 65). O ultimă zvîcnire a 
echipei din Valea Jiului, dar 
tardivă, prin Enescu (min. 89), 
care nu-1 poate învinge pe 
Roșea, Înlocuitorul lui Constan
tin. O victorie meritată a lo
calnicilor, obținută cu prețul 
unor mari eforturi.

Gheorghe NERTEA

țăran, Marinescu, Colesniuc, 
Iliescu, Matei, Rodnic — fun
dași, Niță, Eftimie, Ilie, Fișic, 
Moldovăn — mijlocași, D. Zam
fir, Bolba. Gabor, Boeru. An
trenori: Ion Nunweiller și
Gheorghe Cozma.



ÎN DIVIZIA B

PRIMA ETAPA A RETURULUI
SERIA I ----------------------------- --------------------------------------------------

MUSCELUL CIMPULUNG -
Partidă dramatică, cu un final 

Incandescent. Jocul a decurs în 
favoarea gazdelor, dar domina
rea lor categorică nu a fost con
cretizată, ca urmare a for
mei de zile mari a portarului 
brăilean Tnofin, care a apărat 
excelent. Cu toată dominarea 
gazdelor, cea mai mare ocazie de 
a înscrie o are F.C. Brăila, în 
min. 55, cînd Luca, scăpat sin
gur in careu, doar cu portarul 
Popa in față, a șutat incredibil 
de la 3—4 m în bară, ratînd o 
ocazie rarisimă ! Contrar cursu
lui jocului, cei care deschid sco
rul sînt brăilenii, în urma unul 
contraatac tăios inițiat de Bu- 
lancea și finalizat de Luca (min. 
75). în continuare, jocul este

★

F.C.M. BRAȘOV — C.S. BOTO
ȘANI 4—1 (2—0). Au marcat : 
Bența (min. 15). Gherghe (min. 
42), Bucur (min. 53), Papuc 
(min. 69), respectiv Macovei 
(min. 85).

VIITORUL VASLUI — I.C.I.M. 
BRAȘOV 1—0 (1—0). Unicul gol 
a fost realizat de Mantale (min. 
21).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
UNIREA FOCȘANI 2—0 (1—0-
Au înscris : Palfi (min. 45) șl 
Chirie (min. 78).

PORTUL CONSTANȚA — DEL
TA TULCEA l—l (1—1). Medul 
s-a disputat la Babadag, terenul 
echipei Portul fiind suspendat. 
Autorii golurilor : Vanea (min.

SERIA A Il-a -------------------
ȘOIMII SIBIU - RAPID 1-0 (1-0)

Soare, teren bun, aproximativ 
14 000 de spectatori — lată deco
rul intilnirii de pe stadionul Șoi
mii din Sibiu, încheiată cu vic
toria la limită a formației locale. 
Bucureștenii au început bine, au 
creat cîteva ocazii de a deschide 
scorul, însă Cojocaru (min. 2) șl 
Manea (min. 4) au ratat din a- 
propierea porții. Pînă la pauză, 
jocul a fost echilibrat, iar în 
min. 30 sibienii au creat două 
faze fierbinți la poarta lui Io- 
niță : după o lovitură liberă, 
Țurlea a reluat cu capul și por
tarul rapidist a acordat corner ; 
același Țurlea a executat lovitura 
de colț și de astă dată C. MAR- 
CU, cu capul, a expediat balo
nul în plasă, deschiztnd scorul : 
1—0 pentru Șoimii.

în repriza secundă, Rapidul a 
pus stăpinire pe joc, a dominat 
perioade îndelungate, dar. ca șl

* ★
METALUL BUCUREȘTI — 

CARTAȚI MtBȘA 1—« (•—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Prodan (min. 73).

CHIMICA TIRNAVENI — CHI
MIA TR. MĂGURELE S—l (1—1). 
Au înscris : Szabo (min. U). 
Groza (min. 33), Marton (mia.

Nici in această situație — doar cu portarul in față — Dragu na 
reușește să înscrie (Progresul-Vulcan — Flacăra Moreni 3—2)

SERIA A IlI-a
U.M. TIMIȘOARA - CF.ft CLUJ-NAPOCA 1-0 (0-0)

Deși a început partida fără 
Giuchicl, formația timișoreană a 
trecut la cîrma jocului din pri
mul minut, avînd și o mare oca
zie de gol, ratată de Belanov. 
Jocul a continuat într-un singur 
sens, spre poarta clujenilor. In
eficacitatea U.M.T.-ulul a fost 
supărătoare, atacurile ei au ră
mas fără rezultat, cele mal bune 
ocazii fiind ratate de către Mu- 
șat (min. 6) șl Leman (min. 12) 
care, de la 2—3 metri trag peste 
bară. în repriza a doua, parti
da are aceeași înfățișare : gaz
dele atacă și ratează, iar oaspe
ții se apără ermetic șl contra
atacă rar. Spre sfîrșitul reprizei 
secunde „urcă*  în atac și fun
dașul Mehedtațu, care trimite o 
pasă excelentă lui Giuchicl șl a- 
cesta reușește. In fine, să în

★
F.C. BIHOR — MINERUL MOL

DOVA NOUA 3—1 (1—1). Au
torii golurilor : Kun II (min. 28), 
Ghergheli (min. 70), Zare (min. 
80), respectiv Dianu (min. 37).

CORVINUL HUNEDOARA — 
SOMEȘUL SATU MARE * 4—0 
(1—0). Au marcat : Nicșa (min. 
15), Lucescu (min. 53 șl min. 67, 
din 11 m) și R. Nunweiller (min. 
86).

METALURGISTUL CUGIR — 
F.CJW. REȘIȚA 0—0.

MINERUL CAVNIC — ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 2—1 (1—0). Au 
înscris : Stențel (min. 30, din

F.C. BRAILA 1-1 (0-0)
dramatic. Muscelul forțează ega- 
larea, pe- care o va obține in 
min. 84, prin Berevoianu. dar pe 
fundalul unei tensiuni nervoase. 
De notat că brăilenii au terminat 
jocul în 10 oameni, din cauza ac
cidentări grave a lui Miha- 
lache. A arbitrat bine L Bu
ciumași (Timișoara), forma
țiile : MUSCELUL : Popa — Io
sif, Miuțu, Lungeanu, Gorgoi — 
Păun, Badea, Bădescu — Bere
voianu, Pamfil, Grozavu (mm. 
55 Vlăsceanu). F.C. BRAlLA : 
Trofin — Coman, Trifina. Luca, 
Mihalache — Huba, I. Nicușor, 
Petrache (min. 46 Morolanu) — 
Lui ane ea, Negoiță, Tralan (min- 
55 Al ecu).

Aurel PĂPĂDIE

* ★

39) pentru Portul, Rotaru (min. 
42. din 11 m) pentru Delta.

PROGRESUL BRAIL A — CI
MENTUL MEDGIDIA 5—4 (1—0).
Au înscris : Ologu (min. 30 șl 
65), Cataros (min. 47) și Chițu 
(min. 49 și 82).

TRACTORUL BRAȘOV — E- 
NERGIA GH. GHEORGHIU-DEJ 
2—1 (0—0). Au marcat : Hlntea
(min. 47, din 11 m), Sfrijan
(min. 62), respectiv Boișteano 
(min. 81).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— F.C. CONSTANȚA 1—0 (1—0). 
Autorul golului : Coșereanu
(min. 3).

C.S.M. SUCEAVA — VIITORUL 
GHEOBGHENI 3—3 (1—2). Au

ta prima parte, înaintașii au iro
sit posibilitățile de a restabili 
egalitatea. Replica gazdelor a 
fast promptă, Frățllă (min. 14) 
și CoIdea (min. SS) avînd prile
jul de a mări avantajul echipei 
lor. Arbitrai R. Petrescu (Bra
șov), care a condus satisfăcător, 
a arătat de patru ori cartonașul 
galben (Țurlea, Baclu. Puriț șl
Petcu) pentru proteste și Joe
dur, care au umbrit astfel o
partidă ce s-a disputat ta limi
tele regulamentului. ȘOIMII : 
Negru — Rotaru, Baclu, Șoaltt, 
ștefan (min. 8S Rusul — Blrsan 
(min. 81 Cotoară), C. , Marea, 
Țurlea — Schwartz, CoIdea, Fră- 
țilâ. RAPID : Ionlță — Mateescu, 
Puriț, Pirvu, A. Dumitru — Pa- 
raschiv (min. 48 Grosu). Ion Ion, 
Petcu (min. 75 M. Stelian) — 
Cojocaru, Șumulanschl, Manea.

P. V1NTILA
★

81 din U m), respectiv Nlca 
(min. 17 șl *9).

POIANA CtMPINA — MECA
NICA FINA BUCUREȘTI *—4 
(1—Au marcat : Puica (mm 
12). Parei (min. 40 șl Dorobaț 
(mta. ST).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — flacara automk- 

scrie : min. 76. 1—I. (In nun. 48 
Gluchld a ratat un U m).

Clujenii au jucat foarte bine 
în apărare, iar în partea a doua 
a meciului au avut citeva contra
atacuri frumoase, dar neftaaliza- 
te de către Benndd. Bacoș p 
Mureșan. Se poate spune că a 
fost un joc interesant, dar am
bele formații au fost deficitare în 
acțiunile ofensive, neavtnd reali
zatori. UJH.T. : Caraivan —
E’loareș, Cuteanu. Mehedințu, 
Far ago — Bodea, Mușat (min. « 
Ganea), Leman — Bejenaru, Bo
bu (min. 46 Giachlci), Belaaov. 
C.F.R. : Naghel — Popa, Neaat- 
țu, To th. Pop — Mureșan, Țe- 
gean, Killn (min. 46 Crlstoltan. 
min. 48 Berindei) — Bacoț, Ra
du, Albu. A arbitrat bine C- 
Ghlță (Brașov).

Constantin CREȚU — coresp.

11 m)_, Nicula (min. W), respec
tiv Szecheli (min. 86).

IND. SÎRMEI C. TURZn — 
STRUNGUL ARAD 3—1 (3—0).
Autorii golurilor : Rada (min. 4 
șl 27). Mureșan (min. 33), respec
tiv Tușa (min. 80).

GLORIA ’ BISTRIȚA — AURUL 
BRAD 4—0 (2—0). Au înscria : 
Berceanu (min. 13 șl 57), But uz a 
(min. 38), Georgescu (min. 78. 
din 11 m).

U.T. ARAD — DACIA ORAȘ-7 
TIR 3—0 (1—0). Au marcat : Iova 
(min. 4), Leac (min. 53) șl Șan- 
dor (min. 76). 

înscris Petrescu (min. 35 și 47), 
Grosaru (min. 59) pentru C.S.M., 
Farkaș (min. 3), Papuc (min. 41. 
autogol), Fulop (min. 90) pentru 
Viitorul.

Relatări de la C. Gruia, M. 
Fiorea, V. Lazăr, D. Moraru- 
Slivna, I. Baltag, P. Dumitrescu, 
D. Bolohan și L Mindrescu.

1. F.C.M. BRAȘOV 18 15 3 0 44- 8 33
2. F.C. Constanța 18 12 1 5 39-16 25
3. Unirea Focșani 18 9 2 7 35-18 20
4. C.S.M. Suceava 18 8 4 6 24-16 20
5. Delta Tulcea 18 8 4 6 23-22 20
6. ViiL Vaslui 18 7 5 6 28-20 19
7. C.S. Botoșoni 18 9 1 8 27-23 19
8. Progresul Br. 18 8 2 8 30-26 18
9. Minerul G.H. 18 7 3 8 16-33 17

10. I.C.I.M. Brașov 18 5 6 7 27-26 16
11. Tractorul Bv. 18 6 4 8 21-25 16
12. F.C. Brâilo 18 6 4 8 25 30 16
13. N.tramonia Fâg. 18 7 2 9 18-25 16
14. Muscelul C-lung 18 6 4 8 22-31 16
15. Viit. Gheorghenl 18 5 5 8 19-33 15
16. Energia 18 5 3 10 16 31 13
17. Cimentul Med. 18 6 1 11 21-38 13
18. Portul C-ța 18 5 2 11 13-32 12

ETAPA VIITOARE (16 martie): 
Unirea Focșani — C.S.M. Su
ceava (0—1), C.S. Botoșani — 
Muscelul Cîmpulung (1—1), F.C. 
Constanța — F.C.M. Brașov 
(0—4), Delta Tuloea — Nitramo- 
nia Făgăraș (0—0), F.C. Brăila — 
Tractorul Brașov (1—4), Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej — Viitorul 
Vaslui (0—1), LC.I.M. Brașov — 
Portul Constanța (0—1). Cimentul 
Medgidia — Minerul Gura Humo
rului (1—2), Viitorul Gheorghenl 
— Progresul Brăila (0—0).-

CANICA MORENI 3—2 (1—9).
Autorii golurilor : Cristea (min. 
19), Mari ca (min. 48), I, Marin 
(min. 79, din 11 m), respectiv 
Petre (min 54), Rus (min. 83, 
din 11 m).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
PANDURII TG. JIU 2—« (1—«)•
A marcat : Voicilă (min, 15 șl 
min. 61 din 11 m).

ENERGIA SLATINA — F.CJW. 
GIURGIU 2—4 (1—0). Au înscris : 
Frățilă n (mln. I) șl Asaftel 
(min. 65).

METALUL PLOPENI — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 3—1 (2—0-
Autorii golurilor : Eparu (min. 
13), Lazăr (min. 19 șl min. 64. 
din 11 m), respectiv Predeanu 
(min. 80). Au fost eliminați : 
Sultănolu (Autobuzul) șl Spiridon 
(Metalul) pentru lovire recipro
că (mta. 33) șl Toma (Metalul) 
pentru Intenție de lovire (min. 
3«).Medul Luceafărul București — 
Petrolul Ploiești a fost amlnat.

Relatări de la Nic. Ș-.efan, L 
Ducaa, E. Straie, FL Sandu, M.
Bizon, N. Dizconu ’U M.. Boghid.
1. RAPID BUG 13 11 2 5 31-14 24
2. Prog. VuIcob 13 W 4 4 24-19 24
X Metalul Buc. 11 1 4 30-14 23
A Poiana Qmpina 18 11 0 7 29-21 22
5. Petrolul PL 17 9 1 7 26-19 19
6. Șoimii Sibiv 13 • 3 7 ’.6-21 19
7. Gaz -neton 17 7 4 6 28-27 14
8. Autobuzul Buc. ■ 6 5 7 32 25 17
9. Chinuca Tîm. W 7 3 8 27-23 17

10. Metoiui Pk>p«u 13 7 3 8 25-22 17
11. Rulmentul AJex. *8 7 3 8 13-17 17
12. Energia Slatina •« 6 5 7 20-24 17
13. Meoamcâ 5nâ 13 6 4 3 19-14 M
4. Pandurii TgJ*e 14 7 2 9 21-32 14

15. Flacâra Moreni 13 6 3 9 25-31 15
14. Carpcț Mir>a 14 7 1 W 17-32 15
17. Chima Tr. M6g. 14 6 2 10 24-31 14
13. F.QM. Giurgie 13 5 2 11 1531

ETAPA VIITOARE (14 martie): 
LLapld Buc—ești — Poiana Clm- 
otaa (•—1), Flacăra Moreni — 
Chimica Tîmâvenl (4—8). Auto- 
buzni București — Rulmentul 
Alexandria (1—1). Chimia Tr. 
Măgurele — Metalul București 
(4—3). Mecanică ftaă București 

— Energia Slatina (4—0). Petrolul 
Ploiești — Metalul Picpenl (2—1). 
Pandurii Tg. Jiu — luceafărul 
București (4—4). Gaz metan Me
diaș — Șoimii Sibiu (0—4), F.C.M. 
Giurgiu — Progresul Vulcan 
București (4—1). Carpați Mîrșa 
stă

MINERUL ANINA — UNIREA 
ALBA IVL1A 3—0 (2—4). Autorii 
golurilor : Io van (mta. 28) Ignat 
(min. 39) p Secui (mta 75, din 
11 m).

Rdat&ri de la I. Ghișa, L. Mir-
cea, 3L Vileeanu. 
P. Toaca, L Toma,

Z. Detorețeni,
N. Strejan $1

P. Longu.

1. F.G BIHOR 13 12 3 3 34-13 27
2. Corvinu! 18 12 2 4 43-15 26
3. U.TA. 18 11 2 5 33-17 24
4. Gloria B«nrița 14 11 1 6 4517 23
5 Aurul 3roa 13 7 5 6 29-19 19
6. Minerul Anina 13 9 1 8 27-27 19
7. F.GM. Rețito 13 7 4 7 26-20 18
8. Dacia Orâftie 18 7 3 8 21-27 17
9. U.M. Timișoara 18 8 1 9 12-27 17

10. Ind. Urmei Q T. ■ 8 0 10 31-35 14
11. Minerul Cavnic N 6 4 8 25-29 14
12. Infrâți'va Or. îl 7 1 10 19-21 15
13. Strungul A^od 13 7 1 10 22-32 15
14. Minerul M.N. 18 7 1 10 1530 15
15. Metalurg. Cugtr 18 6 3 9 19 32 15
16. Unirea A. hdia 18 7 1 10 1535 15
17. GF.R. Cj.-Nop. ’« 6 2 10 19-27 14
13. Someșul S. M. 18 6 1 11 19-35 13

ETAPA VIITOARE (16 martie): 
F.C.M. Reșița — U.M. Timișoara 
(0—1), Strungul Arad — Gloria 
Bistrița (0—2), înfrățirea Oradea 
— Metalurgistul Cuglr (1—2), Da
cia Orăștie — Corvlnul Hunedoa
ra (1—2), Aurul Brad — Ind. sîr- 
mei C. Turzli (1—4), Someșul 
Satu Mare — Minerul Cavnic 
(0—1), C.F.R. Cluj-Napoca — F.C. 
Bihor Oradea (1—2). Unirea Alba 
lulla — U.T. Arad (0—3). Mine
rul Moldova Nouă — Minerul 
Anina (0—5).

I 
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„RALIUL FEMEII"-0 REUȘITA
ÎN CADRUL

Simbătă, în Capitală, s-a des
fășurat o competiție automobi
listică de masă inedită: comi
sia municipală de automobilism 
și karting și A.S. Volanul a 
Școlii de șoferi amatori au or
ganizat „Raliul Femeii". Adu
narea concurentelor s-a făcut pe 
platoul din fața Parcului Li
bertății unde, Înainte de pleca
re, celor prezenți — concuren
te dar și mulți spectatori — 
le-au fost prezentate două ma
șini „Dacia 1300“ prototip (una 
care avea două volanuri — evi
dent în scopuri didactice, iar 

înainte de plecarea in „Raliul Femeii*  Foto : Dragoș NEAGU

40% carburant), 
la 

in parc) 
in 
de 

„forțe proprii', nu

după revizia tehni- 
admise 20 de auto- 
volanul cărora se 
de diferite profesii

cealaltă funcționtnd doar cu 
două pistoane din patru, cu o 
economie de 
precum și una veche (de 
Muzeul tehnic, aflat 
„născută- la 1888 șt., incă 
viață — fapt' demonstrat 
apariția cu 
tractată.

La start, 
că, au fost 
turisme la 
aflau femei _ r_____
din București. Ploiești șl Pi
tești: Elena Muraru — condu
cător de autobuz la ITA Pi
tești, Luminița Petrescu — 
psiholog la Policolor, Alexan
dra Stoica, Dana Ivănescu — 
medici, Elvina Ștefănescu șl

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I

CONCURSURI Of 4DMIim
ÎS INSTIIUIIIU MILITARE Of Î^VÂfAMIAI

Ministerul Apărării Naționale organizează concursuri de 
admitere, pentru anul școlar 1980/1981, in următoarele insti
tuții militare de invățămlnt:

• ....................Academia militară — facultățile tehnice;
Facultatea de medicină militară;
Institutul de marină „Mircea cel Bătrîn” — secțiile de 
marină militară;
Școlile militare de ofițeri activi;
Școlile militare de maiștri șl subofițeri;
Școala militară de muzică — ciclul profesional; 
Liceele militare.•

Tinerii care doresc să participe la concursul de admitere 
la una din aceste instituții militare de invățămlnt pot de
pune cereri de înscriere pînă la data de 10 aprilie 1980, la 
centrele militare județene (de sector) pe raza cărora do
miciliază.

Pentru relații referitoare la condițiile de selecționare, 
documentele necesare pentru admiterea la concurs, disci
plinele șl probele concursului de admitere și alte detalii, 
cei interesați se pot adresa comandanților de garnizoane și 
centrelor militare județene (de sector) pe raza cărora 
locuiesc.

CLIVI Șl ELEVEI
Ptaâ ta 20 martie a.e. vă potețl 

taacrle M seriile pentru vacanța 
primăverii ia :
• botei Bodoc (orașul St 

Gheorghe) — camere de 2 paturi, 
baie și televizor.
• hotei Peștera (masivul Bucegli 

camere de 2 paturi cu bale.
• hotei Debarcader (stațiune- 

Pucioasa) camere de 2 paturi cu 
duș.
• cabanele : Bolbod, Cheile

Zănoag«l Babei e. Ca rai man. Peș
tera.

Durata seriilor — I zile.
nialele de turism din str. Men- 

deieev bt. 14, bd. Republicii ar. 
M, Bd. L*44  nr. 4 51 Bd. N Băl- 
eescv ar. 38 etnt deschise zttirfc 
tatre orHe 6 0».

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT 

DIN » MARTIE 1980

FOND DE CIȘTIGURI: 659.435 LEI.

I. Ascoli — Udinese 1
IL AvelHno — Napoli 2

III. Cagliari — Bologna 1
IV. Fiorentina — Milan X
V. Inter — Torino X

VL Juventus — Lazio X
VII. Perugia — Pescara 1

VIU. Roma — Catanzaro 1
IX. Atalanta — Verona 1
X. Genoa — Pistoiese X

XI. Lanerossi — Spal 1
XII. Palermo — Sampdoria 1

Xin. Pisa — Como 2

„DACIADEi"
Ileana Antonescu — inginere. 
Mariana Burcea — conducătoa
re de taxi în Capitală, Maria 
Petrescu — tehnician la F.C.T.B, 
întrecerea a constat dintr-o 
cursă de regularitate cu puncte 
de control orar pe traseul Piața 
Libertății — Șos. Giurgiului — 
Jilava — com. Măgurele (im
presionantă primirea ce s-a fă
cut aici concurentelor de către 
cercul A.C.R. de la I.F.A., care 
a oferit conducătoarelor flori și 
mici cadouri) — Rahova — 
Piața Libertății, precum și două 
concursuri de îndemînare.

Pe primele 10 locuri în *-  
ceastă reușită competiție-om*-  
giu adresată femeilor — șt 
organizată în cadrul competiției 
naționale „Daciada" — s-au 
clasat: 1. IULIAN A VOIA — 
revizor la Școala de șoferi, 1 
Cristina Udrescu — profesor de 
teorie la aceeași școală, 3. Li
liana Butănescu Ionescu — me
dic la Policlinica Ana Ipătescu, 
4. Iuliana Ioniță — impiegat la 
Școala de șoferi, 5. Elena Mu
raru, 6. Stana Stuparu — con
tabilă la Școala de șoferi, T. 
Magda Dumitrescu — coopera
tor la „Fotografia", 8. Elvina 
Ștefănescu —inginer la CIETA, 
9. Maria Petrescu, 10. Eugenia 
Cutina — Școala de șoferi



Turneul internațional de șah al României SABRfRII Dt IA STEAUA —START BUN Șl IN ACEST AN
C. IONESCU Șl BELEAVSKI - 
LIDERI DUPĂ CINCI RUNDE

în cadrul turneului interna
țional de șah al României, 
deosebit de interesantă a fost 
reuniunea de sîmbătă diminea
ța, cînd s-au reluat cele pa
tru partide întrerupte în run
dele a treia și a patra. Aten
ția a fost îndreptată mai ales 
către masa la care jucau Io
nescu și Kojder. întîlnirea lor 
rămăsese neterminată într-o 
poziție foarte grea și compli
cată, cu șanse de ambele 
părți. Analiza de acasă a tî- 
nărtrlui jucător român (secon
dat de maestrul T. Stanciu) a 
fost mai precisă, el reușind 
să obțină o prețioasă victorie, 
în acel moment Ionescu îl a- 
jungea pe Beleavski, liderii 
urmînd să se întîlnească du
pă-amiază. în runda a cincea. 
Partida Groszpeter—Stoica s-a 
terminat repede remiză, în 
timp ce in celelalte două, 
Ghindă—Foișor și Kojder— 
Grunberg, s-a dat o luptă 
grea, ele fiind pentru a doua 
oară întrerupte. S-ar părea că 
Ghindă și Grunberg au un 
ușor avantaj, dar este greu 
de apreciat dacă el este sufi
cient pentru victorie.

Bineînțeles, partida centra
lă a rundei a cincea a fost 
■ceea dintre Beleavski și Io
nescu. S-a jucat varianta Paul
sen din Apărarea Sidliană, pe 
care jucătorul sovietic, fost 
campion al U.R.S.S. și unul 
dintre marii maeștri cei mal 
puternici din actuala generație, 
o cunoaște foarte bine. Ionescu 
■ intrat într-o poziție grea, fi
ind obligat să sacrifice un pion, 
în continuare însă, deși se afla 
mereu sub presiune, tinărul 
maestru român a găsit soluții

STEAUA
(13-6 cu Grivița Roșie)

SE DETAȘEAZĂ 
In campionatul 

DE RUGBY
Un tradițional derby bucu- 

reștean a prefațat cea de • 
15-a rundă a campionatului de 
rugby (celelalte partide ale eta- 
,pei — marți). Pentru că întot
deauna, in ultimii 20 de ani, un 
meci Grivița Roșie — Steaua 
(indiferent de slăbiciunile de 
moment ale unui team sau al
tul) a constituit în sfera jocu
lui cu balonul oval un meci 
aparte. în care ambițiile, am
plificate la maximum, au dus 
de fiecare dată la un spectacol 
sportiv mult gustat de public. 
Așa s-au întîmplat lucrurile și 
sîmbătă după-amiază, cînd nu
meroși suporteri ai ambelor 
protagoniste au asistat la o 
partidă de mare luptă, augmen
tată de apreciabile virtuți teh
nice.

Steaua a câștigat, conform 
așteptărilor, cu 13—6 (7—3),
pentru că a fost evident mai 
bună, mai puternică pe grăma
dă, înaintașii săi avînd mo
mente de joc excelente. Ca, de 
exemplu. în min. 10, cînd Mun
tean» a inițiat. în stilu-i ca
racteristic (apreciat și pe Arms 
Park!), o acțiune pe lîngă gră
madă. continuată bine de Ră- 
dulescu (titularizat cu succes în 
absența lui Achim) și apoi de 
Murariu, mereu activ, puternic.

Primăvara este, printre alte
le. și anotimpul în care rug- 
byul european își numără_
speranțele, așa cum se va in- 
tîmpla peste puțină vreme — 
mai exact din 2 aprilie —odată 
cu primele partide din compe
tiția organizată de F.I.R.A. în 
fapt, această întrecere are o 
deschidere mai largă, dincolo 
de limitele bătrînului continent, 
printre participante numărîn- 
du-se șî formații din Maroc 
și Tunisia, această din urmă 
țară fiind chiar gazda ediției 
1980. La ultimul congres al fo
rului internațional s-a hotărît 
revenirea la criteriul tragerii la 
sorți pentru fixarea jocurilor, 
renunțîndu-se la stabilirea a- 
cestora prin prisma clasamen
tului precedentei ediții. în pri
ma grupă valorică (existînd și 

tactice ingenioase, a mai dat un 
pion, apoi a recîștigat unul și 
partida s-a întrerupt intr-o po
ziție superioară pentru Beleav
ski. Stefanov, care începuse 
foarte bine turneul, a clacat în 
fața lui Grigorov, comițînd o 
greșeală gravă într-o situație 
net mai bună. în ciuda unei 
apărări îndîrjite, el a fost o- 
bligat să cedeze la mutarea 40. 
în cea de-a treia partidă decisă 
a serii, Groszpeter l-a învins 
pe Kojder. Maestrul internațio
nal ungur a cîștigat o calitate, 
a pătruns cu piesele grele în 
dispozitivul advers, realizîn- 
du-și precis avantajul. Remize 
destul de rapide s-au înregis
trat în partidele Ghițescu — 
Prandstetter, Ciocâltea — Ghin
dă, Grunberg — Șubă și Chand
ler — Spiridonov. în întrerupta 
dintre Foișor și Stoica poziția 
pare aproximativ egală.

Astfel, după cinci runde, în 
turneu conduc IONESCU și 
BELEAVSKI cu cîte 3‘A p (1), 
urmați de Ciocâltea și Șubă 
3 p, Ghițescu, Grigorov, Ștefa- 
nov, Prandstetter, Spiridonov 
y/s p, Chandler 2 p, Grunberg, 
Ghindă, Pojder V/j p (1), Foi
șor 1 p (2), Stoica 1 p (1).

Ieri a fost zi liberă. Turneul 
se reia astăzi după-amiază, de 
la ora 15,30, în aula Facultății 
de farmacie, cu runda a șasea, 
care programează următoarele 
partide: Ionescu — Foișor,
Groszpeter —Beleavski, Prand- 
atetter — Ciocâltea, Pojder — 
Șubă, Ghindă — Grigorov, Ște- 
fanov — Grfinberg, Stoica — 
Chandler, Spiridonov — Ghi
țescu.

Valeriu CH1OSE

Dispută pentru stipinirea terenului de }oc intre înaintașii Stelei 
și Griviței Roșii; cu balonul Marin Ionescu. Foto :

Un atac lung de 30 de metri 
era firesc să disloce apărarea 
gazdelor și mingea, o dată a- 
junsă la treisferturi, a fost lo
gic transformată în eseu de că
tre FUICU. Asemenea situații 
bune au mai avut steliștii și în 
min. 23, 31, 41, 44, 47, 64 și 
îndeosebi în min. 66 cînd, în 
urma unui reușit „șurub", la o 
grămadă deschisă, pornit tot 
de Munteanu și continuat prin- 
tr-o pătrundere irezistibilă a lui 
POSTOLACHI, Steaua a obți
nut cea de a doua sa încercare, 
pe care ALEXANDRU a trans- 
format-o. Tot el a reușit alte 
trei puncte (min. 15) dintr-o 
lovitură de pedeapsă. în fața 
unei asemenea „mașini de rug
by", Grivița Roșie a răspuns 
printr-un joc bun, care pe mă
sură ce minutele treceau a 
crescut, apropiindu-se de cel 
practicat de partenerii de în
trecere. în prima repriză, SI- 
MION a punctat din l.p. (min. 
18) la prima acțiune ofensivă 
a echipei sale. După pauză 
semnalăm acțiunea lui Scarlat 
(min. 55) de o foarte bună fac
tură, stopată in extremis prin-

Pentru campioiidlul european r. I. P A. de Juniori

RUGBYUL NOSTRU
o a doua, la care iau parte Tu
nisia, Polonia, Belgia, Iugosla
via) reprezentativa României 
susține meciul inaugural în 
compania formației Italiei, ur
mînd ca — în funcție de rezul
tat — să joace, mai departe, cu 
învingătoarea sau învinsa din 
întîlnirea U.R.S.S. —Portugalia.

Cum obiectivul tinerilor noș
tri tricolori este cîștigarea în
trecerii, antrenorii Alexandru 
Pop și Constantin Vasile, îm
preună cu antrenorul federal 
Valeriu Irimescu, au convocat 
săptămîna trecută un lot ma-

Em. Oancea confirmă:
Chiar și în situația în care 

unul din componenții de bază 
ai echipei a fost accidentat (I. 
Pop), neputînd evolua cu ran
dament maxim, Steaua, campi
oana țării la sabie, s-a impus 
în etapa inaugurală a Diviziei 
A datorită formei bune a ce
lorlalți scrimeri din echipă, C. 
Marin, Em. Oancea, M. Mus
tață și chiar FI. Păunescu, ul
timul dovedind că s-a încadrat 
bine în lotul sabrerilor mili
tari. Este una din explicațiile 
victoriilor pe toată linia ale 
trăgătorilor de la Steaua: 14—2 
la „Poli” Iași. 15—1 la C.S.S. 
Slobozia. 12—4 la Tractorul 
Brașov. 11—5 la Dinamo Bucu
rești și 10—6 Ia Progresul 
București. Se pare că antreno
rul C. Nicol ae nu prea va a- 
vea emoții nici în acest cam
pionat...

Surpriza primei etape a furni
zat-o Tractorul Brașov, cu 4 
victorii ; 11—5 la ,,Poli” Iași 
și C.S.S. Slobozia, 10—6 Ia 
Dinamo și 9—7 la Progresul. 
Fără Daniel Costin, indisponi
bil, Tractorul a beneficiat de 
un trio foarte activ (Vlad, 
Duția, I. Nicolae), constant e- 
fîcace în majoritatea meciuri
lor. De semnalat însă că, la 
Dinamo, M. Frunză a făcut 
figurație, în timp ce la Pro
gresul unul din trăgătorii de 
bază, Chiculiță, n-a realizat 
decît o victorie, iar un altul, 
Iancu, nici una !

Dinamo București a obținut 
trei victorii : 13—3 cu „Poli" 
Iași, 12—1 cu C.S.Ș. Slobozia 
și 9—7 eu Progresul. în acest 
ultim meci. Frunză și-a reve
nit (4 v), dar Chiculiță a fost 
total absent (0 v), acuzind o 
leziune la mină.

Progresul București a obți
nut două victorii (12—4 la 
„Poli" Iași și 11—5 la C.S.Ș. 
Slobozia), iar Clubul sportiv 
școlar Slobozia o victorie, cu

Ion MIHAICA

tr-un placaj decisiv al lui Ra
dulescu asupra aripei Fălcușa- 
nu ți acelea conjugate ale lui 
Simion și Podărescu (min. 68 
si 79) eșuate și ele de puțin. 
In min. 71 SIMION, tot el, a 
mai adăugat trei puncte zestrei 
echipei sale dintr-o l.p. de la 
30 m. din față. Jocul a fost 
dlrz, dar corect. Au contrastat 
doar brutalitățile lui Bărgăunaș 
și Alexandru, ambii eliminați 
din joc după pauză.

GRIVIȚA ROȘIE: Simion — 
Fălcușanu, Rădoi, Bidirel, Țui
că — Podărescu, Bărgăunaș — 
Iordache, Șt. Eugen, Voicu — 
Stroe, M. Russe — Dinu, Pă
sările. Scarlat.

STEAUA: Codoi — Roșu, 
Fuicu, Enache, Călin — Ale
xandru, Șuciu — Radulescu, M. 
Ionescu, Murariu — Postolachi, 
Pintea — Cioarec, Munteanu, 
Corneliu.

A arbitrat bine Dragoș Gri- 
gorescu.

în clasament, poziții neschim
bate: 1. Steaua 44 p; 2. R.C. 
Grivița Roșie 39 p.

Dimilrie CALLIMACHI

ARE.. SPERANȚE!
sdv, de 45 de juniori fruntași, 
pentru două severe jocuri de 
trial disputate miercuri ți 
vineri. în urma lor, au 
fost reținuți 30 de jucă
tori (alți patru fiind în ob
servație), care vor susține opt 
partide de verificare, printre 
care două întîlniri cu selecțio
nata Poloniei.

Ce au arătat meciurile de 
trial? Chiar în condițiile unui 
teren greu, — bun jocul îna
intașilor, liniile dinapoi cuprin- 
zînd, și ele. cîteva individuali
tăți susceptibile de progres. Se 

primul ia „individuale"
11—5, la „Poli" Iași, ultima 
fără nici o victorie !

Clasament : 1. Steaua 5—62 
«10 p, 2. Tractorul 4—15=8 p„ 

3. Dinamo 3—45=6 p., 4. Pro
gresul 2—43=4 p„ 5. C.S.Ș. Slo
bozia 1—26=2 p., 6. „Poli" Iași 
0—19=0 p.

In Divizia B, C.S. Satu Mare 
a înregistrat 4 victorii (12—4 la 
Unirea Iași, 10—6 la IEFS și 
C.S.Ș. 1 București și 9—7 la 
Victoria Cărei), la fel ca și Pe
trolul Ploiești (11—5 la Victo
ria Cărei, 10—6 Ia Unirea Iași 
și IEFS și 9—7 la C.S. Satu 
Mare), iar C.S.Ș. 1 București 
— surpriza întrecerii 1 — 3
victorii, la Petrolul, cu o tușe

„Cupa Prietenia44 la schi fond

HORIA OROS-PE PODIUM LA 10 Km
POIANA BRAȘOV, 9 (prin tele- 

fon). în prima zi a ooncursulul 
internațional de schi fond „Cupa 
Prietenia" s-au disputat probele 
Individuale 10 km pentru băieți 
șl 7 km pentru fete.

Proba băieților ne-a adus o 
mare satisfacție, prin comporta
rea foarte bună a juniorului 
Horia Oros care, într-o compa
nie valoroasă, a reușit să se 
claseze pe locul trei, cucerind 
astfel, pentru prima oară, o me
dalie în cadrul prestigioasei com
petiții. Plecat din start cu nu
mărul 16, Horia Oros — pregătit 
de prof. Hartvig Fabrlclus, din 
Sibiu — a impus un ritm foarte 
ridicat și după 3 km el se afla 
în frunte. încurajat de specta
tori, tînărul schior a menținut 
aceeași cadență și pe următorii 
2 km, avlnd la jumătatea cursei 
un avantaj de 15 secunde asupra 
cehoslovacului Petr Llsikan șl 
peste 30 s față de sovieticul 
Vladimir Smirnov. După 7 km 
reprezentantul nostru mai avea 
un avans de 4 s tn fața lui Lisl- 
kar. șl 20 s la Smirnov. Pe ulti
mii 3 km Oros a făcut tot ce l-a 
stat în puteri pentru a se men
ține tn frunte, dar adversarii săi 
au avut o puternică revenire, 
reușind să-1 depășească cu pu-

CAMPIONATELE COPIILOR
întrecerea de slalom uriaș din 

cadrul campionatului de schi 
pentru copil * fost programată 
In două zile, cu cite o manșa 
pe îl. La băieți H, Emilian Foc- 
țeneanu s-a dovedit din nou eel 
mal bun. In prima zi el a făcut 
o cursă curajoasă și a înregis
trat cel mal bun timp, fiind se
cundat îndeaproape de O. Frtln. 
A doua zi, amlndol au comis 
dte o inexactitate și au fost tn- 
trecuțl, tn manșa secundă, de 
L Olah. La adiționarea timpilor 
Insă Em. Focșeneanu a Înregis
trat o performanță mal bună, 
care l-a adus al doilea titlu de 
campion.

poate afirma că actuala gene
rație ne dă suficiente speranțe, 
eă se poate alcătui o reprezen
tativă puternică, în ciuda a 
două-trei indisponibilități. Lo
tul include elemente deja afir
mate la precedenta ediție a 
competiției, cum e cazul lui 
Moraru, Bezușcu, Vasluianu, 
Ciută sau Niculae, alături de 
tineri promițători ca Bălan, 
Perfilov. Șugar, Berende sau 
Colibă. Remarcabilă este larga 
arie de selecție: nu mai puțin 
de zece cluburi au reprezen
tanți în cel mai tînăr colectiv 
al rugbyului nostru „recordma
ne" fiind R.C. Grivița Roșie 
(șapte jucători), Locomotiva 
București și Viitorul CIuj-Na- 
poca (cîte șase).

Geo RAEȚCHI

La băieți I lupta s fost la fel 
de Interesantă șl a dat clștlg de

C.S.U. BRAȘOV, PERFORMERA ETAPEI
DIVIZIEI A DE

Meciurile etapei a 17-a a Divi
ziei A la baschet masculin s-au 
Încheiat cu următoarele rezul
tate :

I.C.E.D. — C.S.U. BRAȘOV 
0—2 : 0—2 (neprezentare) și
89—92 (50—16). Din motive obiec
tive, antrenorul M. Clmpeanu nu 
a putut prezenta tn timp utU 
legitimațiile de joc, fapt pentru 
care arbitrii au consemnat for- 
faitul echipei I.C.E.D. (În parti
da de vineri). A doua zi, între
cerea a oferit un spectacol spor
tiv atractiv, tn care contraatacu
rile (in special ale oaspeților) și 
aruncările de la distanță au fost 
„sarea șl piperul" jocului. Evo
luția scorului a contribuit șl ea 
la succesul intilnirit I.C.E.D.-ul 
a condus majoritatea timpului, 
dar nu s-a putut desprinde nici
odată decisiv. Mal mult chiar, In 
final oboseala a influențat (In 
mod negativ, bineînțeles) tot mal 
mult capacitatea acelorași cinci 
jucători (Grădișteanu, Berceanu, 
Molnar, Chircă și Voicu) folosiți 
din primul minut (deși pe ban
că se aflau rezerve care au do
vedit deseori că îi pot Înlocui cu 
succes pe titulari), facllltînd

(63—62), la IEFS (11—5) și ia 
Unirea lași (10—6). în clasa
ment conduce C.S. Satu Mare
4—48 (+66) =8 p. Urmează Pe
trolul Ploiești : 4—48 (+22) =
8 p. Pe locul 3. C.S.Ș. 1 Bucu
rești : 3—41=6 p. Pe ultimul
loc. Unirea Iași (0—28=0 p).

La „individuale”, clasamentul 
se prezintă astfel : 1. Oancea,
2. C. Marin, 3. Frunză, 4. Nil- 
ca. 5. I. Pop, 6. M. Mustață, 7. 
Chiculiță, 8. Pantelimonescu 
(In asaltul pentru primu] loc, 
Oancea — C. Marin 10—8) Pe 
locurile 9—12, Em. Nuță, Fili- 
poiu. Iancu și Stănescu. Toți 
acești sabreri s-au califioat 
pentru etapa a II-a a campio
natului.

Tiberiu STAMA

in proba fetelor s-au impus 
schloarele din R.D. Germană șl 
Uniunea Sovietică, situate in pri
mele locuri ale clasamentului. 
Sportivele noastre au avut o 
comportare modestă. Emilia 
Raus obținind doar locul 15.

în ziua a doua au - avut loc 
cursele individuale scurte, pe 
distanța de 5 km fetele și 1 km 
băieții. întrecerile au fost domi
nate clar de reprezentanții uniu
nii Sovietice și R.D. Germane, 
care au ocupat primele 3 locuri 
tn clasamente. Dintre schiorii 
noștri, din nou cel mai bun a 
fost Horia Oros, clasat pe locul 
11.

Rezultate tehnice : băieți s 
10 km : 1. p. Lisikan (Ceh.) 
34:10,60, 2. VI. Smirnov (U.R.S.S.) 
34:41,70, 3. H. Oros (România) 
34:45,00 ; 7 km : 1. F. Schroder 
(R.D.G.) 23:10,20, 2. Șt. Schtiker 
(R.D.G.) 23:26,70, 3. p. Malsch 
(R.D.G.) 23:30,50 ; FETE 7 km: L 
Hedke Risorski (R.D.G.) 25:13,50, 2. 
T. Belova (U.R.S.S.) 25:17.30. 3.
L Stepanova (U.R.S.S.) 25:34,00 ;
S km : i. Iulia Ștefanova 
(U.R.S.S.) 18:16,30, 2. Lidia Va-
rilcenko (U.R.S.S.) 18:17,80, 3.
Tamara Belova (U.R.S.S) 18:29,20.

Paul IOVAN

cauză talentatului Ion Chlotea. 
La fete n proba a fost dominată 
clar de Carmen Cosma, o auten
tică speranță. La fete I Betina 
Konrad a depâșit-o de puțin pe 
principala favorită. Anca Moraru.

Rezultate : bAieți ii : E. Foc
șeneanu (Teleferic) 129,63 s. 2. L 
Olah (Bălan) 130,65 s, 3. O. Frii» 
(Brașovla) 130,76; BĂIEȚI i: 1. L 
Chlotea (Dinamo) 137,39’ s, 2. M. 
Frățilă (Lie. Predeal) 144,06 s, 3. 
I, Moraru (Lie. Predeal) 144,66 ; 
FETE n: 1. C. Cosma (M. Cluc)
117.15 s, 2. I. Ichim (V. Dorn ei)
122.15 s, 3. D. Parate (Dinamo) 
125,49 s ; fete I : B. Konrad 
(Brașovia) 127,42 s, 2. A. Moraru 
(Llc. Predeal) 128,02 s, 3. S. Cos- 
ttaaș (Petroșani) 128,19 s.

BASCHET (m)
brașovenilor (excelent conduși 
de antrenorul Gh. Marcu) o re
venire viguroasă și eficientă 
(remareîndu-se Moraru, Tecău, 
Marinescu șl Hegyesi), deși, în 
ultimele minute, unele decizii 
ale arbitrilor A, Atanasescu și 
L Grigore l-au favorizat pe 
bucureșteni. Au înscris : Gră
dișteanu 27, Chircă 18, Voicu 16, 
Berceanu 16, Molnar 8, Rotaru 4, 
respectiv Moraru 27, Tecău 20, 
Marinescu 18, Hegyesi 14, Bene- 
dek 11, Kriszbai 2. (D. STAN-
CULESCU).

DINAMO ORADEA — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA 1—1 S 
62—54 (32—23) și 63—67 (28—39).
Ambele meciuri au fost viu dis
putate, succesul fiecărei formații 
fiind meritat. Coșgeteri : Nagy 
14+8, Kosa 16+4, Molnar 10+12, 
respectiv Roman 17+18, Barna 
12+12, Crăciun 4+16. Au arbi
trat bine M. Dimancea și N. Io
nescu. (I. GHIȘA — coresp.).

C.S.U. SIBIU — FARUL CON
STANȚA 0—2 : 72—77 (35—39) șl
83—84 (42—37). Partide deosebit 
de echilibrate, la sflrșitul cărora 
eonstănțenil au realizat victorii 
la diferențe mici, în fața unor 
parteneri de întrecere ambițioși 
dar insuficient de eficienți. Coș
geteri : Chlrilă 24+8, Apostu 
8+22, respectiv Băiceanu 29+30, 
Spînu 25+16. Au arbitrat bine 
L Szabo — S. Grecu (vineri), 
ft. Took — s. Grecu (simbătă). 
(L IONESCU — coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA C.S.Ș. UNIREA IAȘI 
2—0 : 110—63 (50—34) și 110—71
(58—39). Coșgeteri : Niculescu
21+14, Caraion 18+12, David 
14+16, respectiv Moisescu 26+33, 
Măgurean 13+12. Mihăilescu 
13+14. (N. TOKACEK — coresp.).

STEAUA — POLITEHNICA 
C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 2—0 :
97—59 (51—26) șl 115—74 (51—36).
Coșgeteri : Ermurache 15+39,
Cernat 20+12, V. Ion 22+11,
respectiv Stratulat 15+21.

C.S.U. GALAȚI — RAPID 
BUCUREȘTI 0—2 : 74—83 (41—41) 
șl 82—84 (41—47). Coșgeteri : 
Brandabur 20+21, Cocoș 11+12, 
respectiv Bulancea 28+20, Vinti- 
lă 13+16. Au arbitrat bine 
V. nln — Al. Gllță. (GH. AB
SENTE — coresp).



învingi nd Austria cu 3-2, in „Cupa Davis'1, EXCELENTĂ COMPORTARE
ECHIPA DE TENIS A ROMÂNIEI S-A CALIFICAT

ÎN SEMIFINALA ZONEI EUROPENE
A LUPTĂTORILOR ROMÂNI

LA „MARELE PREMIU Al R.f. GERMANIA"
© Florin Segărceanu pierde după 
o luptă epuizantă la Hans Kary: 
64 ghemuri! • 0 nouă demons
trație de virtuozitate a lui 

llie Năstase
La capătul unei întîlniri a- 

tractive, uneori chiar palpitan
tă. echipa României a învins 
formația de tenis a Austriei 
cu 3—2, ■asigtirttKhi’și-calîlisa- 
rea în semifinalele zonei euro
pene (grupa B) a „Cupei Daviș", 
fază în care urmează să întîl- 
nească (în cursul lunii iunie, 
în deplasare) reprezentativa 
Angliei. Victoria din sala Flo- 
reasca — îndelung aplaudată 
de spectatori și. fără îndoială, 
apreciată de telespectatori 
se datorește în măsură precum
pănitoare demonstrației de vir
tuozitate a lui Iile Năstase 
(realizatorul a 2 puncte și ju
mătate), dar și discipolului 
său Florin Segărceanu (părtaș 
La zestre — e adevărat — doar 
cu b jumătate de punct) care 
a manifestat frumoase calități 
și a obligat la un inedit ma
raton tenisistic de 64 de ghe
muri (în 4 ore efective de joci) 
pe Hans Kary, un jucător cu 
recunoscută valoare pe plan 
continental.

SEGĂRCEANU - KARY 
1-6, 6-3, 6-2, 13-15, 5-7

Kary, un abil stîngaci. a ri
dicat grele probleme tactice 
tînărului său adversar, căruia 
i-a fost necesar un prim set 
(pierdut -în 20 de minute cu 
1—6) pentru a se acomoda. 
Abia de la jumătatea setului 
secund, de cînd au început 
să-i reușească ceva mai bine 
serviciile. Florin Segărceanu a 
putut să-șj impună jocul în for
ță. realizînd unele lovituri ad
mirabile, îndeosebi cu mișca
rea pe care o stăpînește cel 
mai bine : crosul de backhand. 
Astfel, rortiânul intră în pauza 
regulamentară cu avantajul a 
două seturi cîștigate (6—3, 
6—2). Dar — ceea ce nimeni 
nu bănuia — meciul abia acum 
se relansează intr-un dramatic 
final, care se va prelungi încă 
două ore și jumătate 1

Setul 4 va rămîne multă 
vreme în amintirea celor ce 
l-au urmărit Primele ghe
muri sînt presărate cu mingi 
de o rară frumusețe, care în
cununează o îndîrjită luptă, 
atât de echilibrată incit pentru 
deciderea ghemului 6 a fost 
nevoie de 16 schimburi de 
mingi. Printr-un break Segăr
ceanu se distanțează la 5—3 
(victoria părînd foarte aproa
pe). dar pierde în continuare 
avansul. La 5—4, tensimanul 
nostru are 40—30 și apoi, fiind 
la serviciu, avantaj, dar el ra
tează amîndouă mecibalurile și 
totodată o bună performanță. Din 
acest moment începe o lungă 
cursă de urmărire, de-a lungul 
căreia cei doi jucători parcă 
nu aveau altă grijă decît să-și 
valorifice serviciul. Din păca
te, Segărceanu era cel mereu 
obligat să obțină egalarea. Dar 
cu o strădanie lăudabilă, eu 
spir.t de luptă și cu servicii 
mai eficace (12 „ași" în acest 
set), el ține piept rutinatului 
sau adversar pînă la 13—13. 
Epuizat de efortul de concen
trare, depășit _ de maturitatea 
Iul Kary, Segărceanu pierde 
setul cu 13—15 și apoi și pe cel 
decisiv (după o luptă Ia fel 
de dîrză) cu 5—7.

NĂSTASE - REINiNGER 
6-3, 6-3, 6-3

Poate că nici nu s-a simțit 
atît de acut acest al doilea 
moment de echilibru al meclu-

ALTE MECIURI 
ÎN „CUPA DAVIS“
ECHIPA SU.A. ESTE CONDU

SĂ LA BUENOS AIRES
In finala zonei americane, la 

Buenos Aires : Argentina — 
S.U.A. 2—0. în cea de a doua 
partidă a întîlnirii : Clerc — 
McEnroe 6—3, 6—2, 4—6, 
13—11 !

în finala zonei asiatice, la 
Brisbane: Australia — Noua 
Zeelandă 2—1 (Dent — Parun 
6—2, 5—7. 6—3, 3—6, 6—2; A- 
lexander, Dent — Lewis, Simp
son 6—2. 8—6, 9—7).

La Ziirich. în grupa A a zo
nei europene : Elveția — Un
garia 2—1 (la dublu : Stadler, 
Gunthardt — Szoke, Machan
4—6, 6—3, 8-6 15—13).

ILIE NASTASE FLORIN SEGĂRCEANU

lui (2—2), fiindcă se știa ci 
urmează la joc Uie Năstase, 
aflat din nou, sîmbătă, la ze- 
niitul capacităților sale de per
former. Scorul partidei cu Ro
bert Reininger, nu într-atît de 
categoric, trebuie privit numai 
prin prisma relaxărilor sale, a 
tendinței de _,a se juca", atunci 
cînd certitudinea rezultatului 
fiecăruia dintre cele trei seturi 
își făcuse deja loc. A fost pri
lej pentru tînărul său adver
sar de a acumula unele puncte 
prețioase. Iar pentru public, 
mai adesea, deliciul unui spec
tacol rar văzut pe terenurile 
noastre. Năstase jucând Jn 
artist", așa cum numai el știe, 
este o adevărată sărbătoare ee 
se oferă privirii.

Am numărat „așii" pe oare 
i-a servit de-a lungul celor 
lh25 ale jocului. Au fost 17. 
N-am putut număra toate ce
lelalte execuții țehnice de • 
rară finețe — retururi pasante, 
drive-voleuri. mingi în diago
nală, loburi aterizînd milime
tric înaintea liniei de fund și 
atîtea altele. Le-a înregistrat, 
desigur, banda magnetoscopului 
și ea trebuie păstrată cu grijă, 
ca și altele care mai există în 
arhive, pentru a constitui mai 
tîrziu obiect de studiu al ge
nerațiilor noastre viitoare de 
tenis mani.

Partida a început cu un 
break făcut de Năstase la pri
mul ghem de serviciu al aus- 
strlacului. care rezistă apoi 
pînă la finele primului set, 
păstrîndu-și o distanță onora
bilă. Reininger lovește puter
nic, urmărește fiecare minge, 
oricît de laterală, iar efortul 
său se vede răsplătit în debu
tul setului doi. cînd — surprin
zător — conduce cu 2—0. Dar 
diferența se restabilește repede 
în favoarea lui Năstase. care 
printr-un al treilea break, în 
ghemul al 9-lea (foarte dispu
tat, cu 4 egalități), cîștigă și 
a doua manșă. Ultimul set este 
aproape identic cu primul, cu 
acumulări pe tabela de scor, 
cu faze de excepțional specta
col sportiv. îndelung aplaudate 
de sală, care-și aclamă cam
pionul.

Pe această notă, deosebit de 
reconfortantă, se încheie tntîl- 
nirea România — Austria, pri
lejuind o meritată victorie a 
echipei noastre.

Victor BĂNCIULESCU 
Radu VOIA

TELEX • TELEX •
BASCHET • Da Bologna, U> 

turneul final al C.C.E. (m) : Sy- 
nudlne — Partizan Belgrad 
90—84 (53—34).

BOX • In semifinalele turneu
lui de la Wroclaw, categ. ușoară, 
Căpriceanu b.p. Krzistof Rybaka 
(Polonia). • La Barcelona, fostul 
campion al Europei la cat. grea 
Alfredo Evangelista l-a învins 
prin abandon in repriza a IU-a 
pe Fatiche Kasongo (Zair).

CICLISM • Cea de a treia 
etapă a cursei Paris — Nisa a 
fost clștlgată de belgianul Nod 
Dejonckeere (187 km în 4h 47:37). 
Lider în clasament se menține 
Tommy Prim.

HANDBAL • In meci retur din 
cadrul semifinalei Cupei cupelor 
(m) : V.f.L. Gummersbach — Bo- 
rac Banja Luka 21—H (11—8). 
In primul meci : 18—20.

NATAȚIE • La Leningrad, în 
meciul de înot U.R.S.S. — R.D. 
Germană : Petra Schneider
(R.D.G.) 4:36,96 Ia 400 m mixt — 
nou record mondial (v. rec. T. 
Caulkins 4:40,83) ; ștafeta 
U.R.S.S. de 4X100 m liber — 
3:24,39, iar cea de 4X200 m li
ber — 7:25,71 (ambele recorduri 
europene). Alte rezultate : Wolte 
(R.D.G.) 50,80 — 100 m liber ;

S-a Încheiat Campionatul european de hochei - juniori (grupa B)

FORMAȚIA NOASTRĂ, LOCUL 4
JESENICE (prin telefon). 

Campionatul european de ho
chei pentru juniori — grupa B 
s-a încheiat sîmbătă, primul 
loc fiind ocupat de echipa Aus
triei, care a întrecut în meciul 
decisiv formația Iugoslaviei cu 
scorul de 4—1 (1—1, 2—0, 1—0), 
Selecționata României a jucat 
partida pentru locurile 3—4 în 
compania Bulgariei. Tehnica 
bună a tinerilor noștri hoche- 
iști nu a putut avea cîștig de 
cauză în fața unor adversari cu 
gabarit net superior și mai ma
turi, ei cedînd cu 4—2 (2—1, 
0—0, 2—1). Să notăm că în 
timp ce formația noastră a pre
zentat jucători care vor evolua 
și la viitorul campionat (ea a 
evoluat în ultimele partide doar 
cu două linii, cea de a treia 
fiind neexperimentată), cele
lalte au prezentat mulți jucă
tori activînd în primele divizii 
naționale. In lotul Austriei, de 
pildă, nu mai puțin de șapte 
hocheiști sînt componenți ai 
unor echipe de seniori!

Meciul cu Bulgaria a stat 
tocmai sub semnul acestei di
ferențe de talie, forță și matu
ritate. Chiar dacă Udrea a fost

ISKRA PARTIZANSKE S-A CALIFICAT
IN FINALA CUPEI CUPELOR LA HANDBAL FEMININ

PARTIZANSKE, 9 (prin te
lefon). Duminică dimineața s-a 
disputat in Sala sporturilor 
din Prievidza, în fața a peste 
2 500 de spectatori, meciul re
tur — din cadrul semifinale
lor Cupei cupelor la handbal 
feminin — dintre Iskra Parti- 
zanske (Cehoslovacia) și Con
fecția București. întîlnirea a 
luat sfîrșit cu scorul de 18—11 
(10—7) îri favoarea gazdelor. 
Cum meciul tur, disputat la 1 
piartle în Palatul sporturilor și 
culturii din București, s-a în
cheiat la egalitate (13—13). for
mația cehoslovacă Iskra Parti- 
zanske s-a calificat în finala

TELEX • TELEX
Miskarov (U.R.S.S.) 63,77 — 100
m bras ; Petra Schneider 2:14,02 
— 200 m mixt ; Karen Metschuk 
(R.D.G.) 55,95 — 100 m liber.

SCHI • Proba masculină de 
slalom uriaș din cadrul Cupei 
mondiale de la Oberstaufen 
(R.F.G.) a fost cîștigată de An
dreas Wenzel. Campionul olimpic 
ingemar Stenmark a ocupat lo
cul 3 • Proba feminină de sla
lom special din cadrul Cupei 
mondiale de la Stara Smokovec 
(Cehoslovacia) a fost cîștigată de 
sportiva franceză Perrine Pelen 
urmată de compatrioata, sa Fa- 
bienne Serrat. • La C.M. fond, 
proba feminină de 20 km de la 
Falun a fost cîștigată de Vero
nika Hesse (R.D.G.) cu timpul 
de lh 01:58.

TENIS • Jimmy Connors a 
cîștigat turneul de la Mtinchen, 
in vin gin d în finală cu 6—1, 6—7, 
6—4 pe Vitas Gerulaitis. Pentru 
locul 3 : Panatta — Borg 7—5. 
6—4. în primul joc Borg a fost 
întrecut șl de Gerulaitis cu 3—6, 
5—4, 6—4.

VOLEI • La Ankara, în tur
neul final al C.C.E. (m) : V.C. 
Torino — Eczacibasl 3—1 ; S.C. 
Bratislava — Pieksimaata (Fin
landa) 3—1.

C. Alexandru, M. Boțilă, I. Păun, Șt. Rusu și I. Draica pe locul I
La ediția din acest an a ma

relui concurs internațional de 
lupte greco-romane dotat cu 
„Marele Premiu al R.F. Ger
mania", desfășurat în localita
tea Aschaffenburg, au participat 
sportivi de mare valoare din 
România, Bulgaria, U.R.S.S., 
Polonia. Ungaria, R.D. Germa
nă, Suedia, Cehoslovacia, Fran
ța, Belgia, Iugoslavia, Egipt și 
R.F. Germania.

Luptătorii români prezenți la 
aceste întreceri au dominat ca
tegoric, ocupînd de 5 ori locul 
I prin Constantin Alexandru, 
Mihai Boțilă, lori Păun, Ște
fan Rusu și Ion Draica; Petre 
Dicu a ocupat locul secund la 
Categoria sa, iar Vasile Andrei 
— locul III.

Iată ordinea primilor trei 
clasați la cele 9 categorii:
‘48 kg: L C. Alexandru (Ro

mânia) ; 2. Scherer (R.F.G.); 1 

acela care a deschis scorul 
(min. 8), superioritatea fizică a 
adversarilor și-a spus cuvîntul, 
Ghenkov (min. 12) și Vucikov 
(min. 20) mareînd. Șl repriza 
secundă a început în aceeași 
notă, dar portarul Birișiu a 
avut intervenții excelente. In 
min. 29, Neagu șutează spre 
poarta goală, pucul se lovește 
însă de coada unei crose, sare 
„afară", din spatele porții, pu
cul ricoșează la Vucikov, 
aflat singur cu Birișiu, 
dar portarul nostru a res
pins cu un reflex uimitor. 
Lămpi ratează o mare ocazie 
în min. 35. După ultima pauză, 
echipa noastră primește gol... 
în superioritate numerică 
(Hristov, min. 47) ! Satmari în
scrie în min. 49, dar Kolev 
(min. 56) va fi acela care va 
reuși ultimul gol. Au arbitrat 
L Hegheduș, N. Raca și R. Sti- 
pici (toți din Iugoslavia).

în întilnirea pentru locurile
5— 6, surpriză: Franța — Italia
6— 3 (2—X 2—1, 2—-0)!, iar în 
cea pentru locurile 7—8: Unga
ria — Olanda 11—3 (2—1, 5—8, 
4-2).

Călin ANTONESCU

Cupei cupelor cu scorul gene
ral de 31—24.

Confecția a început bine a- 
cest meci retur, conducînd eu 
3—2 în min. 8, dar apoi por
tarul Berbece n-a reușit să-ți 
aducă contribuția așteptată și 
gazdele au trecut la conducere. 
In repriza a doua ele și-au 
amplificat avantajul, cucerind 
in final o victorie confortabilă, 
pe deplin meritată.

Au marcat : Tomankova 4. 
Lamrichova 4, Kovacova 3, 
Pernisova 2, Brezanyova 2, Gre- 
guskova 1, Tvrdikova 1 și Vi- 
ragova 1 — pentru Iskra, Pi- 
țigoi 4, Virginia Constantines-
cu 3 Serediuc 2, Covaci 1 și 
Culian 1 — pentru Confecția 
București. Gazdele au benefi
ciat de 4 aruncări de la 7 m, 
toate transformate, iar oaspe
tele de două, ambele ratate. 
Raportul minutelor de elimina
re 8—2.

Au arbitrat : Jaworski și
Helemejko (Polonia).

CAMPIONATE
ANGLIA. S-au disputat numai 

5 meciuri, întrucît celelalte for
mații sînt angajate în „Cupa 
Angliei". Iată rezultatele: Coventry 
— West Bromwich 0—2 ; Crystal 
Palace — Bolton 3—1 : Derby — 
Stoke City 2—2: Leeds — Sout
hampton 2—0 ; Norwich — Brigh
ton 2—2. în clasament conduce 
Liverpool, cu 42 p.

R.F. GERMANIA (etapa a 
24-a): Leverkusen — Bremen
4—0 ; Schalke — F.C. Kdln 1—1 ; 
SV Hamburg — Eintracht Frank
furt 5—0 ; Monchengladbach — 
Kaiserslautern 0—3 1 ; Bayern 
Miinchen — Duisburg 3—1 ; For
tuna Dusseldorf — Borussia 
Dortmund 2—1; Stuttgart — Mun
ch en i860 1—1 ; Braunschweig — 
Bayer Uerdingen 1—1 ; Hertha — 
Bochum 1—0. Clasament: 1. Ba-

Kierpacz (Polonia); 52 kg: L 
Blagidze (U.R.S.S.); 2. Racx
(Ungaria); 3. J elinek (Cehoslo
vacia); 4. Gingă (România); 57 
kg: 1. M. Boțilă (România); X 
Pakuszewski (Polonia); 3. Kon
stantinov (U.R.S.S.); 62 kg: X
I. Păun (România); X Toth 
(Ungaria) ; 3. Davidian
(U.R.S.S.); 68 kg: L Șt Rusu 
(România); 2 Lipien (Polonia); 
3. Kravcenko (U.R.S.S.); 74 kg:
1. Kocsis (Ungaria); 2. Supron 
(Polonia); 3. Bikov (U.R.S.SȚ; 
82 kg: 1. I. Draica (România);
2. Dolgowicz (Polonia); 3. Pa
vlov (Bulgaria); 90 kg: L Go- 
lubovici (U.R.S.S.); 2. P. Dicu 
(România); 3. Kwiecinski (Po
lonia) ; 100 kg: 1. Balboșia
(U.R.S.S.) ; 2. Bierla (Polonia);
3. Vasile Andrei (România).

A. NEAGU PE PRIMUL LOC
IN CONCURSUL DE LUPTE LIBERE

DE LA BRATISLAVA
PR AGA, 9 (Agerpres). — în 

concursul de lupte libere de la 
Bratislava, la categoria 57 kg, 
medalia de aur a revenit lui 
Aurel Neagu, care l-a Întrecut 
în finală pe Mendel (Ceho
slovacia). La categoria 90 kg, 
Ion Ivanov s-a clasat pe locul 
doi.

„TROFEUL RISPARMIO**  
LA FLORETĂ-FEMININ

TORINO, 9 (prin telefon». 
Prima ediție a „Trofeului Ria- 
parmio" (care înlocuiește „Cu
pa Martini") a reunit la start 
aproape 180 de floretiste din 
toate țările europene cu tra
diție în scrimă. Printre ele, 
reprezentantele țării noastre. 
Marcela Moldovan, Viorica 
Țurcan, Ecatcrina Stahl și A- 
driana Dragomir (Aurora Cri- 
șu, prezentă la Torino cu pri
lejul întrecerilor pentru „Cupa 
Europei", n-a putut participa, 
avînd o întindere).

Dintre floretistele țării noas
tre, singurele care au intrat în 
eliminări directe au fost Mar
cela Moldovan și Viorica Țur
can. Prima a trecut inițial da 
italianca Spalacciari (8—4), 
dar a pierdut în continuare la 
poloneza Spaska (5—8). Intrată 
în recalificări, Moldovan a 
cîștigat la scrimera din R. F. 
Germania, VVischtroff (8—6) f 
n-a reușit, însă, să o depășeas
că pe poloneza Wyzsanska 
(6—8), astfel că a ratat pers
pectiva intrării în turneul fi
nal. Viorica Țurcan a pierdut 
Ia Wessel (R.F. Germania), cu 
8—7 — cum arată și scorul, la 
mare luptă — dar, în recalifi
cări, a întrecut-o pe rutinata 
Schwarzenberger (Ungaria), cu 
8—4. Se părea că sportiva 
noastră va păstra o bună ca
dență de concurs. Dar, sur
prinzător, ea a tras inegal ia 
asaltul cu franțuzoaica Bro- 
uquet, pierzîndu-1 cu 8—3— 
Astfel, Țurcan a părăsit, la 
rîndu-i, competiția.

Celelalte floretiste au rămas 
în turul I (Adriana Dragomir) 
și turul II (Ecaterina Stahl) 
din preliminarii.

La încheierea ediției își dis
putau finala trei floretiste din 
Uniunea Sovietică (Sidorova, 
Belova și Giliazova) și cite una 
din Polonia (Spaska), Ungaria 
(Stefanek) și R. F. Germania 

(Losert).

DE FOTBAL
yern Munchen — 33 p ; 2. F.C. 
Koln — 31 p ; 3. SV Hamburg — 
30 p.

ITALIA (etapa a 23-a). Ascoll
— U dines e 3—0 ; Avelllno — 
Napoli 2—3 ; Cagliari — Bologna 
1—0 ; Florentina — Milan 1—1 ; 
Inter — Torino 1—1 ; Juventus
— Lazio 0—0 ; Perugia — Pes
cara 1—0 ; Roma — Catanzaro 
1—0. Clasament : Inter 34 p : Mi
lan, Juventus, As coli, Roma 
26 p.

O tn turneul preolimplc (zona 
asiatică), la Singapore : Iran — 
India 2—0 (0—0).
• Antrenorul Helenlo Herrera 

se va ocupa de pregătirile echi
pei C.F. Barcelona. Herrera, m 
vîrstă de 60 de ani, îl înlocuiește 
pe Joaquin Rife, care a primit 
alt post în cadrul clubului.
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