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Etapa a 23-a a Diviziei A de fotbal

STEAUA REDEVINE LIDER

REZULTATE TEHNICE

0 Singura victorie a oaspeților 
- S.G Bacău, la Petroșani ! 0 
F.G Baia Mare și „Poli” Ti
mișoara - puncte prețioase 
pentru zone diferite 0 După 
8 ani, Universitatea Craiova 
pierde la lași și, după 4 zile, 
cedează „tricoul galben* 0 
C,S. Tirgoviște mai coboară o 
treaptă, „U” Cluj-Napoca își 
continuă „evadarea" 0 
duminică, miercuri, un 
muh așteptat : naționala ’70 - 

naționala ’80.

Ediția ’80 a tradiționalului 
turneu internațional de spadă 
„Memorialul Mihail Savu" a 
reunit la București 70 de scri- 
meri din Bulgaria, Cuba, 
R.D.G., Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România. Pe plan
șele din sălile complexului Flo- 
reasca, au evoluat simbătă, în 
proba individuală, spadasini 
din elita internațională, ca de 
pildă polonezii Swornowski, Lis 
și Jablkowski, finaliști la ulti
mele două ediții ale C.M. (pri
mul fiind chiar medaliat cu 
bronz la Melbourne ’79), spor
tivi aflați în plină afirmare, 
ca sovieticul Kucereava, cam
pion mondial de tineret ’79 și 
recent clasat pe locul secund 
în turneul internațional de la 
Tallin, ungurul Kolczonay, 
printre el aflindu-se și cîști
gătorii ultimelor trei ediții ale

memorialului, sovieticii Mura-» 
șev și Bikov, polonezul 
Swornowski.

Concursul de simbătă a în
ceput și s-a terminat — exact 
după 12 ore ! — cu o adevărată 
lovitură de teatru : trei dintre 
pretendenții autorizați la un 
Ioc pe podium — Lis, Kuce- 
reava și Kolczonay au fost e- 
liminați din primul tur al gru
pelor preliminarii, iar ultimul 
act nu l-a constituit finala de 
șase concurenți, ci un baraj 
de... patru, nici măcar acesta 
nefiind decisiv ! Marile surpri
ze n-au lipsit, insă, nici pe 
parcursul celorlalte faze, doi 
dintre componenții lotului nos
tru olimpic, Zidaru (turul II)

Paul SLAVESCU

Augustin, mascat de Fl. 
Marin, deschide scorul, în
scriind din ‘careul mic 

Foto : Dragoș NEAGU

CLASAMENTUL

23
23
23
23
23
23
23
23

Sportul studențesc „Poli” Timișoara 0-0 1. STEAUA 23 11 8 4 48-25 30
Jiul Petroșani - S.C. Bacău 0-2 (0-2) 2. Univ. Craiova 23 12 5 6 46-22 29
F.C.M. Galați - F.C. Olt 1-0 (0-0) 3. Dinamo 23 11 6 6 39-25 28
Politehnica lași - Univ. Craiova 2-0 (1-0) 4. F.C. Argeș 23 12 4 7 39-27 28
Chimia Rm. Vilcea - F.C. Baia Mare 2-2 (2-0) 5. F.C. Baia Mare 23 12 3 8 39-31 27
Olimpia Satu Mare - A.S.A Tg. Mureș 1-0 (1-0) 6. S.C. Bacău 23 8 9 6 31-32 25
Dinamo - Steaua 1-1 (1-1) 7. F.C.M. Galați 23 9 7 7 35-40 25
F.C. Argeș - Gloria Buzău 6-2 (1-D 8. Sportul stud. 23 10 4 9 23-20 24
„U” Cluj-Napoca - C.S. Tirgoviște 3-0 (1-0) 9. Chimia Rm. V. 23 10 4 9 31-29 24

10. Jiul 23 10 4 9 19-27 24
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12
12
12
11
11
15

26- 31
29-30
27- 29
27- 31
28- 37
24-38
21-36
18-40

„Poli” Timișoara 
„U“ Cluj-Napoca

11. A.SJL Tg. Mureș
12. - --------- ’
13.
14. Politehnica lași
15. F.C. Olt
16. C.S. Tirgoviște
17. Olimpia
18. Gloria Buzău

ETAPA VIITOARE (23 martie)

Gloria Buzău - Politehnica lași 0-2)
Steaua - Chimia Rm. Vilcea (1-2)
Univ. Craiova — S.C. Bacău 0-1)
Jiul Petroșani - Olimpia Satu Mare (1-0)
C.S. Tirgoviște — F.C.M. Galați (0-2)
F.C. Argeș — Sportul studențesc (1-0)
„Poli” Timișoara — ,,U“ Cluj-Napoca (2-3)
F.C. Olt - F.C. Baia Mare 0-3)
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo (1-5)

în cca de o doua zi a finalelor

Pînâ 
meci

(Continuare in pag. a l-a)

Concursul internațional de lupte greco romane de la Pitești

JUNIORII ROMÂNI-ȘASE VICTORII

Invingatorul turneului, Ion Popa (dreapta), in asaltul 
E. Kerekeș Foto : Vasile BAGEAC

a
a Diviziei A in paginile 2—3

Relatări de la Jocurile

de judo

PE LISTA CAMPIONILOR,
NUMAI NUME NOI!

re
judo

celei de 23-a etape

GOLGETERI!

din12 GOLURI : Cîrțu — 1
11 m și Cămătaru — _2 din 11 
m (Univ. Craiova), 
(„U“ Cluj-Napoca) 
11 m.

11 GOLURI : M. 
(Steaua)

Cimpeanu
— 1 din

Răducanu
1 din 11 m.

Finalele campionatelor 
pubiicane individuale de 
ale seniorilor, Începute vineri 
în sala Progresul din Capitală, 
au continuat simbătâ cind au 
fost programate întrecerile la 
categoriile mici de greutate și 
la open. La capătul confruntă
rilor din cea de-a doua zi, pe 
lista campionilor și-au inscris 
numele sportivi în al căror pal
mares nu figurau asemenea 
performanțe. Cu alte cuvinte, 
nici unul dintre campionii de 
anul trecut la aceste categorii 
n-a reușit să-și păstreze titlul !

La categoria cea mai mică 
— superușoarâ — au luptat nu 
mai puțin de 23 de finaliști. 
Atit într-o serie cit și în cea
laltă cîștigătorii au putut fi in- 
trevăzuți abia în ultimele tu- 

Juniorul orădean Gheor-

ghe Dani a învins; pe rînd, 
mulți adversari cu îndelungată 
experiență competițională, cu
cerind surprinzător, dar pe 
deplin meritat, primul loc în 
serie. în finala cu învingătorul 
celeilalte 
(Carpați Mirșa), 
marele 
desfășurat nu de mult în Bul
garia, Gh. Dani a fost aplau
dat 
mai 
din 
ria 
ritate tehnică) revenindu-i lui 
Domnar. 
partidele 
clasat N.

10 GOLURI : Terheș (F. C. 
Baia Mare), Gingu (Chimia Rm. 
Vilcea), Augustin (Dinamo).

serii.

turneu

Ioan Domnar 
laureat la 
internațional

la scenă deschisă, dar n-a 
putut reedita succesele 

partidele anterioare, victo- 
prin yusei-gachi (superio-

Pe locul 3, după 
din recalificări, s-au 
Petre (Olimpia Bucu-

(Continuare in nao i l-a)

Costin CH'.RIAC

Pe lingă titlul d- campion la categoria ușoară, Nicolae Vlad 
(dreapta) a primit și cupa pen(ru cel mai tehnic finalist al zilei 

Foto : Ion MIHAICA

9 GOLURI : Radu II (F. C. 
Argeș) — 2 din 11 m, Savu 
(Chimia Rm. Vilcea) 
11 m, Costea (Politehnica Iași) 
— 2 din 11 m.

4 din

Sîmbătă și duminică, Sala 
sporturilor din Pitești a găzduit 
concursul internațional de lup
te greco-romane rezervat ju
niorilor, la care au fost pre- 
zenți sportivi din Bulgaria, U- 
niunea Sovietică și, firește, 
România, antrenorii noștri ali- 
niind la startul întrecerilor 
mai mulți concurenți la fiecare 
categorie.

Competiția, excelent organi
zată, s-a încheiat cu un fru
mos succes al tinerilor noștri 
reprezentanți, învingători la 
șase din cele zece categorii de 
greutate. întrecerea cadeților 
din cele trei țări, cu o frumoa
să tradiție în luptele greco-ro
mane, a fost spectaculoasă, cu 
multe partide deosebit de di
namice și interesante, în care 
tinerii concurenți au făcut ri
sipă de energie pentru a se 
impune.

Dintre juniorii români o 
deosebită impresie au produs 
Marian Ștefan (48 kg), Gheor-

ghe Șerban (52 kg), Gheorghe 
Vasile (68 kg), Gheorghe Glonț 
(82 kg), Ilie Matei (90 kg) și 
Ion Hanu (+100 kg), învingă
tori la categoriile lor, dar și 
Vasile Tudor (62 kg), Bănuț 
Staudt (62 kg), clasați pe locuri 
fruntașe.

în ziua finalelor, M. Ștefan, 
după ce îi depășise pe O. Ort- 
cev (Bulgaria) și pe M. Taze- 
dinov (U.R.S.S.), l-a învins prin 
tuș pe colegul său de echipă, 
M. Cișmaș. O partidă foarte 
bună a realizat și gălățeanul V. 
Tudor, care l-a întrecut la 
puncte (8—5) pe concurentul 
care avea cea mai bună situa
ție pe foaia de concurs, A. Ri- 
jinkov (U.R.S.S.), schimbînd 
astfel ordinea primilor trei cla
sați. Dar, iată, primii trei la 
cele zece categorii : 43 kg : 1. 
M. Ștefan, 2. M. Tazedinov

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)

în ultima zi a Campionatelor naționale de schi alpin

I. CAVAȘI CÎSTIGĂ DETAȘAT COBORÎREA
7 7 79

Maria Balazs învingătoare la senioare
Ultima probă, coborîrea, din 

cadrul Campionatelor naționale 
de schi alpin, pentru seniori, 
a triat foarte serios pe 
soncurenți. Pirtia Lupului, 
foarte rapidă de obicei, a fost 
de astă dată și mai dificilă : 
sus, la plecare, lingă Cristianul 
Mare, la minus 5 grade, un 
viscol în toată puterea rosto
golea furios valuri groase de 
ceață ; mai jos, plăci de ghea
ță dură făceau extrem de difi
cilă conducerea schiurilor ; tre
cerea „podului", cu atit mai 
periculoasă in aceste condiții, 
a fost încetinită prin montarea 
a 4 porți înaintea lui ; în fine, 
jos, la sosire, la doar minus l 
grad, după 2900 de metri par
curși, o vreme primăvt' -atică, 
cu soare strălucitor a muiat, 
in unele porțiuni, zăpada... La 
acest dificil examen, doi concu- 
renți nu s-au prezentat, alți 4 
au abandonat imediat după 
plecare, iar din cei 15 schiori 
care au terminat traseul, doar

Cavași, și-a lă- 
lunece in voie, 
permițindu-i să

unul singur, I. 
sat schiurile să 
tehnica și forța 
le strunească după propria vo
ință. Acest fapt i-a adus, dealt
fel, și victoria în ultima probă 
a campionatelor, la o diferen 
*,ă mai- mult decit confortabi- 
'ă : aproape 3 secunde față de 
următorul clasat, Csaba Portik. 
Clasarea acestuia pe poziția a 
doua este merituoasă, mai ales 
că ea se adaugă celorlalte 
două clasări pe locurile 3, la 
slalom și la slalom uriaș, ceea 
ce ni-1 recomandă pe Portik ca 
pe un sportiv care încearcă, — 
iată, cu succes, — să devină 
un schior complet. Cel de-al 
treilea concurent ce trebuie re
marcat după coborîre este ju
niorul Vili Podaru, căruia cali
ficativul bun trebuie să-i fie 
acordat pentru clasarea pe po
ziția a 4-a, în condițiile grele 
ale Pirtiei Lupului.

O învingătoare mai puțin 
scontată a fost Maria Balazs.

Pornită cu numărul 2 din start, 
eleva de la C. S. Ș. Miercurea 
Ciuc, pregătită de Francise 
Boniș, a avut emoții doar pînă 
la anunțarea timpului realizat 
de către Neta Simion, căreia 
i-au lipsit, insă, 17 sutimi de 
secundă pentru a o depăși pe 
noua campioană.

REZULTATE TEHNICE, 
rire, seniori : 1.
mo) *
2. C. Portik (Dinamo) 1:54,41 
N. Barbu (Dinamo) 1:54,46 ;

Podaru (Dinamo) " 
Bobiț (LE.F.S.

1:56,55 ; senioare : 1.
iazs (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 
1 :03,73 (campioană națională) ; S. 
Nela Simion (C.S.U. Bv.) 1:03,90 ;
3. Daniela Uncrop (Dinamo Bv.)
t:04,50 ; 4. Elisabeta Stroe (Tele
fericul Bv.) 1:06,09 : 5. Nelida
Valclov (C.S.U. Pitești) 1:07,14 ; 
combinata alpină, seniori : 1. I 
Cavași 3715 p, 2. C. Portik 3738 p, 
3. K. Adorjan (A.S.A. Bv.) 3780 
p ; senioare : 1.
3296 p, 2. Erlka 
mo Bv.) 3343 
Stroe 3395 p.

V. 
I.

cobo- 
 . _. I. Cavași (Dina- 

1:51,73 (campion național) ; 
“ ■__ —..................................3.

4. 
1:56,50 ; 5.
București) 
Maria Ba*

Daniela Uncrop 
Codrescu (Dina-
p, 3. Elisabeta

Radu TIMOFTE
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ÎNVINGĂTOARE IERI, IN ETAPA A 16-a LA RUGBY, 
FARUL Șl DINAMO RÂMÎN ÎN URMĂRIREA LIDERULUI

După meciurile disputate Ieri 
în Divizia A la rugby, doar Fa
rul și Dinamo au rămas la 5 
puncte de lidera Steaua. Dar iată 
amănunte de la jocurile etapei 
a 16-a :

FARUL — R. C. GRIVIȚA RO
ȘIE 12—6 (9—3). XV-le tomitan,
mai decis în prima repriză, 
organizat și mai percutant și-a' 
asigurat într-o bună măsură 
tori a în această perioadă 
trei lovituri de pedeapsă avînd a- 
celași autor, pe Bucos (în minu
tele 6, 18, 3t). Farul ar fi putut 
să-și valorifice și mai net atuu- 
rile amintite dacă tentativele de 
eseu (min. 2, 4 și 35) n-ar fi
avut drept stavilă o apărare or
donată și disciplinată. Doar o 
singură dată aflată în ofensivă, 
R. C. Grivița Roșie a reușit să 
reducă din handicap (Simion 1. 
p. în min. 39). După pauză, rolu
rile se schimbă, inițiativa trece 
de partea echipei oaspe, care este 
la un pas de eseu în min. 46 (la 
o bîlbîială a lui Holban în

ETAPA A XVIII-a A

mal

vic- 
prin

priul 
după 
gură 
ruluh 
resc 
(1. P. 
ment de respiro 
Farul se menține în avantaj du
pă această acțiune, Motrescu 
este pe cale să realizeze un spec
taculos eseu, dar ratează la un 
metru de spațiul de țintă advers! 
In replică, oaspeții ies tot mai 
mult din jumătatea lor de teren, 
forțând modificarea scorului ; nu 
reușesc s-o facă decît -o singură 
dată, prin același Simion (1. p. 
min. 73).

Arbitrul Al. 
dus cu 
FARUL : Holban 
C. Vasile, 
Bucos, N. 
mitru, FI.
cu, Nache 
Mușat ; R. 
Simion —

22). Aproape 20 de minute 
aceea baloanele au o sin- 
clirecție : spre buturile Fa- 
Și totuși, gazdele își mă- 

avantajul, tot prin Bucos 
în min. 62), într-un mo- 

al oaspeților.

Lemneanu a con- 
autoritate formațiile : 
” ” Bogheanu,

Lungu, Motrescu — 
Dinu — Podara, Du- 
Constantin — Malan-
— Băcioiu. Grigore. 
C. GRIVIȚA ROȘIE : 
Țuică, Rădoi, Bidirel,pro-

„CUPEI ROMÂNIEI- LA VOLEI
des- 

riin 
„CUPA ROMÂNIEI* la volei. Iată 
rezultatele :

Sîmbătă și duminică s-a 
fășurat etapa a XV III-a

FEMININ

DINAMO BUCUREȘTI — CHIM- 
PEX CONSTANȚA 0—3 (—8, —7, 
—5). Cele două echipe s-au pre
zentat la meci doar cu cîte 7 
jucătoare. In fiecare dintre se
turi, oaspetele s-au distanțat de 
la început, realizînd un avans de 
șase puncte, pe care l-au păstrat 
și l-au mărit pe parcurs. S-au 
evidențiat Mirt a Marinescu, Li
liana Văduva și Emilia Mănăilă 
de la Chimpex și Doina Moroșan 
și Carmen Puiu de la Dinamo. Au 
arbitrat bine ___ _Z__________ .1
Mugur Nicolau. (S. NOR.).

RAPID — C.S.U. GALAȚI 3—1 
(12, —5. 6. 2). înfrîngerea liderei 
poate constitui o surpriză doar 
pentru cei care n-au văzut me- 

Gazdele au evoluat cu mai 
for-

Ion Armeana sl

ciul.
multă ambiție, ___ _ ___
maiție care s-a regăsit rareori, 
jocul ei fiind grevat nu numai 
de greșeli, dar și de neînțelege
rile dintre jucătoare. S-au evi
dențiat Ileana Teodorescu, Ma
riana Ivanov și Eugenia Rebac de 
la echipa giuleșteană. Elen San
der și Maricica Muscă de la 
Învinse. Au arbitrat bine C. Mu- 
șat (Constanța) și FI. Ovidiu 
(Buc.) (EM. F.).
„U« BUCUREȘTI — ȘTHNȚA 

BACAU 3—0 (6, 12, 13). Meci
viu disputat, în care oaspetele 
au luptat cu multă ambiție, 
șind. de la set la set. să-și 
lorifice mal bine pregătirea 
nico-tactică. Partida a fost 
tigată însă de bucureștence ____
aportul adus. în principal, de ex
perimentatele jucătoare Alexan
drina Constantinescu sl Emilia 
Stoian. cărora 11 s-a adăugat II- 
diko Gali. De la învinse s-au re
marcat Marilena Bogdan (Grigo- 
raș) și Kate Tcacenco. Au arbi
trat bine Sorin Popescu (Con
stanta) si Ion Armeanu (Buc.). 
(S. NOR.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— UNIVERSITATEA CRAIOVA 
Ir—3 (9, —5. —11, —9). Aplauze 
pentru junioarele timișorence, 
oare au lupta* cu multă ambiție, 
obținînd primul set. Oaspetele, 
mai rutinate, au cîștigat în final. 
Remarcate : Piroșka Kovacs și 
Mariana Brînzei (de la gazde), 
Maria Mititelu șl Marinela Du
bin ciuc (de la oaspete). Bun ar
bitrajul lui M. Herțea (Cluj-Na
poca) și Al. Lungu (Tim.). (C. 
CREȚU — coresp.).

PENICILINA IAȘI — MARATEX 
BAIA MARE 3—1 (5, 10, —11, 5). 
Oaspetele au replicat viguros doar 
în setul al 
țiat Doina 
mă (de la 
Duciu (B.
M. Bonțoiu _____
COVEI — coresp.)

depășind o
rareori.

reu- 
va-

prin

treilea. S-au eviden- 
Stoian si Nadia Bru-
Penicilina) si

Mare). Arbitrai bun : 
și L. GrGn. (M. MA-

Lidia

Fălcușan — Podărescu, Anton — 
Voicu, ștefan, viad (min. 41 Pe
na) — Măcăneață, Stroe — C. 
Dinu, Pasache, Scarlat.

Tiberiu STAMA
ȘTIINȚA PETROȘANI — DI

NAMO 3—9 (0—9). Meci de mare 
luptă. în care oaspeții au fost 
superiori atît pe înaintare cît și 
pe linia de treisferturi, reușind 
o victorie meritată. Au marcat : 
I. Constantin (1. p. șl transfor
mare) și Chiricencu (încercare) 
pentru Dinamo, respectiv Tudose 
(1. p.). A arbitrat M. Gavrici.
(Em. NEAGOE, coresp.)

STEAUA — RAPID 
(32-3)

MASCULIN
STEAUA — UNIVERSITATEA 

CRAIOVA 3—1 (—12, 8. 6, 10).
Meci confuz, în care studenții au 
luptat cu ardoare. 
A. Ion și Bujor (de 
Păun (de la „U“).
— coresp.).

CALCULATORUL 
SUCEAVA 3—1 (12,
Victorie meritată a 
lor, care au jucat___ _______ __
In setul II au condus cu 9—3, 
dar relaxarea exagerată a permis 
oaspeților să răstoarne rezultatul. 
S-au remarcat Marinescu și Bu- 
lacu, de la învingători. Au ar
bitrat bine D. Dilcea (Galați) șl 
E. Cos to iu (Buc.). (N. MATE-
ESCU — coresp.).

VIITORUL BACAU — PETRO
LUL PLOIEȘTI 3—1 (12, 15. —12,
12) . Oaspeții au reușit să se im
pună în setul treL Au arbitrat 
Gh. Ciuta cu (Iași) și A. Dinicu 
(Buc.). <L IANCU — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — C.SJtf. 
DELTA TULCEA 3—1 (—14, 8, 4,
13) . Brașovenii au dominat în 
partea a doua a meciului. Re
marcați : Covaciu, Florea și Zam
fir ' (Tractorul) ; Enescu și Iancu 
(Delta). (P. DUMITRESCU — 
coresp.).

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 3—0 
(10, 8, 10). Meciul a fost la dis
poziția gazdelor, de la care s-au 
remarcat Staicu și Arbuzov. Ar
bitraj bun : I. Martin (Cluj-Na- 
poca) și C. Armășescu. (V. SA- 
SARANU — coresp.).

Remarcați : 
la Steaua) și 
(Gh. lazAb

— C.SJM. 
-12, 6, S).
bucureșteni- 

mai hotărîți.

(Buc.). (N.

56—3
Joc fără probleme pen

tru campioni, care au marcat nu 
mai puțin de 11 încercări (C. 
Ilie 3, Fuicu '
2, Murariu, 
chi, Pintea), 
6 dintre ele. 
înscris Șișiu
Fl. Dudu. (D, MORARU-SLIVNA). 

VULCAN — C.S.M. SIBIU 8—14 
(4—4). Victorie neîndoielnică a 
oaspeților, care au avut o gră
madă mai omogenă, un „mijloc* 
sigur și (cel puțin) un atacant 
în vervă, internaționalul Becheș, 
reintrat după o lungă 
Bucureștenii au fost neinspirați 
în cvasitotalitatea fazelor. îndeo
sebi în momentele de finalizare, 
arătîndu-se preocupați mai de
grabă de... discuții cu arbitrul C. 
Udrea. Realizatori : Becheș 2. 
Ivan ciuc — eseuri, unul transfor
mat de Sîrbu pentru C.S.M.. res
pectiv Săndoi și V. Ionescu — 
eseuri. ‘

— RULMENTUL BÎRLAD 
(10—3). Frig aspru, dar 
„fierbinte- pe terenul Tei. 
două echipe care au realizat 
de mare frumusețe. în ciuda 
rulul, oaspeții s-au prezentat bi
ne sub comanda ..numărului 9“ 
Florescu, desfășurind acțiuni cu
rajoase la mînă, dar nu au avut 
resurse decrt pentru 60 de minu
te, după care am consemnat un 
„festival" al universitarilor. Au 
marcat Barba 2, Ilie. Leșanu, Co
jocarii, Al. Atanasiu, Șt. Căina- 
ru, Chiciu — eseuri, ultimul ju
cător transformînd unul, respec
tiv Dranga și Grigoriță, cîte o 
1. p. A arbitrat excelent P. Soa
re. (D. C.)

ȘTIINTA CEMIN BAIA MARE
— „U" TIMIȘOARA 10—0 (4—0). 
Joc de uzură, echilibrat, cu un 
plus de tehnicitate al gazdelor. 
(V. SASARANU. coresp.).

C.F.R. BRAȘOV — POLITEH
NICA IAȘI 6—6 (6—0). Meci viu 
disputat, în care feroviarii au 
condus pînă în min. 76 ! Au în
scris Popescu — încercare, trans
formată de Hulpoi, respectiv Ve- 
riveș — încercare, transformată 
de Popa (I. STANCA, coresp.).

și M. Ionescu cite 
Munteanu, Postola-
Codoi transformînd 
Pentru feroviari a 

(L p.c.). A condus

absență

(G.R.)
SPORTUL STUDENȚESC

------------ --------------- 34—6 
meci 
între 
faze 
sco-

IN DERBYUL DE BASCHET FARUL - STEAUA, 
JOC ECHILIBRAT DOAR SÎMBÂTĂ

în cadru] etapei a 19-a a di
viziei A la baschet masculin, au 
fost înregistrate următoarele re
zultate :

FARUL CONSTANTA — STEA
UA 0—2 : 76—83 (36—39) și 84—105 
(43—49). Prima întîlnire, deosebit 
de echilibrată, s-a desfășurat în- 
tr-o tensiune nervoasă mare din 
cauza numeroaselor greșeli ale 
arbitrilor V. Din și D. Oprea, 
precum și pentru că antrenorul 
bucureștean M. Nedef a protestat 
(cu și fără motiv) la deciziile ar
bitrilor. Farul, deși pe parcursul 
meciului a avut forțele diminuate 
(Băiceanu, Pașca și Țeglaș au 
fost eliminați pentru 5 faulturi), 
putea egala în ultimul minut (la 
scorul de 76—78). în al doilea 
joc, gazdele au menținut echili
brul timp de 32 de minute (71— 
73). apoi Mănăilă a părăsit tere
nul (5 faulturi), ceea ce a facili
tat distanțarea decisivă 
țiel Steaua. Coșgeteri : 
154-22, Pașca 104-22,

Băiceanu 74-18.

a forma- 
Spînu 

Mănăilă 
_____  . . respectiv 

Oczelak 174-30. Cernat 234-23. Er- 
murache 8+22. Opșitaru 12+8. (G. 
TAMAȘ — coresp.).

DINAMO ORADEA — C.S.U. 
BRAȘOV 1—1 : 55—74 (18—40) și

214-6.

DE AZI, JOCURILE ULTIMULUI TURNEU AL SERIEI 
SECUNDE DIN DIVIZIA A LA HOCHEI

Astăzi, pe patinoarul artificial 
„23 August44 din Capitală se vor 
disputa primele partide din ca
drul celui de al V-lea tur al se
rial secunde a Diviziei A la ho
chei. Este vorba de ultima run
dă a întrecerii, la capătul că
reia vom ști care este formația 
care va promova în prima serie 
valorică și care este cea care va 
disputa barajul pentru Divizia A 
cu câștigătoarea Diviziei B. Tur
neul începe azi și continuă 
marți, miercuri, vineri și sîmbătă, 
program înd cîte trei partide pe

zi. Iată programul primelor 
jocuri : ora 11 : Agronomia Cluj- 
Napoca — Progresul Miercurea 
Cine ; ora 15 : Tîrnava Odorhei
— C.S.Ș. Liceul Miercurea Ciuc ; 
ora 173® - A.S.E. Sp. studențesc
— A vin tul Gheorgheni. înaintea
acestei runde clasamentul se pre
zintă astfel : 1. Avîntul Gheor
gheni 36 p : 2. Progresul Miercu
rea Ciuc 22 p ; 3. Agronomia
Cluj-Napoca 21 p ; 4. A.S.E. Sp. 
studențesc 16 p : 5. C.S.Ș. Liceul 
Miercurea Ciuc 13 p ; 6. Tîrnava 
Odorhei 12 p.

80—75 (44—30). Joc foarte 61ab (în 
prima zi) din partea orădenilor ; 
duminică, ei au condus tot tim
pul. Coșgeteri : Weber 12+16. 
Szep 8+20, Nagy 11+12. respec
tiv Marinescu 16+16, Benedek 
12+18, Moraru 16+13. A arbitrat 
cuplul I. Antonescu — N. Con
stantinescu. (E. SURANY — co
resp.).

C.S.U. SIBIU — POLITEHNICA 
C.S.Ș. UNIREA IAȘI 2—0 : 93—86 
(50—41) și 97—96 (48—45. 85—85).
Victorii obținute cu greutate de 
sibieni, mai ales în a doua par
tidă ; în prelungiri, ei au mani
festat nț ai multă siguranță în 
organizarea acțiunilor ofensive. 
Coșgeteri : Takacs 12+32, Chirilă 
21+18, Cosma 25+13, respectiv 
Moisescu 34+22, Măgurean 10+29. 
Arbitri : G. Dutka — Al. Guță. 
(I. IONESCU — coresp.).

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — ,.U‘ ----------------------
1—1 : 75—74 . . .
(31—49). Joc plăcut în primul 
meci in care disputa a fost cap
tivantă pînă în ultima clipă ; 
duminică, oaspeții și-au manifes
tat permanent superioritatea. Cos- 
geteri : Stratulat 21+13. Paraschiv 
12+10. respectiv Dăian 21+10, Bar
na 9+10. Arbitri : P. Pasere — I. 
David (N. ȘTEFAN — coresp.).

I.C.E.D. — C.S.U. GALAȚI 2—0: 
93—77 (40—40) si 87—65 (50—34).
Coșgeteri : Grădișteanu 33+8.
Chirci 18+13, Berceanu 8+18. res
pectiv Corjos 20+3. Stratan 10+14. 
Arbitri : M. Aldea — M. Diman- 
cea și I. David — V. Pruncu. 
(St. NICOLAE — coresp).

DINAMO BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 2—0 : 100—64
(49—36) și 86—68 (55—33). întreeferj 
spectaculoase Ia care au contri
buit jucătorii ambelor echipe. 
Coșgeteri : Niculescu 12+23, Ca- 
raion 18+13. David 18+8. respec
tiv Bulancea 16+13. Plămadă 
19+21. Arbitri : Em. Nicolescu 
— V. Pruncu. M. Aldea — I. O- 
laru. (O. GUȚU — coresp.).

CLUJ-NAPOCA 
(46—37) sl 64—73

V.

a NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 16 
MARTIE 1980. Extragerea I : 39 
10 46 18 ; extragerea a Ii-a : 36 34 
67 58 ; extragerea a Hl-a : 51 43 
25 26. FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 702.1(52 lei.

® CÎȘTIGURILE TRAGERII EX
TRAORDINARE LOTO A MĂRȚI
ȘORULUI din 2 MARTIE. FAZA 
I : Cat. A : 2 variante 100% (au
toturisme Dacia 1 300 sau Skoda 
120 L și diferența în obiecte exis
tente în magazinele comerciale) ; 
eat. B : 5,75 a 19.464 lei sau, la 
alegere, o excursie de un loc sau 
două în R. P. Bulgaria — Turcia 
sau R. P. Polonă și diferența în 
numerar ; cat. C : 19,75 a 5.667 
led ; cat. D : 89.50 a 1.251 lei ; cat. 
E : 333,50 a 336 lei ; cat. F : 516,75 
a 217 led ; cat. G : 2.922 a 100 lei. 
FAZA a Ii-a : Cat. 1 : 2.50 va
riante (autoturism Dacia 1 300 sau 
Skoda 120 L și diferența în obiec
te existente în magazinele comer
ciale) ; cat. 2 : 13,75 a 16.536 lei 
sau, la alegere, o excursie de un

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
loc sau două în R. P. Bulgaria 
— Turcia sau R. P. Polonă și 
diferență în numerar ; cat. 3 :
34.75 a 6.543 lei ; cat. 4 : 195,50 a 
1.163 lei ; cat. 5 : 462,50 a 492 lei; 
cat. 6 : 845,75 a 269 lei ; cat. 7 :
4.343.75 a 100 lei. FAZA a IlI-a : 
Cat. I : 11,75 a 10.000 led sau, la 
alegere, o excursie de un loc sau 
două în R. P. Bulgaria — Turcia 
sau R. P. Polonă și diferența în 
numerar ; cat. J : 21 a 2.000 lei ; 
cat. K : 138,25 a 800 lei ; cat. L : 
242,25 a 400 lei ; cat. M : 327,50 a 
200 lei ; cat. N : 1.926,25 a 100 lei. 
FAZA a rv-a : Cat. O : 1,75 va
riante (autoturism Dacia 1 300 sau 
Skoda 120 L și diferența în obiecte 
existente în magazinele comer
ciale) : cat. P : 7 a 30.404 lei sau 
la alegere o excursie de un loc 
sau două în R. P. Bulgaria — 
Turcia sau R. P. Polonă și dife
rența în numerar ; cat. R : 22,75 
a 9.355 lei ; cat. s : 164,50 a 1.294

lei ; cat. T : 367,75 a 579 lei ; cat. 
U : 783,25 a 272 lei ; cat. Z : 
4.216,75 a 100 lei. Cîștigurile de la 
categoriile A, I și O, realizate pe 
bilete jucate 100° o, au revenit par- 
tieipanților : MIHAIL SPIRU din 
lași, ECATERINA CIUMACOV 
din Tumu Măgurele. SIMION 
MERCEA din Arad și SAMOIL 
ANTONESE din Suceava.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 16 MARTIE 

1980
I. Dinamo — Steaua X

II. Sportul stud. — Poli. Tim. X
III. Jiul — S.C. Bacău 2
IV. F.C.M. Gl. — F.C. Olt 1 
V. Poli. Iași — Univ. Cv. 1

VI. Chimia —F.C. B. Mare X
VII. Olimpia — A.S.A. Tg. M 1

Vm. F.C. Argeș — Gloria Bz. 1
IX. „U“ Cj.-N. — C.S. T-viște 1 
X.T’.C. C-ța — F.C.M. Bv. 2

XI.1 Dacia— Corvin ui 2
Xn. C.F.R. Cj.-N.— F.C. Bihor 1 

XITT. Unirea A. I. — U.T.A. X 
FOND TOTAL DE CÎSTIGURI : 

957.971 T.EI.

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

Divizia A, eiapa a 23-a

NICI 0 SOCOTEALA NU A FOST BUNA
Cine și-a închipuit că Dinamo și-a compromis orice 

șansă la titlu prin înfrîngerea în fața Sportului stu
dențesc a greșit, se știe. Cine și-a închipuit ieri, cînd 

a înscris Augustin, pe fondul unei evidente dominări a 
gazdelor, că Dinamo nu mai poate fi oprită de nimeni in 
cursa sa pentru titlu, a greșit de asemenea. Dinamo a fost 
oprită de Steaua. Cine s-a grăbit să subaprecieze șansele 
Stelei, „căzătoare” în ultima vreme (egală acasă cu Gala- 
țiul, învinsă de F. C. Olt), a putut constata în repriza a 
doua de ieri (cînd echipa lui Constantin și-a dominat prin 
calitatea jocului partenera) că atunci cînd se iau în serios 
Dumitru, Răducanu. Iordănescu et comp, pot „întoarce” ori
ce situație grea, orice meci, orice pronostic. Rămînînd în 
„balconul" clasamentului, e ușor de constatat că nici fot
baliștii craioveni nu mai sperie lumea (rezultat egal aca
să cu Sportul, infringere la Iași, acolo unde vreme de 8 
ani gazdele pierdeau jocul — sau punctui — din clipa în 
care oltenii coborau din tren în gara ieșeană), Leeds-ul și 
Borussia apărînd astăzi un fel de repere romantice pierdute 
în ceață. In locul celor 4 puncte (sau 3) „precalculate”, Uni
versitatea a obținut în ultimele două etape cu greutate u- 
nul singur. Deci altă socoteală greșită. Pentru mareie pu
blic, pentru pronosportiști, pentru microbiști, această stare 
flagrantă de incertitudine poate să aibă un farmec. Din 
punctul de vedere al valorii însă, al calității, al competi
tivității echipelor noastre fruntașe (subliniem : fruntașe), 
surprinzătoarea lor fluctuație este "departe de a su
gera clasa internațională, clasa europeană pe care tehni
cienii lor o tot anunță și o tot promit degeaba...

Salutăm, în final, frumoasa victorie a băcăuanilor la 
Petroșani și egalul echipei băimărene la Rm. Vilcea. Dacă 
strategul Traian Ionescu ne-a dovedit și în alte dăți că este 
în stare să cîștige un „meci imposibil” (chiar și după un 
joc egal cu lanterna pe propriul teren), „reapariția” lui 
Viorel Mateianu printre autorii evenimentelor de etapă 
este, din punctul de vedere al fotba’ului nostru, un fapt 
reconfortant. Celor grăbiți să-1 considere „stins” după ce 
„a ars” o vreme, Mateianu le-a adus aminte că se află 
tot în prima linie. Ca și Nicolae Proca, dealtfel, temeinicul 
antrenor brașovean care ne-a convins ieri dimineață că o- 
rașul de la poalele Tîmpei merită cu prisosință să aibă — 
și va avea — o echipă bună in Divizia A Ia toamnă.

Marius POPESCU

AAAI ERAU DOAR ȘAPTE MINUTE...
F.C.M. GALAȚI - F.C. OLT 1-0 (0-0)

Stadion Dunârea ; teren bun ; timp friguros ; spectatori — aproximativ : 
13.000. A marcat : BALABAN (min. 83). Șuturi la poarta : 9—5 (pe poartă : 
5-2). Comere : 11-6.

F.C.M, GALAȚI ; Oanâ 7 — Motoc 6, Vlad 7, Conslantinescu 7, Țolea 7 — 
Bejencru 7, Balaban 7. Burcea 7 - Majaru 6 (min. 53 Rusu 6), Cramer 6 
(min. 73 Hanu), Orac 6.

C, OLT : Nedea 8 — Licâ 7, Martinescu 6, Ciociocna 6, A. Mincu 6 — 
P. Petre 6, Șoarece 6, Badea 7 — Ciobanu 6 (min. 76 Fl. Dumitrescu), I<j- 
ma-ndi 6 (min. 46 Prepeliță 6), Pițurcă 6.

A arbitrat : R. St:ncan 8 ; la linie : I. Piischi (ambii din București) și M. 
I vă n ce seu (Brașov).

Trofeu! Petschovschi : 9. La juniori : 4-1 (2-1).
• ....... . .... .. ............ ............................... .

GALAȚI, 16 (prin telefon)
Joc aspru, de mare uzură, in 

care gazdele au atacat susținut, 
dar s-au lovit de rezistența a- 
prigă^ a oaspeților, care au venit 
hotărîți să apere prezumtivul 
punct al echipei în deplasare. A- 
tacurile susținute ale gălățenilor 
n-au găsit rezolvările așteptate, 
pe de o parte pentru că defen
siva olteană a jucat, am spune, 
cu abnegație, iar pe de altă 
parte, pentru faptul că înainta
șii gălățeni — în special Cramer 
și Majaru — n-au mai combinat
cu eficacitate, întregul sistem o- 
fensiv al echipei gazdă fiind pus 
în dificultate ele ieșirile decise 
ale oaspeților, pentru forțarea of
saidului. In spațiul de manevră 
restrins, manevrele au devenit
complicate, 
n-a reușit 
pătrunderi, 
rilor. Chiar 
gălățenii au

iar linia de mijloc 
să suplinească, prin 
autoblocările vîrfu- 
șl în aceste condiții, 
avut două mari oca

zii în prima repriză (min. 18 și

28) cînd Nedea a reușit să pareze 
două șuturi puternice.

După pauză, oaspeții renunță 
la contraatacurile din prima re
priză și încep să mizeze pe... tre
cerea timpului. în min. 49. Badea 
blochează în ultimă instanță un 
șut al lui Majaru. acțiunile o- 
fensive ale gălățenilor capătă o 
frecvență și mai mare, dar si 
greșelile devin mai numeroase, 
sub presiunea crizei de timp. în 
această perioadă, oaspeții au o 
singură ocazie de gol (min. 55) 
prin Șoarece. Golul victoriei cade 
în min. 83, mai mult ca urmare 
a insistenței în atac. Apărarea 
olteană ezită Ia o acțiune a lui 
Moțoc și BALABAN introduce 
ușor balonul în poartă. O victorie 
meritată, împotriva unei echipe 
care și-a vîndut scump pielea, 
dar care, cu forțe deliberat di
minuate în atac, a sperat să ob
țină doar un 0—0. scor de care 
au despărțit-o doar șapte minute.
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PITEȘTI, 16 (prin telefon).
Paradoxal, Gloria Buzău a jucat 

mai bine decît miercuri, la Ba
cău, dar a pierdut la scor. F. C. 
Argeș n-a avut o bună dispozi
ție de joc. și timp de o oră, deși 
a dominat, s-a chinuit cu „lan
terna roșie", trebuind să se mul
țumească cu un neașteptat 1—1 
Ia pauză, pentru ca, abia în min. 
60, să-și concretizeze superiorita
tea teritorială. Campioana juca 
confuz, șuturile ei nu-și găseau 
ținta, iar Gloria se apăra lucid 
și ieșea destul de des în atac, 
cum a făcut-o și în min. 38, cînd 
a reușit să egaleze. în prima re
priză au înscris RALEA (m'i. 23 
— șut de la 8 m, sub bară) și 
TOMA (min. 38 — care a reluat 
direct în gol centrarea lui Pc- 
trache).

A venit însă golul Iui MOICEA- 
NU — înscris in min. GC — și 
lucrurile au început sâ se lim
pezească. Dobrin. Iovănescu și 
ceilalți au început, intr-adevăr, 
să joace, și apărarea oaspeților 
avea să cedeze. Scorul a început 
să ia proporții : în min. 64 a în
scris IOVĂNESCU, care de Ia 25 
m a trimis mingea cu boltă în 
poarta goală (3—1) ; în min. 70, 
lansat in adîncime, MOICEANU 
a trimis balonul la colț (4—1) ; 
în min. 74, AL Nicolae scapă sin
gur, este oprit greșit de tușierul 
Gh. Ispas, F. C. Argeș se lansea
ză în atac, D. Nicolae e faultat 
în careu și BARBULESCU trans
formă penalty-ul (5—1) ; fci min. 
80 TULPAN execută impecabil o 
lovitură liberă de la 30 m și în
scrie (5—2) ; în min. 85, la un 
henț involuntar, comis de Mir
cea (mingea l-a sărit din pămînt 
în mînă), arbitrul a acordat 11
metri, a executat Bărbulescu, Tă
nase a respins, Iovănescu a cen-

F.C. ARGEȘ - GLORIA BUZA
Stadion ,,1 Mai" ; teren bun ; timp inch’s, I 

ximotiv 9 000. Au marcat : RALEA (min. 22^ I 
IOVĂNESCU (min. d4), BARBULESCU (mir 
TOMA (min. 38) și TULPAN (min. 80). Șuturi 4 
11-6). Corner© : 11-1.

F. C. ARGEȘ : Speriatu 6 — Bărbulescu 8 3
M. Zamfir 6), Ivan 7 — leton 6, Chivescu 6. I 
Redea 6 (min. 46 Moiceanu 7), Dobrin 7.

GLORIA BUZĂU : Tănase 5 — Vlad 5, Petrei 
Toma 6. Al. Nicolae 7, Mircea 5 — Starvciu 5. 
țeanu 5), Dobre 6.

A arbitrat : C. Szilcghi (Baia Mare) 7 ; ta 
și L. Vescan (Aiud) — ambii cu greșeli în def

Cartonașe galbene : STANCIU.
Trofeul Petschovschi : 8. Lo juniori : 3-0 (2-0).

trat și BARBULESCU a înscris ratări c 
cu capul (6—2) ; în min. 87 Toma văneset 
a trimis cu capul în bară, după

SATU MARE, 16 (prin tele
fon).

Soare strălucitor, cer senin 
deasupra unui stadion unde cei 
care iubesc in că pe F.C. Olimpia 
au venit s-o vadă la lucru în 
compania tirgmureșemlor. Trep
tat, treptat echilibrul inițial din 
teren se rupe și gazdele „am
balează motoarele*4 după o peri
oadă de acalmie. Prin-tr-un joc 
mai combinativ, Olimpia se dove
dește din ce în ce mai agresivă 
și periculoasă la poarta oaspe
ților. Tonul a fost dat in min. 24, 
cînd State a zguduit transver
sala cu o „Dombă". de la apro
ximativ 25 m. Tribunele se în
viorează și așteaptă deschiderea

scorul ut 
nutele 2 
si Mihu 
A.S.A..
glcă în 
nu se 
de m_.

Kaizer 
canții li 
,orIn aces 
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stingă, 
pasă ins 
BATHO: 
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tacanriîi

In ur:
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ecît p ar

in tîm- 
curată 
Iordă- 
6coru- 
și, cu

DINAMO - STEAUA 1-1 (1-1)
Stadion Dinamo ; teren puțin moale, dar 

spectatori — aproximativ 14 000. Au marcat :

FRUCTUOSUL START BAC AU AN DECISIV!
JIUL PETROȘANI - S.C. BACĂU C-2 (0-2)
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practicabil ; timp închis, rece ;
_______ _____ ___ _____  AUGUSTIN (min. 33) și A IO-

NESCU (min. 41). Șuturi la poartă : 18—8 (pe poartă : 7—3). Comere : 6—5.
DINAMO : Eftimescu 6 — Cheran 7, G. Sandu 7, Di nu 6, Stan eseu 6 —

Mulțescu 6, Augustin 7. Custov 5 (min. 84 Dragnea) — Țâlnar 7, D. Geor
gescu 6, Iordache 6 (min. 80 D. Zamfir).

STEAUA : Iordache 8 — Anghelinl 5, FI. Marin 7, Same? 6, Nițu 5 — Ae- 
lenei 6, Dumitru 7, Stoica 6, lordănescu 6 — M. Rădueanu 7, A. lonescu 7.

A arbitrat : C. Dinul eseu 8 ; la linie : N. Georgescu și I. Pop (toți din 
București).

Trofeu! Petschovschi : 8. La juniori : 1—1 (0—1).

9 ■

gheața“ (puțin mai tirziu, în min. 
38. portarul Iordache avea să 
destrame, printr-o ieșire inspi
rată. o acțiune Tălnar-Iordache- 
Mu’țescu de toată frumusețea), 
dar adversarul, matur, decis să 
dea tot ce poate la ora actuală, 
nu depusese armele. Și • nouă 
ripostă a Stelei, inițiată tot pe 
partea stingă, avea să se încheie, 
în min. 41. cu golul egalizator : 
a centrat Iordănescu. în apropie
rea liniei de fund, și A. IONESCU 
a șters, de ia circa 8 m, lateral 
stingă, balonul, cu capul, pla- 
sindu-1 in colțul lung.

în partea a doua a meciului, 
jocul avea să coboare șl ca tem
po și ca factură tehnico-tactică. 
Dinamo clătea. pare-se, tribut 
marcajului om la om pe tot te
renul (resimțindu-se după efor
tul depus cu patru zile înainte), 
în timp ce Steaua 6e organiza 
judicios la mijloc si în arier
gardă. d est ră mind și apoi con
struind. din puține pase, faze de 
gol. cum au fost acelea din min. 
55 (cînd M. Rădueanu, și cu con
cursul lui... Eftimescu. a trimis, 
de la 17 m. mingea în transver
sală) și 75 (cînd Eftimescu a

ieșit inspirat. stopînd acțiunea 
lui FI. Marin, pe cît de hotărîtă 
pe atît de abilă). Pînă la sflrșit. 
Dinamo a mai țesut clteva faze 
la poarta Iul Iordache, însă par
că... telefonat si Intr-un tempo 
lent (în min. 75. D. Georgescu, 
ta duel cu Sameș. s-a dezechili
brat și a căzut ta careu, dar ar
bitrul. pe fază, a procedat bine 
neaeordînd penaîtyul reclamat de 
unii suporteri al gazdelor). în
lesnind misiunea unei apărări 
mereu prompt regrupată. Fluie
rul final al arbitrului va consfin
ți un egal echitabil.

Gheorghe NICOLAESCU

D.

Stadion Jiul ; teren moale ; timp friguros,
5 000. Au marcat : BOTEZ (min. ~
10-6 (pe poartă : 5—4). Comere :

JIUL : Cavai 6 — P C  Z  ...........   „IIVu-
lescu 5 — Varga 6, Ciupitu 5, Tr. Stoica 5 (min. 53 Enescu 5) - Bucurescu 
5, Șălâjan 5, Stoichițâ 5.

S. C. BACAU : Mangeac 8 — 2, C.
83 Catcrgiu), Elisei 7 - Corpuci 9, Vamanu 8, L. Moldovan 7 — 
Botez 8 (min. 86 I. Solomon), Antohi 7-f-.

A arbitrat : Gh. Retezan 9 ; fa linie : I. Lăzâroiu (ambii din București) și 
Cr. Teodore seu (Tîrgovișîe).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-0 (0—0).
• ■■■■■ . i

PETROȘANI 16 (prin telefon)
Incomodați de marcajul ..scai-, 

pe tot terenul, aplicat de toți 
jucătorii băcăuani, fotbaliștii Jiu
lui n-au putut să-și creeze a- 
proape deloc situată clare de 
gol ta prima repriză. Apărîndu-se 
exemplar, «cînd rislDă de ener
gie. oaspeții au initiat t 
contraatacuri-mod el care
surprins pe fundașii Jiului, 
fel, ta min. 12. scorul a ___
deschis de BOTEZ, care a pri
mit o pasă Ia „întflnire" de la 
Vamanu, a pătruns ta careu si 
a șutat plasat pe lingă Cavai. Al 
doilea gol a fost înscris, ta min.

mp friguros, vînt ; spectatori — aproximativ
12), CARPUCI (min. 24). Șuturi la poartă : 
11-2.

Grigore 5 (min. 46 Bedo 6)z Bădin 5, Rusu 5, Micu-

Andrieș 8, C. Solomon 8, Lunco 8 (min.
Chitaru 8,

clteva 
l-au 
Ast- 
fost

24. în urma unui corner executat 
de Chitaru, fundașii Jiului au res
pins balonul, același Chitaru a 
reluat puternic, din unghi închis, 
la rădăcina bir ei ; mingea a re
venit tn teren și CARPUCI a ex
pediat-o, din apropiere, în plasă. 
Tabela de marcaj putea 
0—3, în min. 27. cînd Botez

arăta
a

ul~J.UI CIMPEANU II
OCA - C.S. TlRGOVIȘTE 3-0 (1-0)

bun ; timp frumos, dar rece ; spectatori — apfo- 
MPEANU II (min. 35, 54 și 89). Șuturi la poartă : 
>mere : 16—2.
ăreanu 6 — Porațchi 7, Dobrău 7, Ciooan 6, Ba- 
i 7 (min. 85 Mânu), Batacliu 7 — Booa 7 (min.

Florescu 6.
6 — Gheorghe 5, Alexandru 6, Ene 6» Pitaru 5 

£allo 6, Constantin 5, Isaia 5 — FI. Grigore 7, 
5), Greaca 5.

(Craiova) 9 ; la linie : Fr. Coloși (București) și

La juniori : 3—2 (2—0).

>rin tele

larilor o- 
repriză. 
din po- 

: (min. 3 
De par- 
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iptă, prin 
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apărarea
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îabil, dar 
imită ba
lă de la 
îl gol al 
unei mari 

în mar
in : cîm- 
cu mare 
catapul- 
barelor

și 69) și CIMPEANU II (căpitanul 
„șepcilor roșii44, în vervă deose
bită). Dealtfel, el este și autorul 
celorlalte două goluri. Pe primul 
l-a marcat trimițînd cu capul, 
sub transversală, mingea centrată 
de Florescu (min. 54), iar pe al 
doilea, în penultimul minut de 
joc, după un pressing efectuat 
asupra fundașilor centrali ad- 
verși. 3—0 este un scor absolut 
meritat, dar care nu se întreve
dea după cum B-a desfășurat jo
cul în prima repriză, după acele 
impetuoase curse ale lui FI. Grl- 
gore, „uitat" de coechipieri lîngă 
tușă.

Laurențiu DUMITRESCU

DUPĂ 8 SEZOANE...
POUTEHNICA IAȘI - UNIV. CRAIOVA 2-0 (1-0)

Stadion „23 August" ; timp friguros ; 
ximativ 12 000. A marcat : COSTEA (mm. 
21-7 (pe poartă : 6-2). Comere : 5-4.

POLITEHNICA • Bucu 7 — Munteanu 
Florean 7, Coraș 6, Simionaș 7 (min. 
(min. 78 D. lonescu), Costea 8.

UNIVERSITATEA : Boldici (min. 3 Lung 8) — Purima 6, 
nescu 7, Ungureanu 6 — Țideanu 7, Bălăci 7, Beldeanu 
nose) — Crișan 6, Cămătaru 6, Ir i me seu 6.

A arbitrat : C. Jurja 9 ; la linie : D. lordache (ambii 
I. Rus (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene î MUNTEANU, D. IONESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. Meciul de juniori nu s-a disputat.

teren desfundat ; spectatori
15........................... "

apro-
și 85) dtn 11 m). Șuturi la poartă:

O

IAȘI, 16 (prin telefon)
tn opt sezoane precedente, Po

litehnica nu reușise niciodată să 
obțină victoria in fața Univer
sității Craiova. Complexul craio- 
vean, țesut de-a lungul timpului, 
reprezenta deci o povară tn plus 
pentru o echipă slab clasată, da
toare să învingă neapărat 
der cu pretenții.

Asprit de miză șl de 
grea a terenului, meciul 
oricum o încleștare frumoasă care 
și-a permis primul „resplro" abia 
in min. 85, cind COSTEA a adus 
scorul la 2—o, transformind pe- 
nalty-ul dictat Ia faultarea lui 
Dăniiă tn suprafața de pedeapsă. 
Plnă atunci, o cursă tensionată 
de urmărire între Politehnica, 
care își dădea seama că un sin
gur gol reprezintă un avans prea 
fragil în fața unei formații ma
ture, și Universitatea care apăsa 
mereu pe accelerație pentru o ega- 
lare de care s-a simțit tot timpul 
capabilă. Bineînțeles că maniera 
de tratare a ostilităților a fost

...Șl AU RAMAS 500!

un li-

starea 
a fost

7,
88

Anton 7, Ursu 7, Ciocîrlan 9 —
Popescu) — Dăniiă 9, Cioacă 6

8) Purima 6, Tilihol 7, Ștefâ-
7 (min. 76 Da-

din București) șl

diferită : gazdele, care au marcat 
în min. 15, cînd COSTEA a fina
lizat o combinație între Coraș 
și Dăniiă, au avut inițiativa în 
atac unde Dăniiă, activ și inspi
rat, regăsit după o lungă eclipsă, 
a fost sprijinit de niște coechipi
eri dispuși la travaliu (dintre 
care Costea și-a asumat rolul pun- 
cherului) ; oaspeții s-au apărat 
în ordine, declanșînd contra
atacuri șocante, nefinalizate toate, 
căci Crișan, cel vizat cu precă
dere, a pierdut, in extremis, due
lurile cu Ciocîrlan.

fon CUPEN

DIVIZIA
SERIA I

scăpat singur și. din interiorul 
careului, numai cu Caval în 

a trimis alături. Gazdele 
descumpănite, nu reușesc

față,
sînt __ __________ _ _______
deloc să lege jocul, tn min. 30, 
cînd 2_______ __
suprafața de pedeapsă de C. So
lomon. ele irosesc posibilitatea 
de a reduce din handicap. Ciu- 
pitu trim ițind balonul în 
versală". în min. 42. L.
van a ratai si el o mare 
reluînd peste poartă, cu 
de la numai 6 metri.

Repriza a doua nu aduce ni
mic nou. Băcăuanii sînt ceva mai 
prudenți, ies mai rar din dispo
zitivul de apărare și, pe fondul 
unei superiorități teritoriale, e- 
chipa locală ratează cîteva situa
ții de a marca prin Varga (min. 
49), Bucurescu (min. 65) si Stoî- 
cbttă (mtn. 73).

Sălăjan a fost faultai tn

„trans- 
Moldo- 
ocazie, 
capul.

Gheorghe NERTEA

IN LOC DE 3-1... 2-2
CHIMIA RM. VÎLCEA - F.C. BAIA MARE 2-2 (2-0)

Stadion ,,1 Mai" ; teren bun ; timp excelent de joc ; spectatori 
ximativ : 12 000. Au marcat : TELEȘPAN (min. 
pectiv BALAN (min. 70), ROZNAI (min. 88). 
poartă : 6-9). Comere : 3—8.

CHIMIA : Constantin 6 — Bâdilâ 6, Iordan 7,
7 (min. 75 Barbut 6), Savu 7 (min. 32 Coca 
Carabageac 7, Gingu 6.

F. C. BAIA MARE : Ariciu 6 — Borz 7, Condruc 7, Sabâu 6, Molnar 6, 
P. Radu 7, ~
7, Buzgâu 6

A arbitrat 
București).

Cartonașe
Trofeu! “

apro-
11), GÎNGU (min. 29), res- 

Șuturi la poartă : 13-13 (pe

Basno 7, Cincâ 7 - G. Stan 
I 6), Cilean 7 — Teleșpan 7,

Tedreș 7, RoznoiBăian 7, Cioban 6 (min. 59 Mureșan 7) 
(min. 70 Koller 6).

: C. BârbuJescu 8 ; la linie : A. De! ea nu și M. Bercan (toți din

galbene : SABAU. 
Petschovschi : 9. La juniori : 5—0 (1—0).

VILCEA, 16 (prin tele'
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înmulțit, 
ap ăsta d 
posibili- 

lesprlnde- 
ninărl te- 
alb-negri- 
îi acestei 
im-planul 
1 ratările 

51. 62m.

>ȘIEZ/
ri — apro-
60și 7Q),

>e poartă :

56
8.

ulpan 6 —
i 70 Râchi-

(Constanța)

SPORTUL STUDENȚESC - POLITEHNICA TIMIȘOARA 0-0
Stadion Republicii ; teren alunecos, desfundat pe alocuri ; timp friguros ; 

spectatori - aproximativ 6 000. Șuturi la poartă : 14—11 (pe poarta : 3-3). 
Comere : 5-1.

STORTUL STUDENȚESC : Moraru 7 — Tănăsescu 6 (min. 81 Munteanu I), 
Cazan 6, Grigore 6, Munteanu II 7 — lorgulescu 5, O. lonescu 6, Cățoi 6 
— M. Marian 6 (min. 60 Stroe 5), M. Sandu 5, Chihaia 5.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Sucle 7 - Nadu 7, Păltinișan 7, Vîșan 7, 
Barna 6 — Dembrovschi 6 (min. 77 Roșea), Manea 6, T. Nicolae 7 — An- 
ghel 6, Nedelcu II 6, Nucă 6 (mîn. 88 Sunda).

A arbitrat : Al. Mustâțea (Pitești) 8 ; la linie : D. OJogeanu (Arad) șt 
D. Preoțescu (Craicva).

Cartonașe galbene : NUCĂ, M. SANDU.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 3-0 (1-0).

• | »■ ■— i ■ ■ i
Cînd am intrat pe stadionul din 

Dealul Spirii erau cam 10 000 de 
spectatori la „uvertura44 cuplaju
lui, meciul de „B“ dintre Rapid 
și Poiana Cîmpina. Cînd a în
ceput partida vedetă, au rămas 
cam 6 000. Colocviul studențesc 
nu promitea cine știe ce meci de 
senzație, dar era un joc de „A“. 
în care bucureșt-enii, cu cinci 
puncte din ultimele trei partide, 
porneau mari favoriți. Prima re
priză. pe un teren greu, care a 
relevat mal ales oboseala stu
denților din Regie, mari perfor
meri. în etapa trecută, la Cra
iova, prima repriză, spuneam, a 
fost însă eu mult. sub valoarea 
și spectaculozitatea duelului din 
deschidere. O repriză plată, ce
nușie. ca vremea, în care
netul cronicarului era gata-gata 
să rămînă imaculat, dacă n-ar 
fi existat ratările lui M. Marian 
(min. 17). M. Sandu (min. 33) și, 
mai ales, ocaziile lui Anghel ??hin. 
36 și 44). Cu un asemenea anti-

car-

rin și Io-

tin ALEXE

spectacol și cu tentația derbyu- 
iui televizat, tribunele au deve
nit goale, rămînînd doar mica și 
fidela galerie bucureșteană și cî
teva cunoștințe ale timișorenilor, 
în total pînă în... 500 ’
tatori.

Paradoxal, dar fără 
nea necesară oricărui 
publicul — repriza a doua a fost 
ceva mal bună și mal bogată în 
faze de poartă, datorită, în spe
cial, timișorenilor, care au de
venit mai curajoși în șarjele lor 
ofensive. Elevii lui Ion V. Io- 
nescu vor domina, dealtfel, repri
za secundă, avînd chiar șansa 
victoriei prin Anghed (min. 46 și, 
mai ales. 83 — cea mal mare o- 
cazie a meciului), Păltinișan (min. 
53). T. Nieolae (min. 59) șl Ne- 
delcu (min. 80), gazdele aflîndu-se 
doar în min. 72 în fața golului, 
ratat de M. Sandu. Bănățenii s-au 
închinat însă prea mult egalului, 
mai mult decît meritat.

Mircea M. IONESCU

de spec-

dimensiu- 
spectacol,

F.C. CONSTANȚA — F.CJd. 
BRAȘOV 6—2 (0—1). Autorii golu
rilor : Paraschivescu (min. 31) șj 
Antonescu (min. 77, autogol).

UNIREA FOCȘANI — C.SJVI. 
SUCEAVA 3—8 (1—9). Au înscris : 
Rusu (min. 30 și 83) și Manola- 
che (min. 55).

C. S. BOTOȘANI — MUSCE
LUL CIMPULUN i 4—0 (2—0) 
marcat : ' ; '
(min. 16 și 72) și Macovei (min. 
46).

I.C.I.M. BRAȘOV 
CONSTANȚA 4—0 (0—0). Au În
scris : Lie (min. 47 și 80), Cimpean 
(min. 68) și Hîrlab (min. 71 din 
11 m).

CIMENTUL MEDGIDIA — 
NERUL GURA HUMORULUI 
(1—0). Unicul gol a fost realizat 
de Arău (min. 3).

DELTA TULCEA — NITRAMO- 
NIA FAG AR AȘ 4—0 (2—0). Au 
marcat : Zicu (min. 33 și 72), Ro
taru (min. 31) și Sacu (min. 75).

ENERGIA GH. GHEORGHIU-DEJ 
— VIITORUL VASLUI 2—0 (1—0). 
Autorii golurilor : Petcu. (min. 26) 
și Frasin (min. 87).

VIITORUL GHEORGHENI — 
PROGRESUL BRAILA 2—0 (0—0). 
Au înscris : Cerghiz (min. 59) și 
Barta (min. 79).

F. C. BRAILA — TRACTORUL 
BRAȘOV 2—0 (1—0). Au marcat : 
Petrache (min. 1 din 11 
Luca (min. 66).

Relatări de la C. Popa, 
noliu, T. Ungureanu, C.

Avram, P. Comșa, Gh. 
C. Malnași și N.

Dud ea (min. 8),

PORTUL

MI-
1—0

m) si

R.
Costin.

V. Ma-
Gruia, 

Gorun,

UNDAȘ OLIMPIA S. MARE - A SA TG. MUREȘ 1-0 (1-0) *

ă în mi-
Mureșan 

țin ținta, 
mai ener- 
ieplasare, 
ac ; linia 
e loc. 
ireu ata- 
localnici- 
^Wigurul 
jalizat în 
că de pe 
la Bolba, 

fundașul 
atac, în- 

c, dintr-o 
așinea a-

Stadion Olimpia ; teren foarte bun ; timp primăvâratic, soare ; spectatori
— aproximativ 7 000. A marcat BATHORI II (min. 34). Șuturi la poartă: 
18—3 (pe poartă : 7—2). Comere : 8-8.

OLIMPIA : Pustai 7 — Pinter 6, Kai zer 7, Matei 7, Bathori II 7 — Pop 6 
(min. 64 Mereu 6), Mihuț 6, Balogh 7 — V.. Mureșan 5, Bolba 7 (min. 79 
Ghencean), State 7.

A.S.A. ; Tapcszto 8 —
64 Unchiaș 6), Bozeșan
5, Hajnal 5.

A arbitrat : C. Ghiță
(ambii Ploiești).

Cartonașe galbene : MATEI și PUSTAI. 
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1—1 (1—1).

q ---- iniwr i i ■ i r i i r

tide! aveam să consemnăm o sui
tă de ocazii, una 
alta, însă Bolba 
56), Matei (min. 
reșam (min. 46) 
majoreze scorul,
— astfel

Kortesi 6, Boloni 6, Ispir 7. Gali 6 — Biro I 5 (min. 
5 (min. 64 Varodi 6), Pîslaru 6 — Both II 5» Fonici

(Brașov) 9 ; la linie : M. Moraru și Ai. Bâdulescu

ale par-

mai mare decît 
(min. 38, 55 și 
44' și V. Mu- 
mi reușesc să 
care ar fi fost 

conform cursului jo-

culuL Să recunoaștem că aceasta 
s-a datorat șl intervențiilor exce
lente ale portarului oaspeților. 
De remarcat că în ultimele mi
nute de joc Hajnaâ și Faimei ar 
fi putut egala.

Stelian TRANDAFIRESCU

1. F.C.M. BRAȘOV
2. F.C. Constanța
3. Unirea Focșani
4. Delta Tulcea
5. C.S. Botoșani
6. C.S.M. Suceava
7. Viit. Vaslui
8. I.C.I.M. Bv.
9. Progresul Brăila

10. F.C. Brăila
11. Viit. Gheorgheni
12. Minerul G. H.
13. Tractorul Bv.
14. Nitramonîa Fâg.
15. Mușcelul C-lung
16. Energia
17. Cimentul Med.
18. Portul C-ța

19 16 
19 12 
19,10

9
10
8
7
6
8
7
6
7
6
7
6
6
7
5

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

3 
1 
2
4
1
4
5
4
2
4
5
3
4
2
4
3
1
2

0 46- 8 35
6 39-18 25
7 33-18 22
6 32-22 22
8 31-23 21
7 24-19 20
7 28-22 19
7 31-26 18
9 38-26 18
8 27-30 18
8 21-33 17
9 16-34 17
9 21-27 16

10 18-29 16
9 22-35 16

10 18-31 15
11 22-38 15
12 13-36 12

ETAPA VIITOARE
23 martie) : F.C. BrăHa 
gia Gh. Gheorghiu-Dej 
I.C.I.M. Brașov 
(2—4), Muscelul
C.S.M. Suceava (0—7), Portul Con
stanța — Progresul Brăila (1—4), 
Cimentul Medgidia — C.S. Boto
șani (1—2), Tractorul Brașov — 
F.C. Constanța (0—4), 
Făgăraș — Viitorul 
(2—4), Viitorul Vaslui 
Tulcea (0—1), Minerul 
moralul

F.C.
(duminică

— Ener- 
i a—3),

F.C.M. Brașov 
Cîmpulung —

C.S.

Nitramcnia 
Gheorgheni 
— Dalta 
Gura Hu-

Unirea Focșani (0—5).

RM. 
fon).

început de meci furtunos, cu 
mulțl nervi. Se joacă tare, cu 
răutate deseori, dar nu lipsește, 
din fericire, nici fotbalul de ca
litate. Scorul este deschis relativ 
repede. Autorul golului, TELEȘ
PAN, în min. 11, care a deviat în 
plasă un șut al lui Savu. Reacția 
băimăreană nu Intîrzle șl oaspe
ții au o perioadă de 15 minute 
în care domină cu autoritate, 
forțind egalarea, pe lingă care 
trec foarte aproape de 3 ori : în 
min. 15, Iordan respinge un „cap“ 
al lui Roznal ^balonul 11 depășise 
pe Constantin și se îndrepta spre 
plasă) ; în min. 18, Terheș, scă
pat singur spre poartă, este o- 
prlt de un fluier... din tribună ; 
tn min. 25 o acțiune inițiată de 
Condruc are un final confuz și 
controversat, mingea lăslnd im
presia că a trecut prin poartă. 
Arbitrul, pe fază, face semn că

Jocul să continue. Chimia depune 
eforturi „să scape din corzi” și 
reușește, grație efortului perso
nal al lui GtNGU care, în min. 
23, a Înscris la capătul unei ac
țiuni de toată frumusețea : 2—0.

Și după pauză jocul continuă 
să fie disputat, să aibă nerv, mai 
puțin nervi insă. Fazele de gol 
alternează cu o mare rapiditate 
la cele două porțl. Se joacă de 
ambele părți numai pe atac. Băl- 
mărenii sînt ‘
finalizare și 
min. 70 prin 
țiune simplă 
greu pentru 
cum să-și t____  _____________
nlm. tn min. 87 Gingu, singur cu 
Ariclu in față, are golul în picior 
șl certitudinea victoriei. Dar tn loc 
de 3—1, un minut mai tirziu, vi
ne egalarea, firesc am spune, 
prin ROZNAI care a șutat fără 
speranță pentru Constantin.

Mihai IONESCU

ceva mai inspirați la 
reușesc să înscrie în 
BALAN, după o ac- 
dar eficace. Moment 
gazde care luptă a- 

apere avantajul mi-

B: ETAPA
SERIA A Il-a

PET8OLUL PLOIEȘTI — ME
TALUL PLOPENI 2—1 (1—0). AU 
marcat : Simaciu (min. 5), Topo- 
ran (min. 50), respectiv Eparu 
(min. 65).

FLACĂRA MORENI — CHIMICA 
TÎRNAVENI 2—0 (1—0). Au în
scris : Vasilache (min. 44) și Rus 
(min. 85 din 11 m).

F.CJtf. GIURGIU — PROGRESUL 
VULCAN BUCUREȘTI 1—1 (1—0). 
Autorii golurilor : M. Preda (min. 
30) pentru F.C.M., Țevi (min. 85) 
pentru Progresul Vulcan.

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— ENERGIA SLATINA 4—0 (1—0). 
Au înscris Pantă (min. ~
Popa (min. 63 și 75) și 
(<nin. 80, autogol).

GAZ METAN MEDIAȘ 
MU SIBIU 2—0 (1—0). Au mar
cat : Țiglaru (min. 9) și Ioniță 
(min. 48).

RAPID BUCUREȘTI — POIANA 
CIMPINA 1—0 (1—0). Unicul gol 
a fost realizat de Manea (min. 33).

CHIMIA ---- ------------------
METALUL 
(0-1) 
W), i _
Mirea (min. 23).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
RULMENTUL ALEXANDRIA 1—0 
(0—0). Autorul golului : Niță
(min. 82).

Meciul PANDURII TG. JIU 
LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI 
fOst amînat.

Relatări de la A. Cristea, Gh. 
ninca, Tr. Barbălată, N. Tokacek, 
M. Țacăl, D. Moraru-Slivna, O. 
Gruia și P. Ion.

2), S. 
Vlăduț

ȘOI-

TR. MĂGURELE — 
BUCUREȘTI 8—1 

i. Au înscris : Andrei (min. 
Pancea (min. 88), respectiv

a

SERIA A IlI-a
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — F.C. 

BIHOR 4—1 (1—1). Au înscris 3 
Mureșan (min. 15), Albu (min. 
49), Berindei (min. 75}, Vidac 
(min. 79, autogol), respectiv 
Georgescu (min. 44).

SOMEȘUL SATU MARE — MI
NERUL CAVNIC 0—0.

MLNERUL MOLDOVA NOUA — 
MINERUL ANINA 2—0 (2—0). AU 
marcat : Văcaru (min. 5) și Diana 
(min. 35).

DACIA ORAȘTIE — CORVINUL 
HUNEDOARA 1—4 (0—2). Autorii 
golurilor : Radu (min. 70)._res
pectiv Merlă (min. 32), 
(min. 35 și 75) și Văetuș 
71).

STRUNGUL ARAD — GLORIA 
BISTRIȚA 0—3 (0—0). Au marcat: 
Georgescu (min. 54), Mo ga (min. 
69) și Butuza (min. 86).

UNIREA ALBA IULIA — U.T. 
ARAD 2—2 (1—2). Au marcat :
Gh. Vasile (min. 27). Kir (min. 
54) pentru Unirea, Vaczi 
32), Tirban (min. 33)

Petcu 
(min.

(min. 
pentru

U.T.A.
F.C.M. REȘIȚA — U.M. 

ȘOARA 1—0 (i—0). unicul 
fost realizat de Oancea (min. 9).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — ME
TALURGISTUL CUGIR 0—1 (0—0). 
A înscris : Vătafu (min. 53).

AURUL BRAD — IND. SÎRMEI 
C. TURZII 1—0 (1—0). Autorul go
lului : Ghiță (min. 42).

Relatări de la I. Lespuc, Z. Co
vaci, P. Șumandan, B. Crețu, N. 
Străjan, I. Filipescu, ~ 
I. Ghișa și Al. Jurcă.

TLMI- 
gol a

D. Glăvan,

C.F.R. 
Timi-

1. RAPID BUC. 19 12 2 5 32-16 26 1. CORVINUL 19 13 2 4 47-16 28
2. Prog. Vulcan 19 10 5 4 25-20 25 2. F.C. Bihor 19 12 3 4 35-17 27
3. Metalul Buc. 19 11 1 7 31-20 23 3. Gloria Bistrița 19 12 1 6 46-17 25
4. Poiana Cîmpina 19 11 0 8 29-22 22 4. U.TJL 19 11 3 5 35-19 25
5. Petrolul PI. 18 10 1 7 28-20 21 5. Aurul Brad 19 8 5 6 30-19 21
6. Gaz metan 18 8 4 6 30-27 20 6. F.C.M. Reșița 19 8 4 7 27-20 20
7. Autobuzul Buc. 19 7 3 7 33-25 19 7. Minerul Anina 19 9 1 9 27-29 19
8. Șoimii Sibiu 19 8 3 8 16-23 19 8. Minerul Cavnic 19 6 5 8 25-29 17
9. Mecanică fină 19 7 4 8 23-18 18 9. Dacia Orâștie 19 7 3 9 22-31 17

10. Metalul Plopeni 19 7 3 9 26-24 17 10. Minerul M. N. 19 8 1 10 20-30 17
11. Chimica Tim. 19 7 3 9 27-25 17 11. Metalurg. Cugir 19 7 3 9 20-32 17
12. Rulmentul Alex. 19 7 3 9 16-18 17 12. U.M. Timișoara 19 8 1 10 12-28 17
13. Flacăra Moreni 19 7 3 9 27-31 17 13. Ind. sîrmei C.T. 19 8 0 11 31-36 16
14. Energia Slatina 19 6 5 8 20-28 17 14. C.F.R. Cj.-Nap. 19 7 2 10 23-28 16
15. Chimia Tr. M. 19 7 2 10 26-32 16 15. Unirea A. 1. 19 7 2 10 18-37 16
16. Pandurii Tg. Jiu 18 7 2 9 21-32 16 16. înfrățirea Or. 19 7 1 11 19-22 15
17. Carpați Mîrșa 18 7 1 10 17-32 15 17. Strungul Arad 19 7 1 11 22-35 15
18. F.C.M. Giurgiu 19 5 3 11 16-32 13 18. Someșul S. M. 19 6 2 11 19-35 14

ETAPA VIITOARE (duminică 23 ETAPA VIITOARE (duminică 23
martie) : Energia Slatina — Meta
lul Plopeni (0—3), Poiana Cîmpi- 
na — Pandurii Tg. Jiu (0—1), 
Chimica Tîrnăvenl — Mecanică 
fină București (0—4). Progresul 
Vulcan București — Șoimii Si
biu (1—1), F.C.M. Giurgiu — Fla
căra Moreni (0—3), Metalul Bucu
rești — Gaz metan Mediaș (4—5), 
Carpați Mîrșa — Autobuzul Bucu
rești (1—4), Rulmentul Alexandria 
— Chimia Tr. Măgurele (0—2), 
Petrolul Ploiești — Rapid Bucu
rești (0—1), Luceafărul București 
stă. •

martie) : U.T. Arad — 
Cluj-Napoca (2—3). U.M. 
șoara — Aurul Brad (0—4), Mine
rul Moldova Nouă — F.C.M. Re
șița (0—1), F.C. Bihor — Someșul 
Satu Mare (3—2), Gloria Bistrița
— Qorvlnul Hunedoara (1—4), Ind. 
sîrmei C. Turzil — Dacia Orăștde 
(2—3), Minerul Cavnic — Unirea 
Alba Iulia (1—2), Minerul Anina
— înfrățirea Oradea (0-^-1), Meta
lurgistul Cugir — Strungul Arad 
(0-3).



In primul meci internațional de rugby al anului
■ ........................ ... ■ JIUII.U..—IJ    IUI II : ■ ............. .. . ..........   , ——

Turneul internațional de șah

ROMÂNIA-POLONIA (echipe de juniori) 32-0
La ceva mai bine de două 

săptămîni înaintea meciurilor 
inaugurale ale competiției con
tinentale de sub egida 
F.I.R.A. reprezentativa de ju
niori a României a ieșit pen
tru prima oară în public sîm
bătă (după ce susținuse însă, 
mai înainte, o foarte utilă ve
rificare cu buna divizionară B, 
Dunărea Giurgiu). Frigul pă
trunzător și jocul destructiv al 
adversarei —selecționata simi
lară a Poloniei — au influen
țat în bună măsură evoluția 
tinerilor tricolori, ei impunîn- 
du-se totuși net : 32—0 (14—0).

Primele puncte au fost rea
lizate repede (Leoca — încer
care, în min. 3 și Bezușcu — 
drop în min. 9), dar echipa 
noastră nu-și găsea adevărata 
ei cadență, acțiunile neavînd 
suficientă limpezime, iar pur
tătorul de balon nefiind întot
deauna susținut cum trebuie. 
Și chiar dacă pînă la pauză 
au mai punctat aceiași Bezuș
cu (î.p. în min. 15) și Leoca 
(eseu, min. 33), abia în jumă
tatea a doua a partidei Ju
niorii români au fost mai a- 
proape de potențialul lor real; 
Tot Leoca (min. 42), imitat de 
Perfilov (min. 49 și 67) ț' 
Bălan (min. 70) au mărit fa' 
șase numărul eseurilor reușite, 
ultimul fiind transformat de 
Bezușcu. Tragem nădejde că 
la revanșa de miercuri, echipa 
va dovedi mai multă omoge
nitate, iar tinerii tricolori vor

După o aglomerare, Octavian 
atac...

Moraru trimite balonul liniei de 
Foto : Vasile BAGEAC

(ca-
un

juca la adevărata valoare 
re, indiscutabil, există !) 
meci... întreg.

Echipa României a avut 
-?1; cățuirea : Bălan — Leoca, 

dea (Giura), Nicolae, Perfilov 
— Bezușcu, Mărginean (Mazî- 
lu) — Duță, Moraru, Berende 
— Pongracz, Cantoneru — Co
libă. Zdrobiș (Ciută), Rațiu. A 
arbitrat Th. Witting.

Geo RAEȚCHI

BELEAVSKI S-A DETAȘAT
Realizîndu-și precis avanta

jul în întreruptele cu Chand
ler și Ghițescu, marele maes
tru sovietic Beleavski s-a des
prins decisiv și, practic, nu 
mai poate pierde locul întîi în 
acest al 19-lea Turneu inter
național de șah al României, 
pe care — evident — l-a do
minat. In schimb, Ionescu n-a 
reușit să cîștige la Grigorov 
(deși avea două piese ușoare 
pentru turn), adversarul său 
salvîndu-se cu remiza într-un 
final teoretic de excepție.

Sîmbătă, în runda a 11-a, 
Ciocâltea (cu albele) a între
rupt seria de cinci victorii 
consecutive ale lui Beleavski, 
partida lor încheindu-se remiză 
după o luptă echilibrată; în 
revenire de formă, Ghindă a 
cîștigat a treia partidă la rînd, 
de data aceasta în fața lui 
Prandstetter, după un joc plin 
de finețe și subtilități pozițio
nale. Kojder a gafat in fața 
lui Chandler și a fost făcut 
mat pe tablă ! într-o cumplită 
criză de timp, Ștefanov (care 
evoluează crispat și nesigur, 
departe de valoarea lui reală)

a fost nevoit să facă fulgerător 
ultimele mutări în întîlnirea 
cu Spiridonov (care, bineînțe
les, n-au fost cele mai bune) 
irosindu-și astfel un avantaj 
agonisit cu greu și întrerupînd 
în poziție inferioară. Remize 
în întîlnirile Ghițescu — Foi
șor. Griinberg — Ionescu și 
Șubă — Stoica. S-a întrerupt, 
de asemenea, partida Grigorov
— Groszpeter.

Aseară, în runda a 12-a. s-au 
înregistrat rezultatele.

Beleavski — Grigorov 1—0, 
Spiridonov — Ghindă */2—*/z. 
Stoica — Ștefanov 1—0, Foișor
— Ciocâltea 0—1, Chandler — 
Ghițescu ‘/a—’A, Kojder — 
Prandstetter %—Vz, Ionescu — 
Șubă și Groszpeter — Grunberg 
întrerupte.

înaintea ultimelor 3 runde 
clasamentul este următorul :

BELEAVSKI 10 '/2 P, Șubă 
7 p (1), Ghindă 7 p. Ionescu 
6 */z P (1), Chandler. Prandstet
ter 6 */z, Stoica Ghițescu 6 p 
ele.

Astăzi dimineață se reiau în
treruptele ; după-amiazâ. de la 
ora 15,30, are loc runda a 13-a.

SPORTIVI ROMÂNI IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE TURNEE PENTRU

LONDRA (Agerpres). — 
Sîmbătă s-au disputat ultimele 
meciuri din competiția de 
rugby „Turneul celor cinci na
țiuni". La Edinburgh, echipa 
Angliei a învins cu 30—18 se
lecționata Scoției,, iar la Du
blin reprezentativa Irlandei a

întrecut cu 21—7 formați* 
Țării Galilor. în clasamentul 
final pe primul loc s-a situat 
Anglia, cu 8 p, urmată de Ir
landa și Țara Galilor cu cite 
4 p. Scoția și Franța — 
cite 2 p.

TURNEUL DE BOX 
DE LA KIEV

In semifinalele turneului de box • 
de la Kiev, semigreul Constantin 
Florea l-a întrecut la puncte pe ad- 
gerlanud Muhamed Busis, urmtod 
să-l înttlneascâ în finală pe sovie
ticul Valeri Gordeev. La categoria 
grea, Viaceslav Iakovlev (15 ani), 
campion unional, l-a învins ia 
puncte pe Mihadl Subotin.
„CUPA EUROPEI* LA FLORETA

„Cupa Europei" la floretă a fost 
cîștigată de echipa Burevestnlk 
(U.R.S.S.). In finală, 
sovietici au învins 
formația vest-germană

lloiretlsttl
CU 9—5

______ __ ______________ Tauber- 
bischofheim. In semifinale, 
revestnik a Întrecut cu 
echipa Carabinieri Roma, 
Tauberbischofheiin a învins

BU-
9—3 
tar 

__________________ __________ cu 
3—6 pe Steaua București. Floce- 
tiștil români s-au calificat tn se-

miftorale în urma unei victorii 
obținute cu 5—7 în fața echipei 
poloneze AZS Varșovia.

NASTASE ÎNVINS DE LENDL
La Rotterdam, Ivan Lendl l-a 

întrecut 7—5, 6—1 pe Hie Năstase. 
Alte rezultate: McNamee — Amri- 
traj 6—3, 6—4; Guenthardt — Sadri 
7—6, 5—7, 6—2 ; Mayer — Dela
ney 6—4. 6—4.

CAMPIONATUL BALCANIC 
DE POLO

In campionatul balcanic de 
k> pe apă de la Atena, ecl 
Iugoslaviei a întrecut cu 
de 5—5 (4—1, 1—1, 2—1, 2—2) for
mația României. Iar selecționata 
Bulgariei a învins cu 5—4 (1—1, 

1—1) reprezentativa

TITLURILE MONDIALE

s po- 
echipa 
scorul

DE SAH
1

CEA DE-A TREIA partidă a 
meciului dintre marii maeștri 
Tigran Petrosian și Viktor 
Koroinol, care se desfășoară la 
Velden (Austria) în cadrul tur
neului candidaților 
mondial 
remiză. 
l'/r-l’A

de șah, 
Scorul 

P-

la titlul 
s-a încheiat 
este egal:

*

MEMORIALUL MIHAILH
(Urmare din pag. 1)

SAVU“ LA SPADA
și Pongracz (turul III) neajun- 
gînd în faza eliminărilor di
recte și recalificărilor, în timp 
ce colegul lor din Satu Mare, 
Kerekeș, pregătindu-se la club, 
a intrat direct în finală. Cali
ficați alături de el, fără a cu
noaște înfrîngerea, Simet (Cu
ba), Jablkowski (Polonia) și 
Bieler (R.D.G.), iar în urma 
recalificărilor Bikov (U.R.S.S.) 
și I. Popa (România). în ceea 
ce-1 privește pe ultimul, de 
subliniat faptul că și-a dobîn- 
dlt locul în finală eliminîn- 
du-I pe polonezul Swornowski 
(10—6), luîndu-și astfel o fru
moasă revanșă pentru înfrînge
rea de la C.M. de la Mel
bourne.

După primele manșe ale fi
nalei în care singurul neînvins 
după cite trei asalturi era re
prezentantul nostru Ion Popa 
și singurul cu o victorie era 
Bieler, se părea că primul și 
ultimul loc in clasament erau 
decise. Popa mai avea nevoie 
de o singură victorie în ulti
mele două asalturi. Dar iată

că după ce ratează finalul cu 
Jablkowski (pleacă descoperit 
în fleșă, la 5—5), el nu se mai 
regăsește în ultima partidă, cu 
Bieler (2—5), astfel incit acesta 
din urmă, ureînd pe neobserT 
vate în clasament, ajunge să 
intre în baraj, alături de Popa, 
Jablkowski și Kerekeș, toți cu 
cite 3 v în finală. Ba, 
mult, lansat, scrimerul 
R.D.G. cîștigă net (5—1) 
mele asalturi din baraj, cu ke
rekeș și Jablkowski, depunîn- 
du-și candidatura la primul loc. 
învingîndu-1 pe Kerekeș, dar 
pierzînd la Jablkowski, Popa 
nu mai avea apoi decît soluția 
victoriei la Bieler pentru a-și 
păstra șansa. Dar nu orice fel 
de victorie, căci calculele fe
brile dinaintea acestui 
asalt al barajului indicau în cel 
mai rău caz o victorie la 2. 
Și, în sfîrșit, Popa a gindit 
bine tactic și presîndu-și ad
versarul, păstrind mereu ini
țiativa, l-a învins cu 5—0 ! 
Astfel, ordinea primilor trei 
clasați a fost decisă nu de ba
raj ci de... indice ! Clasamentul 
finalei : 1. I. POPA (ROMA-

mai 
din 

pri-

ultim

NIA) 3v d.b. (+9), 2. T. Bieler 
(R.D.G.) 3v d.b. (+4), 3. P. 
Jablkowski (Polonia) 3v d.b. 
(—1), 4. E. Kerekeș (C. S. S.
Mare), 3v d.b„ 5. N. 
(Cuba) 2v, 6. A.
(U.R.S.S.) lv.

★
Duminică s-a disputat .

pe echipe, pentru turneul final 
(locurile 1—4) calificîndu-se 
formațiile Poloniei și U.R.S.S. 
(gr. I) și R. D. G. și România I 
(gr. II), în cele mai importante 
partide din grupe înregistrîndu- 
se rezultatele : Polonia 
U.R.S.S. 8—6 și R. D. G. 
România I 8—8 (67—63 t_d.). 
lingă aceste rezultate, care 
contat și în turneul final, 
mai consemnat: Polonia 
România I 8—3, U.R.S.S.
R.D.G. 8—2, U.R.S.S. — Româ
nia I 9—4, R.D.G. — Polonia 
9—3. Astfel, clasamentul final 
al probei pe echipe este ur
mătorul : 1. U.R.S.S. 2 v (+10), 
2. Polonia 2 v (+1), 3. R.D.G. 
2 v (—1), 4. România I 0 v.

Simet 
Bikov

proba

Pe 
au 
am

DIN NOU STENMARK!

FINALELE DE JUDO
(Urmare din pag 1)

rești) și A. Daniel (Dinamo 
Brașov).

Cu deosebit interes au fost 
așteptate întrecerile de la ca
tegoria semiușoarâ. Printre cei 
21 de concurenți se aflau cam
pionul categoriei, C. Niculae 
(Dinamo Buc.), campionul su- 
perușorilor, V. Roșu (Con
structorul Alba Iulia) urcat, de 
astă dată, la semiușoară și M. 
Nuțu (Dinamo Buc.), cîștigător 
Ia recentele campionate inter
naționale ale României. în cele 
din urmă, Roșu a fost învins 
de Constantin Niculae care, 
la rîndu-i, a pierdut prin yu
sei-gachi meciul final cu Mar
cel Nuțu, noul campion al a- 
cestei categorii. Pe locul 3 : G. 
Zburlea (Progresul Buc.) și V. 
Roșu (Constructorul Alba Iu
lia).

Surprizele s-au ținut lanț 
și la categoria ușoară (22 de 
concurenți), mul ți fa vor iți ie
șind, unul după altul, din cursa 
pentru întîietate. Cea mai mare 
surpriză a furnizat-o tînărul 
M. Pascal (Politehnica Iași) 
care l-a învins clar, in turul 2, 
pe C. Roman (Dinamo Buc.),

component al lotului olimpic, 
de mai multe ori pe tatami la 
campionatele europene. Să mai 
notăm că ieșeanul nu face 
parte din nici un lot și deci 
cu atit mai mult comportarea 
sa trebuie remarcată. Dealtfel, 
Mihai Pascal a și ciștigat se
ria sa. Titlul de campion însă 
a revenit lui Nicolae Viad (Ni- 
tramonia Făgăraș) în fața că
ruia Pascal a fost nevoit să 
cedeze, după o finală drama
tică. Pe locul 3 : P. Moțiu 
(I.E.F.S.) și C. Roman (Dina
mo Buc.).

La open s-au înscris 16 spor
tivi care își încercaseră șan
sele în prima zi la categoriile 
mari. Campionul de anul tre
cut, Mihalache Toma (Dinamo 
Buc.), a „mers" pînă în turul 
3 cînd a fost stopat categoric 
de E. Lăcătușu (A. S. A. Tg. 
Mureș). Dar, ca și la finalele 
ediției de anul trecut, tricoul 
de campion l-a îmbrăcat tot un 
mijlociu, Constantin Gotcă 
(Dinamo Brașov) ! în finală, el 
a dispus prin yusei-gachi de 
Vasile Anton (Nitramonia). Pe 
locul 3 : C. Năftică (Politeh
nica Iași) și I. Pali (Construc
torul M. Ciuc).

La Saalbach (Austria) ultima 
probă masculină de slalom uriaș, 
a fost cîștigată de suedezul In- 
gemar Stenmark. în clasamentul 
final al „Cupei Mondiale" al a- 
cestei probe el a ocupat primul 
loc cu 125 p, urmat de Hans Enn 
— 87 p, și Jacques Luethy (Elve
ția) 82 p.

CONCURSUL DE LUPTE

GRECO ROMANE
(Urmare din pag l)

(U.R.S.S.), 3. M. Cișmaș ; 52
kg : 1. Gh. Șerban, 2. S. Egor
kin (U.R.S.S.), 3. FI. Diaco-
nescu ; 57 kg : 1. I. Hamraev 
(U.R.S.S.), 2. D. Staudt, 3. 
Nadelkov (Bulg.) ; 62 kg :
J. Vanghelov (Bulg.), 2. 
Rijinkov (U.R.S.S.), 3. V. 
dor ; 68 kg : 
Șt. Simion, 3.
kg: 1. G. Gatev (Bulg.), 
Cotev (Bulg.), 3. C. Țintea ; 82 
kg : 1. Gh. Glonț, 2. G. Poto- 
reț, 3. P. Ursu ; 90 kg : 1. I. 
Matei, 2. N. Grozev (Bulg.), 3. 
V. Utenkov (U.R.S.S.) ; 100 kg : 
1. S. Abduraimov (U.R.S.S.), 2. 
Gh. Moldoveanu, 3. I. Stignel ; 
+100 kg : 1. I. Hanu, 2. P. 
Oprescu, 3. O. Nicoară.

M.
1. 

A. 
Tu- 

1. Gh. Vasile, 2.
C. Boată ; 74

2. I.

2—0, 1—2-
Greciei.

învingtnd 
(2—1, 2—1, 
iugoslavia 
Locul doi 
mâniei, care in ultimul joc a în
trecut cu 10—6 (4—1* 3—0, 1—1, 
2—4) reprezentativa Bulgariei.

Clasament : 1. Iugoslavia — 6 
puncte ; 2. România — 4 puncte ; 
3. Bulgaria — 2 puncte ; 4. Gre
cia — zero puncte.

cu scorul de 6—3 
s—1, 0—0) Grecia,

a ocupat primul loc. 
a revenit echipei Ro-

6 partide, în meciulDUPĂ 
dintre maestrele sovietice Nona 
Gaprindașvili și Nina Gurieli, 
contînd pentru turneul candi
datelor la titlul mondial fe
minin, scorul este favorabil cu 
4—2 p, Nonei Gaprindașvili. 
Cea de-a 5-a partidă s-a înche
iat remiză, iar partida a 6-a 
a fost cîștigată de Nona Ga
prindașvili.

ULTIMII CAMPIONI LA C.M. DE
MUNCHEN, 16 (Agerpres). 

— Proba individuală feminină 
din cadrul campionatelor mon
diale de patinaj artistic de la 
Dortmund a fost cîștigată de 
Anett Potzsch (R.D.G.), urmată 
de Dagmar Lurz (R.F.G.) și 
Linda Fratianne (S.U.A.).

PATINAJ ARTISTIC
de dansuri a revenit
Krisztina Regoczi — 
Sallai (Ungaria). Pe 

2—3 s-au clasat cu- 
sovietice Natalia Lini- 

■ Ghenadi Karponosov

Proba 
perechii 
Andras 
locurile 
plurile 
ciuk —
și, respectiv, Irina Moiseeva 
Andrei Minenkov.

ITALIA - URUGUAY 1-0
Disputat sîmbătâ la Milano, 

tn prezența a 30 000 de spectatori, 
meciul amical dintre selecționa
tele Italiei șl Uruguayului s-a ter
minat cu scorul de 1—0 (1—0) în 
favoarea gazdelor. Unicul gol al 
partidei a fost marcat în minutul 
9 de Graziani.

FINALA CUPEI LIGII 
ENGLEZE

Pe stadionul Wembley din Lon
dra, în finala Cupei ligii engleze, 
echipa Wolverhampton Wande
rers a învins cu 1—0 (0—0) pe 
Nottingham Forest. Golul a fost 
marcat de Andy Gray, în minu
tul 67.
• La __ _ -------- ..

Africii", echipele Tanzaniei 
Coastei " —
nedecis : ,
ționata Nigeriei a învins cu 1—0 
echipa Egiptului. La cele două 
meciuri au asistat circa 100 000 
de spectatori.

ANGLIA. Rezultate din etapa 
de simbătâ: Derby — Bolton 2—1; 
Brighton — Manchester U-

Lagos, în cadrul „Cupei 
'“ »1 

de Fildeș au terminat
1—1, în vreme ce selec-

nited 0—0 ; Bristol — Liverpool
1— 3 ; Everton — Coventry 1—1 ; 
Manchester City — Arsenal 0—3 ; 
Stoke — Norwich 2—1 ; Totten
ham — Crystal Palace 0—0 •, 
Southampton — Aston villa 2—0. 
in clasament conduce Liverpool 
cu 46 p, urmată de Manchester 
United 42 p.

R. F. GERMANIA. — După 25 
de etape, în campionatul vest- 
german conduce Bayern Munchen 
cu 34 p, urmată de Hamburg 32 
p (un joc mai puțin disputat). 
Rezultate tehnice : Kaiserslautern
— Bayern Miinchen 1—1 ; Koto
— Hamburg 2—3 ; Bremen — 
Schalke 4—0 ; Bochum — Dussel
dorf 0—0 ; Dortmund — Stuttgart
2— 4.
• La Monza, în meci tur pentru 

preliminariile competiției pentru 
juniori „Turneul U.E.F.A.", echi
pa Italiei a învins cu 5—1 (3—0) 
formația Austriei.
• LaSan Jose (Costa Rloa). în

preliminariile turneului olimpic, 
selecționata Costa Rica a învins 
cu 3—2 (1—1) formația Surina-
tnului. Din această grupă mal 
face parte șl echipa s.u.A.

TELEX • TELEX •
BASCHET • La Torino, In 

meci retur pentru semifinalele 
C.C.E. (f) : Fiat — Belserland 
(Olanda) 74—58 (36—25). Fiat s-a 
calificat în finala competiției.

BIATLON • Proba de 20 km 
din cadrul „Cupei Mondiale" 
desfășurată la Lahti a fost cîști
gată de schiorul sovietic Vladi
mir Gavrikov în lh 16:30 • La 
Sarajevo, în cadrul C.M. (juniori) 
în proba de 15 km, '' ~
revenit vest-germanulul 
gerer, în 51:51,92.

BOX • După cum 
gențlile internaționale 
printre dele 87 de persoane care 
au pierit în urma accidentului 
unui avion al companiei poloneze 
de transporturi aeriene ..LOT", la 
aterizarea pe aeroportul din Var
șovia, se numărau si membrii 
lotului reprezentativ de box ama-

TELEX • TELEX

victoria a 
Peter Ari

an unță a- 
de presă.

tor al S.U.A. (în total 14 sportivi, 
plus 10 tehnicieni) care urmau să 
susțină un șir de întâlniri în Po
lonia. Dispariția membrilor lotului 
este considerată o grea pierdere 
pentru sportul american.

CICLISM • Tradiționala com
petiție Milano — San Remo 
(288 km) a fost cîștigată de Ita
lianul Pterlno Gavazzl, 6h 42:07.

HOCHEI • In turneul de la 
Llubllana : Italia — Ungaria 7—0 ; 
Franța — R. P. Chineză 9—3.

TENIS O tn semifinala turneu
lui de la San Jose (Costa Rica) 
Connors l-a eliminat cu 7—6, 6—4 
pd Austin, Iar Clerc l-a învins 
cu 6—2, 6—2 pe Krulevitz. în se
mifinalele turneului feminin de 
la Boston, Tracy Austin a învin
s-o du 6—3, 6—0 pe Billie Jean 
King, iar Virginia Wade cu 7—6, 
7—6 pe Mima Jausovec.

3.


