
Pentru progresul, prosperitatea și demnitatea

României socialiste in cei 15 ani de istorie noua

CĂLDUROS OMAGIU ADUS
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

DE ÎNTREGUL NOSTRU POPOR
Telegrame, mesaje și scrisori adresate 

secretarului general al partidului, cu prilejul
aniversării unui deceniu și jumătate de cînd se află 

la cîrma construirii socialismului în patria noastră
a 15 ani de cînd partidul ți poporul nostru U au 

— Irunle pe tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — perioadă în 
care România a cunoscut un avlnt fără precedent In istoria 
taMOirf sale, cele mai mari succese In toate domeniile acti- 
<MȘR ecooomico-sociale, in edificarea societății socialiste, în 
—graâriui de civilizație și bunăstare a Întregii noastre 
wcgi — a' oferit un nou prilej colectivelor de oameni ai 
puncn. organeiar și organizațiilor partidului, organizațiilor de 
HM* ți «bțtefti, altor instituții țl uniuni centrale de a exprima 
ppf-mive s-.-..mente de stimă și prețuire, de dragoste ne- 
țărmurtrâ rie ir.-, regulai popor pentru secretarul general al parti- 
dului. pceș-:-i~*.:ele republicii, care conduce cu clarviziune poli
ței și consecvență revoluționară destinele țării pe drumul so-

Numeroascle telegrame, mesaje și scrisori conțin, de asemenea, 
calde felicitări și urări de sănătate, fericire personală, viață
lungă și putere de muncă, de noi succese in activitatea de
înaltă răspundere pe care o desfășoară in fruntea partidului și
statului, adresate din inimă tovarășului Nicolae Ceauș eseu. în
cuprinsul telegramelor, se aduce un vibrant omagiu secretarului 
general al partidului nostru, proeminentă personalitate a lumii 
contemporane, militant de seamă al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, cel mai iubit fiu al poporului român, 
patriot înflăcărat, exemplu de muncă și activitate neobosită 
pentru prosperitatea patriei socialiste, pentru continua înflorire 
și afirmarea ei demnă In rindurile națiunilor lumii. Sînt evocate, 
cu acest prilej, mărețele împliniri socialiste din acești 15 ani 
de istorie nouă, revoluționară, împliniri puternic marcate de 
gindirea și forța creatoare, de spiritul novator, cutezanța, dă
ruirea Și abnegația cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu a ac
ționat și acționează pentru binele țării, al tuturor fiilor ei.

în rîndul celor care, în acest moment sărbătoresc, și-au ex
primat — prin telegrame, mesaje și scrisori — simțămintele de 
dragoste, stimă și înaltă prețuire pentru cel dinții bărbat al 
țării, secretarul general al partidului, președintele republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul împlinirii a 15 ani de 
cînd conduce destinele țării, s-a aflat și tineretul sportiv al 
patriei, care și-a manifestat și de această dată profunda gra
titudine pentru minunatele condiții de pregătire și de viață asi
gurate prin grija constantă a conducerii partidului, a secretaru
lui său general, pentru sprijinul permanent, prețios, concret 
acordat mișcării noastre sportive care, în acești ani, a realizat 
cele mai răsunătoare succese, atît în activitatea de masă cît ți 
în cea de performanță. Simțăminte însoțite de angajamentul 
ferm al tuturor celor care activează în mișcarea sportivă de a 
se afla și de acum înainte la nivelul condițiilor create de partid. 
'„Puternic însuflețiți de conținutul documentelor de partid pri
vitoare la domeniu] activității de educație fizică și sport, de 
prețioasele dumneavoastră indicații, sportivii patriei, toți lucră
torii Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport își 
exprimă, cu acest prilej, hotărîreâ fermă de a munci cu șl mai 
mult elan, cu răspundere și devotament pentru îndeplinirea la 
nivel superior a sarcinilor care ne revin, pentru continua pro
pășire a educației fizice și sportului, pentru o și mai puternică 
afirmare a sportului românesc în lume“, se spune în telegrama 
adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu de către conducerea 
mișcării sportive.
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VICTORIE FĂRĂ PRECEDENT A ALERGĂTORILOR
NOȘTRI LA CROSUL BALCANIC: 

NOUĂ TITLURI DIN ZECE POSIBILE!
• llie Floroiu, Fița Lovin, Alexandru Chiran și Olga West - campioni
individuali • Succes pe toată linia al echipelor României

CRAIOVA, 23 (prin telefon). 
Ediția jubiliară (cu numărul 25), 
a Crosului Balcanic, desfășu
rată duminică dimineața pe un 
traseu amenajat în Parcul Po
porului din localitate, a prile
juit alergătorilor noștri un suc
ces deosebit, fără precedent în 
istoricul competiției. Compor- 
tindu-se admirabil, dind do
vadă de o pregătire superioară 
și animați de o fierbinte do
rință de victorie, reprezentan
ții noștri au dominat categorie 
întrecerile, cucerind 9 titluri 
din 18 posibile ! Fondiștii ro
mâni au terminat ^învingători

FIȚA LOVIN

(tineret) și Olga West (ju
nioare). Singurul titlu care a 
„scăpat" sportivilor noștri a 
fost cel individual în cursa ju
niorilor, unde cîștigătorul — 
Stevce Georgievski (Iugosla
via) — deține, pe pistă, un 
rezultat bine cotat la nivel 
european (13:45,0).

Comportarea excelentă in 
corpore a alergătorilor români 
a impresionat puternic pe toți 
cei prezenți. Sugestivă ni se 
pare, din acest punct de ve
dere, declarația lui Evan- 
ghelos Mihail, vicepreședinte al 
S.E.G.A.S., conducătorul dele
gației Greciei, care i-a felici
tat pe sportivii români, spu- 
nind : „Am asistat la mai multe 
întreceri ale Crosului Balcanic. 
Aceasta de la Craiova a fost cel 
mai bine organizată și a ofe
rit gazdelor prilejul demonstră
rii unei superiorități copleși
toare. Alergătorii români do
mină de mai mulți ani întrece
rile Crosului Balcanic, dar n-au 
făcut-o niciodată atît de cate
goric ca acum !“.

într-adevăr, eram obișnuiți 
cu comportările frumoase, la 
început de primăvară, ale cro- 
siștilor noștri. Ne bucurăm însă 
în mod deosebit pentru acest 
succes, aproape total, obținut 
„acasă", în condiții destul de 
dificile de concurs (a bătut un 
vînt rece, a și plouat, traseul 
devenind greu, noroios). Subli
niind meritele majorității com- 
ponenților echipelor, se cuvin 
evidențieri speciale pentru în
vingătorii individuali.

în primul rînd pentru llie 
Floroiu, pentru că liderul fon- 
diștilor noștri a făcut cu ade
vărat o cursă extraordinară, 
solitară, încheind alergarea la

ILIE FLOROIU
o distanță considerabilă față de 
următorii clasați. La senioare, 
Fița Lovin, una din veteranele 
Crosului Balcanic, s-a impus 
pe ultima parte a alergării în 
fața mai tinerelor sale coechi
piere-- Doina Beșliu (debutantă 
în echipă) și Maria Radu. Ca

Romeo V1LARA

(Continuare in pag. a 4-a)
— detașat — în toate cele cinci 
clasamente pe echipe, clasîn- 
du-se totodată pe primul loc 
în patru din cele cinci curse 
individuale alergate, prin llie 
Floroiu (seniori), Fița Lovin 
(senioare). Alexandru Chiran

La campionatele naționale de înot

IR INEL PĂNULESCU,

Etapa a 24-a a Diviziei A de fotbal SUB 59 DE SECUNDE PE 100 ml

STEAUA (scorul zilei) ÎN VERVĂ!
• Dinamo a cîștigat un punct in „clasamentul adevărului** • Jiul, „trei la pasiv** 

într-o săptămînâ •Olimpia continuă să spere, iar Gloria a renunțat... • Marcel 
Răducanu (15 goluri) salvează onoarea golgeterilor

REZULTATE TEHNICE ETAPA VIITOARE (2’6 martie)

Gloria Buzău 
Steaua
Univ. Craiova
Jiul Petroșani

— Politehnica lași
— Chimia Rm. Vîlcea
— S.C. Bacău

C.S. Tirgoviște
F.C. Argeș

- Olimpia Satu Mare
- F.C.M. Galați
- Sportul studențesc

„Poli” Timișoara - „U” Cluj-Napoca 
F.C Olt - F.C. Baia Mare
A.S.A. Tg. Mureș - Dinamo

0-1 (0-1)
6-1 (3-0) 
3-0 (2—0) 
1-1 (1-0) 
3-1 (1-0) 
2-0 (0-0) 
2-0 (1-0)
2-0 (1-0) 
0-0

F.C. Olt „Poli” Timișoara (0-4)
„U” Cluj-Napoca — Jiul Petroșani (0-1)
F.G Baia Mare — Steaua (1-3)
S.C. Bacău — C.S. Tirgoviște (1-1)
Dinamo — Univ. Craiova (0-1)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C.M. Galați (0-2)
Olimpia Satu Mare — F.C. Argeș (1-1)
Politehnica lași — Chimia Rm. Vîlcea (0-2)
Sportul studențesc — Gloria Buzău (1-0)

BRAȘOV, 23 (prin telefon). 
Și în a treia zi a campiona
telor naționale de înot am în
registrat o serie de perfor
manțe care reprezintă noi re
corduri ale țării. Din păcate, 
însă, autorii lor sînt tot cei 
care s-au remarcat în reuniu
nile precedente. Irinel Pănu- 
lescu a cîștigat cu ușurință fi
nala Ia 200 m liber cu 2:07,64 
(record) și, simțindu-se în 
foarte bună dispoziție, a cerut 
și tentativă de record pe dis
tanța de 100 m. încercarea 
campioanei a fost pe deplin 
reușită, cronometrorii înregis- 
trind rezultatul de 58,90, cu 42 
de sutimi superior recordului 
înregistrat, vineri, tot de ea. 
în acest fel, Pănulescu este 
prima înotătoare din România 
care învinge limita celor 59 de 
secunde. Confirmînd progresele

CLASAMENTUL

1. STEAUA 24 12 8 4 54-26 32
2. Uni». Craiova 24 13 5 6 49-22 31
3. F.C. Argeș 24 13 4 7 41-27 30
4, Dinamo 24 11 7 6 39-25 29
5. F.C. Baia Mare 24 12 3 9 39-33 27
6. S.C. Bacău 24 8 9 7 31-35 25
7. F.C.M. Galați 24 9 7 8 36-43 25
8. Jiul 24 10 5 9 20-28 25
9. Sportul stud. 24 10 4 10 23-22 24

10. Chimia Rm. Vilcea 24 10 4 10 32-35 24
11. „Poli” Timișoara 24 10 3 11 31-30 23
12. A.S.A. Tg. Mureș 24 9 5 10 26-31 23
13. Politehnica lași 24 10 2 12 28-31 22
14. F.C. Olt 24 9 3 12 30-37 21
15. C.S. Tirgoviște 24 8 5 11 27-39 21
16. „U“ Cluj-Napoca 24 9 2 13 27-31 20
17. Olimpia Satu Mare 24 5 8 11 22-37 18
18. Gloria Buzău 24 4 4 16 18-41 12

GOLGETERII
15 GOLURI : M. 

Răducanu (Steaua)
I din 11 m.

12 GOLURI : Clrțu 
— 1 din 11 m și 
Cămătarii — 2 din
II m (Univ. Craio
va), Cîmpean-u („U-4 
Cluj-Napoca) — 1
din 11 m.

M. Răducanu, ieri 
irezistibil, înscrie 
încă un gol, in 
fafa unei apărări 

făcută k.o.

Foto : D. NEAGU

înregistrate in acest sezon, re- 
șițeanca Brigitte Prass a în
cheiat victorioasă și întrecerea 
pe distanța de 200 m bras cu 
un nou record (2:44,29). Pro
mițător este recordul personal 
al Marianei Paraschiv, sosită a 
treia în 2:47,79. întrecerile „spa- 
tiștilor" au fost dominate de 
Carmen Bunaciu (64,51 pe 
„sută") și Mihai Mandache, 
care și-a corectat propriul re
cord, stabilit cu trei săptămîni 
în urmă, înotînd distanța în 
60,66.

în ultima zi a campionate
lor, Irinel Pănulescu s-a re
vanșat în fața colegei sale de 
antrenament Mariana Paras
chiv, cîștigînd cursa de 200 m 
mixt in 2:23,26. Proba mascu
lină pe aceeași distanță i-a 
oferit lui Ștefan Mitu (2:14,31) 
prilejul să corecteze un re
cord vechi de 7 ani. în fine, 
Carmen Mihăilă a cîștigat și 
proba de 800 m (după cea de 
400 m), iar Flavius Vișan s-a 
dovedit cei mai rapid în mara
tonul celor 15 „sute".

Rezultate. 200 m liber (f) : 1. 
Irinel Pănulescu (Petrolul) 2:07,64 
— rec. : 2. Carmen Aiexe (Pe
trolul) 2:14,40 ; 3. Carmen Ml-
hâilă (Dlnamo) 2:16,31 ; 200 m 
liber (m) : 1. F. Vișan (Lie. 2 
Buc.) 1:58,05 ; 2. S. Plev (C.S.Ș. 
Reșița) 2:01.44 ; 3. I. Kovacs
(C.S.M. Cluj-Napoca) 2:02,30 ; 200 
m bras (f) : 1. Brigitte Prase 
(C.S.Ș Reșița) 2:44,20 — rec. ; 2. 
Cristin-e Seldl C.S.Ș. Timișoara) 
2:46.59 : — rec. iun. ; 3. Mariana 
Paraschiv (Dinamo) 2:47,79 ; 200 
m bras (m) : 1. I. Luca (Steaua) 
2:33,03 ; 2. Gh. Bencslk i'Crișu!) 
2:34,00 : 3. O. Cocenescu (Lie 2 
Buc.) 2:34,71 ; 100 m spate (m) i

Adrian VASILIU

(Continuare In pag. 2-3)



• CAMPIONATE ® COMPETIȚII •
IN CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SCHI-FOND 

SENIORI - ION MOISE ..........
POIANA BRAȘOV, 23 (prin te

lefon). Ordinea de plecare in 
cursa de 15 km, din cadrul cam
pionatelor naționale de schi fond 
ale seniorilor, a grupat pe cei 
trei alergători cu șanse la primele 
locuri astfel : nr. 51. Ion Lungo-

FINALELE „TURNEULUI 
PRIMĂVERII" LA BOX 
Sîmbătă seara, Sala sporturilor 

din Tulcea a găzduit reuniunea fi
nală a „Turneului primăverii** la 
box. Gaila, care programa numai 
cinci partide oficiale, a fost ur
mărită de un număr mare de 
spectatori, organizatorii comple
tul ci programul cu încă trei intil- 
niri amicale. Una dintre acestea 
(Ion Ștefănescu — Pavel Morea) 
avea să fie, insă, și printre 
mai frumoase ale reuniunii.

Categoria muscă i-a adus 
ring pe constănțeainu] de 19 
Nazif Aii și pe metalurgistul 
Bocșa Marin Vișan. Evoluind 
gerat de defensiv, elevul lui 
Teodorescu (Farul) nu putea emi
te pretenții la decizie. Deci, M. 
Vișan b.p. N. Aii. La „pană** s-au 
calificat în finală Iusein Săli (Fa
rul) și un alt tînăr remarcat cu 
ocazia întrecerilor de la Tulcea, 
musceleanul Marcel Mitrea (19 
ani. elev al lui Aurel Simion). 
Foarte curajos și stăpîn pe sine, 
M. Mitrea a răspuns hotărît atacu
rilor insistente ale constănțeanului. 
La o astfel de acțiune, I. Săli a 
recepționat o „contră** în bărbie, 
a fost trimis Ia podea și numărat 
în prima repriză. Această reușită, 
însă, l-a determinat pe juniorul 
muscelean să urmărească în con
tinuare lovitura decisivă, cedîndu-i 
inițiativa lui Săli, care a cîștigat 
la puncte.

La fel de frumos și disputat a 
fost și meciul ușorilor Mitică GIo- 
gojeanu (B.C. Galați) și Ion Cor- 
neanu (Farul). în final, judecăto
rilor le-a fost greu să aleagă în
vingătorul, disputa fiind foarte 
echilibată. Plusul de claritate în 
loviturile lui Corneanu a înclinat 
balanța victore! în favoarea sa.

Intr-o evidentă revenire de for
mă s-a^prezentait la turneul de la 
Tulcea fostul campion al țării, 
clujeanul Ion Miron. Deși Mihai 
Olaru (C.S.M. Sibiu) a fost foarte 
ofensiv și decis să răstoarne cal
culele hîrtiei, Miron l-a „stopat*4 
permanent cu directe de stingă, 
obținlnd o victorie clară. Cunos- 
dnd raportul de forțe existent în
tre ei, gălățenii C. Chiracu și I. 
Cîrlan au făcut un mecii... ca la 
antrenament, victoria revenindu-i 
lui Chiracu. în celelalte partide : 
S. Mizdrescu (Voința Giurgiu) b.p. 
R. Ciolfan (A.S.A. Cj.-Nap.). I. 
Sandu (Prahova) b.p. Z. Pricochie 
(Delta Tulcea).

Mihai TRANCA 
,RAȚIONALELE" DE ÎNOT 

(Urmare din vag l)

cele

în 
ani 
din 

exa-
A.

L M. Mandache (Dinamo) 60.66 — 
rec. ; 2. L. Szakadatl CCrișuI) 
60,93 ; 3. A. Horvat (Dinamo)
•2,20 ; 100 m spate (f) : 1. Carmen 
Bunaeiu (Dinamo) 64,51 ; 2. Lu- 
dela Mihăilescu (Lie. 2 Buc.) 
•9,50 ; 3. Edith Kugliș (Crișul) 
71,21 ; 200 m fluture (m) : ' —
Neagrău (Grișul) 2:14,20 ; 2. 
Drăgan (Crișul) 2:15,29 ; 3.
Lucaciu (Steaua) 2:15,44 ; 200 m 
fluture (f) : 1. Mariana Paraschiv 
(Dinamo) 2:21,24 ; 2. Adina
Schuster (C.S.Ș. Reșița) 2:29,10 ; 
3. O. Mladin (C.S.M. Cluj-Napo- 
ca) 2:30.86 ; 4X100 m liber (m) : 
L Steaua 3:43,57 ; 2. Lie. 2 Buc. 
3:47,21 ; 3. C.S.M, Clui-Napoea 

' - : i.
8:12,18; 2 Crișul 

C.S.M. — • —
m

1. H. 
Cr.
H.

3:47,21 ;
3:52,19 : 4X200 m liber (m)"t
Lie. 2 Buc. -------- ’ _

3. C.S.M. Cluj-Napoca 
200 m mixt

Pănu’escu 2:23.26.
Paraschiv 2:24,50, 3. C.__

naclu 2:26,72 ; 200 m mixt (m) : 
L St. Mitu (Dinamo) 2:14.31 — 
record, 2. o. Cocenescu (Lie. 2 
Buc.) 1:16,31, 3. M. Ciodaru
(C.S.S. Reșița) 2:16.89 : 800 m li
ber (f) : 1. Carmen MihăUă (Di
namo) 9:37.94, 2 Gabriela Satno- 
ianu (C.S.S. Brăila) 9:39.99, 3. 
Teodora Hauptricht (C.S.M. Bala 
Mare) 9:56,12 : 1 500 m liber: 1. 
F. Vișan (Lie. 2 Buc.) 16:47,23, 
2. L. Szakadatl 17:18,87, 3. C. 
Drăgan (Crișul) 17:51.52: 4X100 m 
Uber (f) : 1. C.S.Ș. Brăila 4:25,90 
— record fete 14 ani, 2. Liceul 2 
București 4:33,94^ 3. C.S.S. Plo
iești 4:35,85 : 50 m liber (f) : i. I. 
Pănulescu 27,81 — record, 2. Eni- 
kd Szoke (C.S.S. Tg. Mureș) 
28,58 ; 50 m liber (m) : 1. z. 6- 
prițescu 24.85 — record, 2. M. 
Mandache 25.24 ; 50 m bras (f) : 
L B. Prass 35,13 — record, 2. C. 
Seidl (C.S.S. Timișoara) 35,82 — 
record junioare ; 50 m bras (m) : 
1. AI. Szabo 30,95 — record, 2. L 
Duca 31,51.

Lie. 
8:24,98 • 
1:29,11 : 
L I.
M.

(f) : 
2.

Bu-

1. z.
2.

Loto-Pronosport informează 
rezultatele concursului 
PRONOSPORT DIN 23 MARTIE 

A.S.A. — Dinamo X
Gloria Buzău — Poli lași 2 
Steaua — Chimia Rm. V. 1 
Univ. Craiova — S.C. Bacău 1 
Jiul 
C.S. 
F.C. 
Podi. 
F.C.
Juventus 
Milan — ______
Pescara — Lazio 
U dines e — Napoli

I. 
n.

m. 
IV.
v.

vi.
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI.
XII. 

xni. ___
Fond total
® NUMERELE 

TRAGEREA 
„PRONOEXPRES' 
TIE 1980.
35 8 29 41 
37 30 32 4 
9 10 11 
IV-a : 20 
n-a : ext 
21 ; extra.
20 ; extra

— Olimpia Satu Mare X
T-viște — F.C.M. Gl. 1 
Argeș — Sportul stud. 1
Tim. — „U- Cluj-Nap. 1
Olt —F.C. Baia Mare 1

— Internazionale 1 
Torino 2

1 
___  X 

de cîștiguri: 884.427 lei. 
----- EXTRASE LA

EXCEPȚIONALA
1 DIN 23 MAR-

Faza I: extragerea I : 
10 45 ; extragerea a II-a: 
7 45 ; extragerea a IlI-a: 
33 36 30; extragerea a
27 17 42 7 39 Faza a 

ragerea a V-a : 2 4 29 13

timii 5 km lucrurile s-au clarifi
cat : Moise a luat cursa pe cont 
propriu și a cîștigat clar al doi
lea titlu.

întrecerile senioarelor pe 5 km 
șl ștafetele nu au avut istoric. 
REZULTATE TEHNICE : 5 km, 
senioare : 1. Iuliana Popoiu (Trac
torul) 
nală, 
18:13, 
18:59, 
19:09,

ÎNVINGĂTOR LA 15 km
ciu, 52. Horia Oros și 53. Ion Moise.
Interesul a polarizat deci în jurul 
acestui grup și, prin intermediul 
stațiilor de emisie-recepție de pe 
traseu, am putut afla că imediat 
după start Lungociu a pornit 
foarte tare și că. în consecință, 
după un kilometru, avea 5 se
cunde avans asupra lui Moise, iar 
după 5 km avantajul se mărise 
la 10 sec. Horia Oros n-a putut 
rezista acestui ritm foarte ridicat, 
imprimat de cei doi. și a pierdut 
contactul cu ei. în a doua parte a 
cursei Ion Moise a atacat foarte 
puternic, a spulberat cele 10 se
cunde care îl separau de Lungociu 
și a început să-și construiască un 
avantaj care a ajuns, după 10 
km, pînă la 29 secunde. Dar, tot 
acum, de undeva din grupul ulti
milor plecați. Eleonor Cercel (nr. 
61) și-a anunțat foarte serios in
tenția de a participa la lupta pen
tru titlu, apropiindu-se pînă la 20 
de secunde de Lungociu 1 Pe ul-
IN CAMPIONATUL DE RUGBY, FARUL DOMINA, DAR 

STEAUA CÎȘTIGA LA CONSTANȚA CU 16-6 (9-0)
în etapa a 18-a a campionatu

lui de rugby, rezultate în general 
așteptate, cu excepția celor de 
la Sibiu (C.S.M. a făcut remiză 
cu R. C. Grivița Roșie) și Bucu
rești (Rapid a întrecut prin „în
cercări44 XV-le studențesc din 
Timișoara).

CONSTANȚA, 23 (prin telefon). 
Pe o ploaie măruntă și deasă (a 
încetat însă după pauză), care 
a transformat terenul într-un pa
tinoar, iar din minge a făcut un 
„pepene cleios**, s-a jucat, în fa
ța cîtorva mii de spectatori, care, 
firește, așteptau victoria echipei 
locale, „meciul campionatului**. îl 
vom numi astfel pentru că obți- 
nînd cîștig de cauză (16—6), 
Steaua a devenit virtuala învin
gătoare a celui de-al 63-lea cam
pionat național. Meciul, aspru, 
dar disputat în limitele regu
lamentului, a însemnat un spec
tacol bun, care însă nu a evi
dențiat așteptatul duel dintre 
înaintarea Stelei și treisferturile 
Farului, pentru că în teren ro
lurile s-au inversat. Pe măsură 
ce timpul trecea, jocul l-a făcut 
grămada gazdelor, excelent con
dusă de un „vîrf de lance** in 
mare formă, Mușat, susținut în 
margine de FI. Constantin (l-a 
dominat pe Pintea !), la talonăj 
de Grigore, iar în cimp de Du
mitru și Podaru. Acțiunile per
cutante ale celor citați au deter
minat înaintarea Stelei să facă 
cîteva greșeli (ofsaiduri la gră
mezile spontane), dar constănțe- 
nilor le-a lipsit de astă dată in
spirația lui Bucos, în zi slabă, 
care n-a adus echipa în situația 
de a profita de pe urma nume
roaselor lovituri de pedeapsă de 
care Farul a beneficiat (min. 3, 
5, 8, 9. 22, 40, 45. 53). Gazdele 
au mai greșit deoarece n-au dat 
suficient drumul mingii pe trei- 
sferturi, unde la centru operau 
doi buni tehnicieni, Lungu și C. 
Vasilc, periculoși ori de cite ori 
au avut balonul, mai ales în fi
nalul „fierbinte*4 al partidei, Așa 
se face că, deși jocul a fost do
minat de adversari. Steaua, mai 
lucidă, a cîștigat meritat, avînd 
în Alexandru un bun transfor
mer, autor a 4 l.p. (min. 17, 32, 
37, 51), iar în Rădulescu un de
cis realizator (îne., min. 64). Pen
tru gazde a înscris Bucos (două 
l.p. min. 47. 55). Meciul a fost 
condus corect de P. lonescu.

FARUL : Holban 
Lungu, C. 
Bucos, N. 
Constantin,

Bogheanu,
Vasilc, Motrescu — 
Dinu — Nache, FI. 
Podaru — Malancu,

18:08 — campioană națio-
2. Elena Lagusis (Tractorul)
3. “* _ “ - -
4.
5. Piroșca

Elena Tișcă (Tractorul)
Elena Urs (Tractorul)

Abofl (Voința 
Miercurea Ciuc) 19:15. 6. Emilia 
Raus (Lie. Predeal) 19:17 ; 15 km, 
seniori : 1. Ion Moise (ASA Bra
șov) 51:58 — campion național, 2. 
E. Cercel (ASA) 53:04. 3. L Lun- 
godu (Lie. Predeal) 53:18, 4. H. 
Oros (Șoimii Sibiu) 53:42, 5. Gh. 
Stroe (ASA) 53:50. 6. M. Pelin 
(ASA) 54:39 ; ștafeta 3X5 km, se
nioare : 1. Tractorul I Brașov 
1 h 02:48, 2. Tractoul H 1 h 08:01, 
3. Voința Miercurea Ciuc 1 h 
09:06 ; 3X10 km, seniori : L A.S.A. 
I Brasov 1 h 52:10, 2. Dinamo Bra
șov I 1 ta 55:10, 3 Dinamo Uita 
5737.

6.

Radu TIMOFTE

Dumitru — Mușat, Grigore, Si- 
mion (min. 32 Borșaru).

STEAUA : Țața — Fuicu, Ena- 
ehe, Zafiescu, Rădulescu — Ale
xandru, Suciu — M urări u, M. Io- 
nescu, A chim — Postolachi, Pin- 
tea — Comeliu, Munteanu, Cloa- 
rec (min. 40 Bojar).

Dimitrîe CALLIMACHI

RADU

IttrTH mdrtie, pe stadionul din șo
fat Unirile „alb-roșiilor" cu F.C. Ar-

Divizia A, etapa a 24-a

SPRE „NISIPURILE MIȘCĂTOARE"

Stadion S 
spectatori - 
și 69), AELE 
dih penalty).

STEAUA : 
(min. 52 I. 
A. lonescu

CHIMIA : 
Cilean 6, Bă 

A arbitrat : 
și A. Hirța (

Cartonașe 
Trofeul Pe

•
înaintea 

furajul Chim 
luăm multe 
tîtea indisp 
râie s-au a 
țind parcă 
s-a lansat 
torie reeonf 
tunjească 
tabela de m 
suficient c 
scorul ar fi 
substanțial 
aflat în v 
patru goluri 
fruntea cla 
rîLor) nu ar 
mari ocazii, 
sime (min. 
cu portarul, 
Ca să nu le 
lea ale lui 
(min. 28) șl

Steaua, pri 
t±v, prin sp 
atacanților ei 
apărare vîlc 
uneori 
ofsaid. 
7 goluri : 
nes cu „țîș

INTRODUCERE IN... DERBYURILE DE MIERCURI
Această primă etapă de după echinocțiul de primăvară s-a des

fășurat — in majoritatea orașelor care au găzduit ieri partide — 
in cel mai autentic decor de... toamnă : ploaie rece, vînt, tere
nuri noroioase, temperaturi scăzute, de parcă am fi in noiem
brie... La Pitești, cel puțin, citeva prim-planuri dibace ale ope
ratorilor televiziunii ni-i arătau pe jucători scoțind aburi pe 
gură ca niște schiori în efortul unei curse de fond...

Ca urmare a timpului neprietenos, numărul spectatorilor a fost 
ieri mult mai redus decît de obicei. Chiar și la Craiova...

Iar terenurile grele au pus probleme de echilibru și tehnică. 
Chiar și lui Dobrin...

Cu toate acestea, „temperatura meciurilor" a fost destul de 
ridicată. Iar etapa a 24-a a adus și citeva noutăți ale sezonului : 
prima victorie a liderului, Steaua (după 3 egaluri și o înfringere) 
și primele infringeri de la reluarea campionatului ale lui F.C.M. 
Galați și Sportul stuQfnțesc.

Din punct de vedere al luptei pentru titlu, ieri, protagonistele 
ne-au lăsat impresia că — după citeva ezitări de debut de sezon, 
— au început să-și pregătească lungul (încă) asalt final. Li
derul a spus „stop !" căutărilor și ezitărilor și și-a rotunjit un 
golaveraj care (în condițiile unei lupte atît de strînse cum se 
anunță cea din acest an) ar putea fi decisiv. Universitatea Cra
iova a pus și ea „stop" ineficacității atacului (nici un gol în 
cele trei etape anterioare, fenomen rar în activitatea unei for
mații care, de regulă, impresionează tocmai prin productivitate), 
peTforînd de trei uri poarta băcăuană. Piteștenii și-au valorificat 
șansa tn fața unei echipe care a început sezonul lansat și — con- 
sultîndu-și încă o dată programul, mai ușor se pare decît al 
celorlalte concurente — se gîndesc acum cu temei la păstrarea 
titlului. Cit despre Dinamo, ea își continuă cu perseverență dru
mul, scoțind un punct la Tg. Mureș, punct cu atît mai prețios 
cu cit a fost obținut în fața unei formații căreia situația în cla
sament nu-l permite să se joace cu punctele pe teren propriu. 
Mai slab, ieri, bilanțul de etapă al băimărenilor ; dar miercuri 
ei joacă acasă cu Steaua ți un rezultat favorabil i-ar inscrie din 
nou printre pretendenții ia șefia clasamentului. Se anunță deci 
un derby de etapă. dar parcă și mai mare este interesul celui
lalt derby de peste două zile, Dinamo — Universitatea Craiova. 
Al treilea „cap de afiș" al ' ~ " 
șeaua Ștefan cel Mare, după 
geș șt Steaua.

Să sperăm că miercuri va 
că etapa va fi... zîmbitoare 
noștri care pregătesc meciul

RAPID — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 10—7 (4—3). Terenul
moale, pe alocuri desfundat (cum 
a fost duminică Giuleștiul), a 
convenit mai mult „elevilor** lui 
Hristache Preda, foarte activi, 
combativi în prima repriză și bi
ne orientați tactic după pauză, 
în special în grămezi. Studenții 
au dominat copios în partea a 
doua a meciului, dar haotic și 
implicit fără rezultat. Realizatori: 
Stoica și Cioceanu — cîte o în
cercare și Sișiu transformare 
pentru Rapid, resp. Radu — înc. 
și Peter — l.p. Atent, permanent 
pe fază, arbitrajul lui St. Crăciu- 
nescu (T. ST.)

DINAMO — POLITEHNICA IAȘI 
45—3 (26—3). Repetiția bucureș- 
tenilor pentru Baia Mare a fost 
reușită, ei mareînd 8 încercări 
(Chiricencu 3, Aldea și Daraban 
cîte două și Chirigiu) dintre ca
re 5 transformate de Constantin, 
acesta și o l.p. Oaspeții au în
scris prin Nistor (l.p.). A condus 
Al. Lemneanu (G.R.)

C.S.M. SIBIU — R.C. GRIVIȚA 
ROȘIE 0—0. Joc desfășurat sub 
semnul echilibrului. A arbitrat 
bine C. Oristăchescu (I. BOȚO- 
CAN, coresp.).

ȘTIINTA PETROȘANI — R. C. 
SPORTUL STUDENȚESC 13—6 
(9—0). După un început timid, 
gazdele pun stăpînire pe joc, evi- 
dențiindu-se pe toate comparti
mentele.
vine un oarecare echilibru. Rea
lizatori : Catană (înc.) și Tudose 
(3 l.p.) pentru Știința, resp. llie 
Ion (înc.) și Chiciu (trans.). A 
condus foarte bine R. Ștefan (E. 
NEGOIU, coresp.).

RULMENTUL BÎRLAD — VUL
CAN BUCUREȘTI 26—0 (12—0).
Joc la discreția gazdelor. Au în
scris : Mihaicea, Dranga, I. Cris- 
tea, Dănescu (cîte o înc.) Dran
ga și St. Cristea (cîte o transfJ. 
Fiorescu (drop) și Grigoriță (l.p.). 
Foarte bun arbitrajul lui A. Gă- 
geatu. (E. IOVU, coresp.).

ȘTIINTA CEMIN BAIA MARE 
— C.F.R. BRAȘOV 49—3 (21—3). 

în clasament : 1. Steaua 51
Dinamo 48 p„ 3. Farul 45 
R. C. Grivița Roșie 45 p.

Abia la reluare inter-

2.

DIVIZIA A DE BASCHET
Rezultatele etapei a 21-a a Di

viziei A de baschet masculin :
„U“ CLUJ-NAPOCA — STEAUA 

0—2 : 78—86 (36—47) și 66—100
(32—49). Doar primul joc a fost 
echilibrat (remareîndu-se Barna, 
Roman, Gellert de la „U4*, res
pectiv Oczelak, Ermurache, Opși- 
taru și Pîrșu) ; a doua zl, meciul 
a fost la discreția oaspeților. 
Coșgeteri : Roman 26 + 22, Barna 
26 + 12, Geller 15 + 12, respectiv Oc
zelak 17+18, Ermurache 18+12, 
Opșitaru 12+17. Au condus, foar
te bine, arbitrii G. Dutka și A. 
Guță (M. Radu — coresp.).

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — C.S.U. BRAȘOV 2—0 : 
71—67 (36—41) și 80—79 (41—41).
întâlniri viu disputate, cîștigate, 
în mod surprinzător (dar meri
tat), de bucureșteni, care au avut 
finaluri mai bune. Coșgeteri : 
Sfcratulat 18+16, Dăianu 9+16, 
Paraschiv 104-12. respectiv He- 
gyesi 13 + 22, Tecău 15 + 14, Mora- 
ru 14 + 6. (O. Gutu

C.S.U. SIBIU — “ 
REȘTI 1—1: 73—77 
(44—38). Sîmbătă.
REZULTATELE

coresp.).
RAPID BUCU- 
(33—51) și 85—74

Bulancea și Vin-

DE IERI DIN
A DIVIZIEI A

valorică a Diviziei 
a programat 

ale etapei a 
la București

Prima serie 
A de hochei 
meciurile-tur 
cu un cuplaj 
partidă la Miercurea Ciuc. 
rezultatele înregistrate :

BUCUREȘTI : Steaua —Metalul 
Rădăuți 19—1 (5—0. 5—L 9-0).

BUCUREȘTI : Dinamo — Du-

ieri 
22-a, 
și o 
iată

P-,
P-,

tilă și-au condus echipa spre 
victorie ; duminică sibienii Mar- 
tinescu și Apostu au avut pres
tații decisive. Coșgeteri : Marti- 
nescu 28-4-20, Cliirilă 11-4-18, Apos
tu 84-16, respectiv Bulancea 12 + 28, 
Suciu 22-4-11, Plămadă 20-4-6. (I.
lonescu — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — POLI
TEHNICA C.S.Ș. unirea iași 
2—0 : 84—65 (41—31) și 96—88
(60—43). Coșgeteri : Băiceanu
12+31, Mănăilă 17 + 17, Spînu 
164-17, Martinaș 16+12, respectiv 
Măgurcan 23 + 31, Moisescu 4 + 22, 
Mihăilescu 2+19. (G. Tamaș —
coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — I.C.E.D. 
2—0 : 112—62 (52—30) și 118—80
(57—41). S-au remarcat : Nicules- 
cu, David, Eraboveanu, respec
tiv Pogonaru și Grădișteanu. (V. 
Timuc — coresp.).

DINAMO ORADEA — C.S.U. 
GALATI 2—0 : 76—62 (31—30) și
89—88 (42—44). Coșgeteri : Weber 
18+26, Schuller 16+22, Kosa 
16+12, respectiv Cor jos 10+30, 
Stratan 15+21. (I. Ghișa — co
resp.).
PRIMA SERIE VALORICĂ 

DE HOCHEI
nărea Galați 3—2 (0—1,
1—8) ! !

MIERCUREA CIUC : Sport 
— Metalul Sf. Gheorghe 
(2—0, 3—1, 1—0).

Astăzi au ioc partidei e-retur 
(etapa a 22-a). La București, pe 
patinoarul .23 August*4, progra
mul începe la ora 14,45 cu me
ciul Steaua — Metalul Rădăuți.

AViNTUL GHEORGHENI A CÎȘTIGAT SERIA SECUNDA

2-1.
Club

6—1

Sîmbătă, pe patinoarul „23 Au
gust" din Capitală s-a pus punct 
unei întreceri de hochei animată : 
seria secundă a Diviziei A, la care 
au luat parte 6 echipe, a căror 
luptă s-a eșalonat de-a lungul a 
cinci tururi de campionat, fiecare 
cuprinzînd cite cinci etape. Ulti
mul act al disputei a cuprins trei 
jocuri interesante și echilibrate :

Avîntul Gheorgheni — C.S.S. Li
ceul Miercurea Ciuc 5—4 (1—3, 1—1, 
3—0), după un joc foarte disputări?, 
în cursul căruia elevii au dat o 
replică excelentă liderilor compe
tiției.

Progresul Miercurea Ciuc 
Tîrnava Odorhei 9—3 (2—0, 
3-1).

Sp. studențesc A.S.E. — Agro
nomia Cluj-Napoca 5—1 (0—1, 2—2, 
3—1). Medul s-a întrerupt în mto. 
58, dn<d, la primirea ultimului gol, 
clujenii — care au contestat punc
tul — s-au retras în mod nespor- au 

pe

«-2,

tiv de pe teren. Rezultatul din 
cel moment a fost consemnat 
foaile.

întrecerea a fost
Avîntul Gheorgheni 
în sezonul viitor va 
xna serie valorică.

cîstîgată 
(44 p), 

evolua în pri-

de 
care

fi o zi primă văratică. Și, mai ales, 
in primul rînd pentru selecționerii 
de duminică, cu luqoslavia.

Radu URZICEANU
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JIUL - OLIMPIA SATU MARE 1-1 (1-0)
Stadion Jiul ; teren moale, denivelat ; Zimp însorit, dar rece : 

aproximativ 4 000. Au marcat: VARGA (min. 10), MUREȘAN 
Șuturi la poarta : 20-3 (pe poarta : 6—2). Cornere : 11—3.

JIUL : Cavai 6 — P. Grigore 7, Bădin 5, Rusu 6, Miculescu 7 
Ciupitu 4, Stoica 5 (min. 67 Mușat 4) — Bucurescu 4 (min.
Stoichițâ 5, Sâlâjan 4.

OLIMPIA : Feher 9
ganu 6, Mihuț 5, Balogh 5
(min. 46 Mureșcn 6), State 5.

A arbitrat : I. Pop 9 ; la 
București).

Cartonașe galbene : FEHER,
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0—0.

Pinter 6, Kaizer 7, Pop 6, Ba th ori II 
(min. 46 Both I 4) — Demarcek

spectatori — 
(min. 59).

78

6
5.

linie : G. Dragcmir și V. NavrcsChî

RUSU.

PETROȘANI, 23 (prin telefon)
După două puncte pierdute pe 

teren propriu duminica trecută, se 
aștepta ca azi Jiul să ofere un joc 
mai apropiat de adevărata va
loare, aceea demonstrată de mul
te ori în turul acestui campionat, 
dar și de astă dată echipa mine
rilor și-a dezamăgit suporterii 
care, la sfîrșitul jocului, și-au 
manifestat dezaprobarea fața de 
„jocul*4 alb-negrilor, aplaudîndu-i 
in schimb pe jucătorii sătmăreni'. 
De ce această reacție 7 Pentru 
că Jiul, după ce a deschis scorul 
relativ repede (în minutul 10, 
VARGA fructifică o pasă primită 
de Ia Ciupitu), a etalat apoi un 
fotbal cenușiu, în care jucătorii 
s-au întrecut parcă în tot mai mul
te greșeli personale. — ‘ 
Jiul a dominat 85 
de minute, dar de 
cînd jucătorii săi 
Bucurescu, Sălăjan,

Este drept, 
din cele 90 
fiecare dată 
(în specia] 

Mușat și 
chiar Ciupitu) se aflau în poziții 
de gol rarisime, ratau copilărește 
sau, firește, apărătorii Olimpiei 
îndepărtau pericolul de la poarta 
lui Feher. Nu este momentul să 
enumerăm toate marile ocazii a- 
vute de Jiul. în repriza a doua, 
în min. 59, pe fondul dominării 
formației locale, la un atac pe 
partea dreaptă, Demarcek este 
faultat. Pinter execută lovitura 
liberă de pe partea stingă unde 
MUREȘAN complet liber s-a În
dreptat nestingherit cu mingea la 
picior, reușind egalarea. Au fost 
momente în care poarta Olimpiei 
a fost de-a dreptul asediată, dar 
mingea a ocolit poarta oaspeților.

Pierzînd încă un punct pe te
ren propriu (ridicînd la 3 nu
mărul punctelor risipite în ulti-

SERIA I
NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — VII

TORUL GHEORGHENI 2—1 (1—0). 
Au marcat : Palfi (min. 9), Cer- 
chlzan (min.. 88, autogol), respec
tiv Naghi (min. 70).

F.C. BRĂILA — ENERGIA GH. 
GHEORGHIU-DEJ 2—1 (0—1). Au 
înscris : Arii (min. 57), Trifina 
(mân. 75), respectv Petcu (min. 38).

VIITORUL VASLUI — DELTA 
TULCEA 3—1 (1—0). Autorii golu
rilor : Spirea (min 34 din 11 m), 
L Nlcu (min. 72), Stan (min. 74), 
respectiv Rotaru (min. 61).

PORTUL CONSTANTA — PRO
GRESUL BRĂILA 1—1 (0—0). Me
dul s-a disputat la Babadag, te
renul echipei Portul fiind suspen
dat. Au înscris : Bogla (min. 85) 
pentru Portul Ologu (min. 65) 
pentru Progresul.

MINERUL GURA HUMORU
LUI— UNIREA FOCȘANI 2—0 (1—0). 
Autorii golurlor ; Ticaciuc (min. 
22) șl Armeanca (min. 84).

CIMENTUL MEDGIDIA — C.S. 
BOTOȘANI 2—0 (1—0). Golurile
au fost marcate de Cocoș (min. 
15 și 55).

MUȘCELUL CIMPULUNG — 
C.SJVI. SUCEAVA 4—0 (2—0). Au 
înscris : Bădescu (min. 20 și 32), 
Badea (min. 56) și Gorgol (min. 
80 din 11 m).

I.C.I.M. BRAȘOV — F.C.M. BRA
ȘOV 0—0.

Vargo 6,
Enescu),

— Hoțe- 
Bcrlba 5

(toțf din

mele două etape), Jiul se apropie 
de „nisipurile mișcătoare* ale cla
samentului, în același timp în- 
depărtîndu-se tot mai mult și de 
Jocurile de calitate etalate anul 
trecut.

Mircea TUDORAN

SLATINA
F.C. OH 

cu cinici juc 
net al țării (
dea, Ciobanu 
tar excelent 
buni, Pițurc; 
și ei tineri, 
tat și o t 
firmație sust 
evoluția 
a întilnirii 
această perie 
F.C. Olt au 
Uda, încă di 
joc, atacind 
șutind mult : 
zie au avut-< 
drid Șoarece 
încurcat la 
portarti'.ui F: 
minutele 10. 
care au ridi< 
doare, la ul: 
balonul pest< 
siunea ev:de: 
crettează ta

SUB IMPULSUL CUP
POLITEHNICA TIMIȘOARA - „U* CLUJ-NAf

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp închis, pkere 
spectatori - aproximativ 12 000. Au marcat : NEDELCl 
(min. 48). Șuturi la poartă ; 20-10 (pe poarta : 9-

rOLIItHNIGA : Suciu 7 - Nadu 8, Pâltlnișon 7. 
Manea 6, Dembrovschi 7 (min. 63 Roșea 6), T. N:T.
Nedelcu 8, Cotec 6 (min. 83 Nucâ).

UNIVERSITATEA : Lâzâreanu 6 - Parațchl 6, Dot e 
— Suciu 7 (min. 61 Râduțâ 6), FI. Pop 6 (min. 46 
Booa 6, Cîmpeanu 7, Fiorescu 6.

A arbitrat : A. Deleanu 9 ; 
din București).

Cartonașe galbene : BAGIU, 
Trofeul Petschovschl : 10. La Juniori : 2—0 (1—0).

• ■■ ........ . ....... .
TIMIȘOARA, 23 (prin telefon)
Cele două formații studen

țești au angajat, din start, c 
întrecere foarte aspră, fără me
najamente. Ea se va ridică, pe 
mai toată durata, la un destul 
de bun nivel tehnic, contribu
ția esențială avînd-o gazdele, 
care, așa cum afirmă specialiș
tii locali, au făcut cea mai 
bună partidă după reluarea 
campionatului. în adevăr, la 
„Poli1'’ se simte o cristalizare 
tactică, cu scopul punerii în

TRACTORUL BRAȘOV 
CONSTANTA 2—0 (1—0). 
golurilor: Moldovan 
Hint ea (min. 53).

(Relatări de la V. 
Rizu, M. 
Bolohan, 
I. Stanca

k Bnie : M. Quzeo

PORAȚCH1, MANEA.

valoare a 
tante vîrfuri 
și Anghel, 
golurilor di 
In min. 9, I 
o greșită ii 
ofsaid a oa 
a făcut, în i 
echipierii să 
și a înscris 
Lăzăreanu. 
GHEL a exe 
cusință o lo 
aproximativ

— F.C.
Autorii 

(min. 35) și

Moga, N. 
R. Avram, 
și C. Gruia).

G. 
D.

Lazăr,
Fugiciu, 
P. Mateoiu,

VIITOARE (duminică 30 
Viitorul Gheorgheni — 
Medgidia (0—3), Minerul

ETAPA 
martie) : 
Cimentul _ ____  ,, ...
Gura Humorului — Muscelul Cîm- 
pulung (1—1), Progresul Brăila — 
C.S. Botoșani (0—3), F.C.M. Bra
șov — Viitorul Vaslui (1—1), Delta 
Tulcea —'Unirea Focșani (0—4), 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
I.C.I.M. Brașov (0—3), F.C. Con
stanța — F.C. Brăila (1—1), Nitra
monia Făgăraș — Tractorul Bra
șov (0—1), C.S.M. Suceava — Por
tul Constanța (2—1).

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

10. Progresul Brăila
11. Minerul G. H.
12. Tractorul Bv.
13. Muscelul C-lung
14. Nitramonia Făg,
15. Viit. Gheo-rgheni
16. Cimentul Med.
17. Energia
18. Portul Constanța

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

4 
1
2
4
5
1 
4
4
7
3
3
4
4
2
5
1
3
3

0 46- 8 36
7 39-20 25
8 38-20 22
7
7
9
8
8
7
9
9
9
9

10
9

11
11
12

33-25 22
31-23 21
31-25 21
24-23 20
29-31 20
31-26
31-29
18- 34
23- 27
26-35
20-30
22-35
24- 38
19- 33
14-37

19
19
19
18
18
18
17
17
15
13

PETROLUL 
BUCUREȘTI 
golurilor : Sii 
reșan (min. 7 
90). Petcu (R 
pentru joc di

F.C.M. GIU 
MORENI 1—2 
Calianu (min 
(min. 74) și

METALUL 
METAN MED 
marca-t : Prot 
52), respectiv 
Czika (min. £

POIANA CE 
TG. JIU 5-1 
Manolache (n 
(min. 15). St 
35), respectiv

PROGRESUl 
REȘTI — ȘOE 
Autodi gel-jrS 
(mim 30 și « 
59), Marica ft 
(min. 35. 
nan (min. ti

RULMENTU 
CHIMIA TR 
(2—0). AU 
(min. 9)

CARP ATI 
ZUL BUCURI 
înscris : V aii 
(min. 22). resț

CHIMICA T 
CAN1CA FLN- 
(1-0). Autort 
(min. 1T). «J 
11 m). Vi*h J



PATRU GOLURI!
I1M1A RM. ViLCEA 6-1 (3-0)
>ibat cu cpă ; timp friguros, burniță și vînt ; 
. Au marcat : M. RADUCANU (mm 8, 12,63 
STOICA (min. 51), respectiv BASNO (min. 83, 
â : 24—10 (pe poartă ; 12-5). Cornere : 8—11. 
kndreicuți 7, FI. Marin 7, Sarreș 7, Nițu 7 
Stoica 7, Zahiu 8, Dumitru 7 — Răducanu 9,

Bădilă 5, Basno 5, Iordan 4, Lepădatu 5 — 
— Teleșpan 6, Carabageac 7, Gingu 5.

k> linie : M. Salomtr (ambii din Ciuj-Napoca)

3INGU, BARBUȚ.
uniori : 3—0 (3-0).

UN JOC PDEA... ECONOMIC
A.S.A. TG. MUREȘ - DINAMO 0-0

Stadion „23 August- ; teren alunecos ; timp frumos ; spectatori — aproxi
mativ 12 000. Șuturi la poartă; 12-8 (pe poartă: 4-3). Cornere: 21-2.

A.5.A. ; lapaszto 6 - Gligore 7, Unchicș 6, Ispir 7, Onuțan 7 - Both II 8, 
ooloni 7, Hajnai 7 - Munteanu 6. Pîslaru 7 (min. 73 Bozeșan 7) Biro I 6 
(min. 73 Fanici 6).

DINAMO : Eftimescu 8 - Cheran (min. 14 Mărgineanu 8), G Sandu 7, 
Dinu 7, Stănescu 7 - Augustin 7, Mulțescu 6, Custov 6- Țălnar 6, Dudu 
Georgescu 6, lordache 6 (min. 76 Ghiță).

A arbitrat : A. Cenea (Caracal) 8 ; kc linie : V. Tătar (Hunedoara) si 
I, Zaharia (Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : GLIGORE.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori s 3-3 (1-1)

lin an- 
Si nu 
em a- 
tomc- 
sim- 

arului, 
o vic- 
i-1 ro-

eflectă
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■
ucanu, 
marcat 
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olgete- 
ită de 
; rari-

i 79 !). 
e ace- 
. Nițu

39).
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ve ale 
naiva
-’'c:

I Jo- 
vârjt

ofsaid la această fază), ii des
chide pe M. RADUCANU. care 
înscrie pe lingă portarul Con
stantin : 1—0 ; min. 13 — M.
RADUCANU, acțiune individuală 
de toată frumusețea, Iordaa, care 
îi ieșise in întimpinare, alunecă 
și Răducanu se duce singur la 
gol : i—0 ; min. 44 — Dumitru 
execută corner, mingea ajunge la 
Andreicuți, urmează o centrare la 
semiinălțime și AELENEI, după 
un frumos stop pe piept, șu- 
tează în gol ; 3—0 ; min. 51 — 
Aelenei centrează, Constantin 
scapă balonul și STOICA, atent, 
trimite ușor cu Latul în plasă : 
4—0 ; min. 63 — Adrian Ionescu 
il lansează pe M. RADUCANU, 
trei fundași sînt răsuciți fci careu, 
și... 5—0 ; min. 69 — același 
Adrian Ionescu îl deschide pe 
M. RADUCANU și... 6—0 ; min. 83 
— Sameș îl faultează pe Cincă 
și golul de onoare, din penalty, 
este realizat de BASNO : 6—1. 
Am remarcat de la oaspeți (care 
nu știu, însă, să-și finalizeze ac
țiunile) eforturile lui Carabageac, 
Cincă și Teleșpan.

Stelian TRANDAFIRESCU

TG. MUREȘ, 23 (prin telefon)
In ciuda dominării cvasiper- 

manente a echipei gazdă, a fost 
totuși un meci care își merită 
scorul. „Citită** atent, caseta teh
nică vine în sprijinul afirmației 
noastre. Căci atacurile mureșe
nilor, deși numeroase, au sfîrșit 
adesea în stereotipie și lovituri 
de colț (raportul cornerelor : 
21—2), iar capacitatea ambelor 
echipe la finalizare a fost apro
ximativ egală (șuturi la poartă : 
12—8, pe poarta : ------
general lipsite 
zitate). Ar mai 
ționat și aportul lui Eftimescu 
la păstrarea echilibrului perfect, 
care a cules toate centrările și 
a deviat, printr-un șpagat de ul
timă clipă, unicul șut puternic 
și precis expediat de gazde, prin 
Pîslaru, de la 6 m, Jos la colț 
(min. 66).

de 
fi

4—3 și în 
periculo- 

de men-

Dinamo și-a apărat cu toate 
forțele careul, lansîndu-se în con
traatacuri sporadice. In acest scop, 
Dinu a Jucat »în ariergardă44,

Augustin s-a retras pe linia fun
dașilor, iar Mulțescu și Custov, 
sprijiniți de Dudu Georgescu, au 
închis culoarele de acces pentru 
atacanții adverși. Pentru o echi
pă rutinată, cum e Dinamo, in
comodarea partenerului în faza de 
atac nu a fost o sarcină dificilă, 
cu atît mai mult cu cît înaintașii 
A.S.A.-ei au fost lipsiți de explo
zie și de gustul combinațiilor. 
Acest meci își mai datorează 
neproductivitatea și platitudinii 
în care s-au complăcut „numele 
mari44 din cele două echipe 
(Dinu, Mulțescu, Dudu Georges
cu, Bdlonl, Hajnal, chiar Ispir), 
care, speriate, parcă, unele de 
altele, au preferat o manieră de 
Joc economicoasă. Meciul a ofe
rit debutantului Mărginean (care 
l-a înlocuit. întîmplător, pe Che
ran, accidentat) și aprigului Both 
II prilejul de a fi perseverenți 
și cu inițiativă. Dar remarcarea 
lor intră doar în beneficiul sa
tisfacțiilor personale.

Ion C U PEN

CRAIOVEMI AU REGĂSIT GUSTUL GOLULUI
UNIVERSITATEA CRAIOVA - S.C. BACAU 3-0 (2-0) 

ataaion Central ; teren moale, alunecos : timp friguros închis 
reprizo secunda ; spectatori - aproximativ ------- -
'"“n- Wl- (min- 28)’ BALACI (m*n. «)■' Șuturi"7o”pOTrtâ":"7ț-9
(pe poarta : 9—4). Cornere : 9—0.

UNivtKSIIAitA ; Lung 7 - Purima 6. THihoi 7. Ștefănesdu 8, Ungureanu 8 
- pcleanu 8. Donose 7, Bălăci 7 (min. 81 Geolgău) - Crisan 6 (min. 81 
Marcu), Camataru 5, Irimescu 6.

S.C. BACAU : Mangeac 5 - Andrieș t, Solomon II «, Lunca 5 Elisel <S - 
Carpuci 6. Moldovan 5, Vamanu 6 - Chitaru 5 (min. 46 Șo.man 6). Botez 8. 
Antohi 5.

A arbitrat : A. Forwirth 7; la linie: I. Igna și D. Buciuman (toii din 
Timișoara).

Cartonașe galbene : MOLDOVAN și LUNCA.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 5-0 (3-0).

■ — -

CRAIOVA, 23 (prin telefon)
După cîteva jocuri in care nu 

au marcat nici un gol, fotba
liștii craioveni au fost urmă
riți azi (n.r. — ieri) doar de 
10 000 de spectatori. Universi
tatea a început jocul dezinvolt, 
dominînd în prima repriză mai 
ușor decît ar fi bănuit cineva. 
A profitat și de faptul că mar
cajul oaspeților nu a mai fost 
atît de exact ca altădată. Dar. 
în ciuda superiorității pe toate 
planurile, gazdele au deschis 
scorul în urma unei grave e- 
rori de arbitraj. In min. 10, la 
o centrare, Cămătaru era în 
ofsaid, tușierul Igna a semna
lizai, dar A. Forwirth ,u>u l-a 
băgat in seamă", a lăsat jocul 
să continue și IRIMESCU a 
înscris. In min. 28, gazdele 
și-au mărit avantajul, cind 
jiclcanu a pătruns irezistibil

li
----- ------- - ploaie în

10 000. Au marcat : IRIMESCU

pină Ia limita de fund, a cen
trat inapoi și DONOSE a re
luat cu latul la colț. Primul 
șut la poartă al băcăuanilor 
l-am înregistrat în min. 21.'

După pauză localnicii își re
iau ofensiva și, în min. 48, 
BALACI înscrie cu capul, Ia 
centrarea lui Tilihoi. începe 
ploaia și chiar se întunecă. Bă
căuanii nu se împacă cu scorul 
de forfait, aleargă după golul 
de onoare, dar în min. 72 Șoi- 
man trimite balonul în bară. 
Universitatea a mai avut și ea 
cîteva ocazii (Purima — min. 
54 ; Crișan — min. 56; Do
nose — min 64 și Cămătaru — 
min. 87, plecat din ofsaid), dar 
scorul nu s-a mai modificat. 
Un meci atractiv, destul de cu
rat șl o victorie meritată a 
gazdelor.

Constantin ALEXE

> PUTEA FI MAI MARE CU CONCURSUL LUI PETRACHE $1 NICOLAE
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F.C. OLT - F.C. BAIA MARE 2-0 (1-0)
stadion „1 Mai" ; teren norolos, bălți ; timp Închis ; spectatori — a- 

proxi motiv : « 000. Au marcat; PREPELIȚA (min. 18) și IAMANDI (mia. 88). 
șuturi la poartă s 13-5 (pe poartă : 8-5). Cornere : 4-1.

: Nedea 7 — Lbcă 9, Ciocioană 6, Martinescu 7, A. Minau 6 — 
Oadea 7. Petre Petre 6, Șoarece 7 - Prepeliță 8, Ciobanu 7 (min. 77 
lamandi), Pițurcă 7.

f.C. BAIA MARE ; Frank 7 — Borz 6, Condruc 7, Sabâu 6 (min. 70 
Koller 7), Molnar 6 — P. Radu 6, Bâkm 5 (min. 70 Cioban II 6), Mu- 
reșa-n 6 — Cioban l 7, Roznai 6, Buzgâu 6.

A arbitrat : I. Rus (Tg. Mureș) 9 ; la linie : M. Fediuc (Suceava) și E. 
Blacîoti (Constanța).

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1-2 (1-1).
9 w

o centrare a Iui Ciobanu, PRE
PELIȚA șutează puternic, Ln 
colțul porții Iui Frank. Repriza 
continuă în nota de dominare a 
echipei gazdă, care nu reușește, 
însă, să mai înscrie, deși are 
ocazii clare. De cealaltă parte. 
Jucătorii băimăresni, incomodați 
vizibil de terenul greu, nu reu
șesc să arate mai nimic din Jocul 
care le-a adu3 atîtea aprecieri.

-NEDELCU-ANGHEL Modesto FERRARINl

Repriza a doua începe plină de 
speranțe pentru F.C. Olt. Șoarece 
este faultat în careu și se dictea
ză 11 metri, dar A. Mincu ratea
ză. Jocul ambelor echipe este a- 
cum marcat de oboseală. Golul 
al doilea vine după o gravă gre
șeală a lui Borz (min. 88), care a 
luftat în careu. IAMANDI, atent, 
„n-a iertat44 și, cu un șut puter
nic, a mărit scorul la 2—0. Un joc 
frumos, disputat. Cel mai bun 
om de pe teren, fundașul Lică.

BUZĂU, 23 (prin telefon)
Inimoșii suporteri ai „lanter

nei" nu-și pierduseră, totuși, ul
tima speranță. Ei credeau că 
Gloria lor va cîștiga acest meci,. 
mai ales că formația favorită 
începuse în forță, cu mare elan, 
avînd chiar în min. 15 o oca
zie psihologică : atunci, însă, 
căpitanul echipei, Nicolae, ajuns 
singur la 10 metri, a ezitat o 
clipă, dîndu-i parcă lui Bucu 
posibilitatea „să-i ghicească” 
șutul. Buzoienii vor alerga mult, 
dar vor uita că au în față un 
adversar matur, atent la mar
caj și periculos pe contraatac, 
unde Dănilă va prinde o „ghiu
lea” de la 30 m, cu pămîntul 
(min. 24) iar Florean va alune
ca în careu. Gloria continuă să 
creadă totuși 
însă Stanciu 
ratează o

în vigoarea sa, 
în min. 28 mai 

ocazie decisi
gazdelorvă și tot elanul

se risipește în finalul reprizei.

GLORIA BUZĂU - POLITEHNICA IAȘI 0-1 (0-1) ■
stadion Gloria ; (eren greu, pe alocuri desfundat ; timp friguros Ț S£CO> 

tetori - aproximativ 5 000. A marcat! COSTEA (min. 44). Șuturi I* 
poartă : 16—13 (pe poartă : 7—7). Cornere : 14—3.

GLORIA : Tănose 8 — Vlad 6, Ivana 6, Petrache 4, Tulpan 7 — Toma 6 
(min. 64 Mircea 4), Ghizdeanu 6, Nicolae 4 — Stanciu 5 (min. 71 Serbam 
5), Marin 5, Dobre 6.

1*011 itHNICA : Bucu 7 - Munteanu 6, Anton 6, Ursu 7, Ciocîrlan 7 — 
rlorean 6 (min. 59 Romilă II 7), Simiono, 8, Coras 8 — Dănilă 7, Cioacă 5
(min. 46 Cemescu 6), Costea 8.

A arbitrat ; M. Adam 9 ; la linie : 
Sl Gh. Juca.n (Medias).

Cartonașe galbene ; MARIN, VLAD. 
aiori : 3—0 (1—0).

• ........

In min. 44, Petrache a trimis o 
pasă greșită în... picioarele lui 
Ciocîrlan, acesta l-a angajat pe 
Costea, care, din propria jumă
tate de teren a sprintat și a în
scris ; 0—1. Peste cîteva secun
de extrema ieșeană e la un 
pas de al doilea gol, dar ra
tează de puțin.

După pauză elanul gazdelor 
nu-și găsește concretizarea. 
Pentru că lipsește un dispecer

L Mureșan (ambii din Cluj-Nopoca)

Trofeul Petschovschi : 10. la ju-

care să ordoneze jocul în atac 
și să oprească la mijloc con
traatacurile studenților. Așa că,’ 
Tănase va mai scoate trei su
turi grele (min. 48, 80 și 89),' 
buzoienilor rămînîndu-le doar 
șansa egalării. pe care avea să 
o rateze Nicolae, cind, în min. 
10. la penalty-ul acordat pentru 
faultarea lui Tulpan, a trimis 
mingea mult peste bară.

Mircea M. IONESCU

)) ionul „la păianjen", acolo unde,
doua ; de regulă portarii nu mai pot
NGHEL interveni. Acest 2—0 putea fi
>-5. augmentat, dar timișorenii au
a 6 - ratat cel puțin 5 mari ocazii
jhel 8, de gol (în min. 18 —Cotec ;

e în min- 20 — Anghel ; in min.
V_ 29 — Cotec ■ în min. 65 — Cc

tec și min. 80 — Nedelcu 
>u (tcV - Replica „șepcilor roșii" s-a 

arătat mult mai puternică și 
mai periculoasă în prima re- 
priză, cind, în special Cîm- 

“““ peanu, care nu-și dezminte ca- 
percu- litățile de excelent pătrunză-
3delcu tor în apărările adverse, s-a 
lutprii aflat foarte aproape de gol 
irtidă. (min. 26), dar portarul Suciu 
sesizat a intervenit cu succes. în „ac- 
|oc ia tul doi", clujenii s-au stins pe 
iu nu măsură ce se apropiau de sfîr- 
:u co- țitul meciului, astfel că timi- 
ainte) șorenii au putut termina și cu 
lingă unele faze-spectacol o întîlnire 
AN« ia care au fost superiori și

tă is- au obținut un succes absolut
de la meritat.
d ba- Eftimîe IONESCU

t-ETAPA A 20-a
LAP ID 
tutorii 
, Mu- 
(min. 

minat

cara 
scris :
Petre

GAZ 
. Au 
19 fi
7) Și

DURII 
scris : 
Preda
22 Si

ucu- 
(4—0). 
lovan
II, 49. 
ioaită

Bir-

Turbatu (min. 55), Catrina (min. 
88).

ENERGIA SLATINA — META
LUL PLOPENI 0—2 (0—1). AU
marcat : Eparu (min. 7) și Savu 
(min. 78).

(Relatări de la P. Ion, Tr. Bar- 
bălată, Nic. Stefan, C. Vîrjoghie, 
Gh. Slave, M. Bizon, M. Verzes
eu, 1. Ducan și D. Mihail).

ETAPA VIITOARE (duminică 30 
martie) : Metalul Plopeoi — Gaz 
metan Mediaș (0—2), Chimia Tr. 
Măgurele — Energia Slatina (1—1), 
Rapid București — Metalul Bucu
rești (1—2), Pandurii Tg. Jiu — 
Chimica Tîmăvenl (0—1), Șoimii 
Sibiu — Petrolul Ploiești (1—3), 
Rulmentul Alexandria — Flacăra 
Moreni (1—2), Autobuzul Bucu
rești — Progresul Vulcan Bucu
rești (1—1), Carpați Mîrș«a — Poia
na Cîmpina (1—4), Mecanică fină 
București — Luceafărul București 
(2—4), F.C.M. Giurgiu stă.

—
2—0 

Radu
—
OBU-

Au 
Turcă 
. 88).
ME-
3—2 

(ateși 
din 

i-ectiv

1. PROG.-VULCAN 20 11 5 4 33-21 27
2. Rapid Buc. 20 12 2 6 32-19 26
3. Metalul Buc. 20 12 1 7 34-22 25
4. Poiana Cîmpina 20 12 0 8 34-23 24
5. Petrolul Ploiești 19 11 1 7 31-20 23
6. Gaz metan 19 8 4 7 32-30 20
7. Autobuzul Buc. 20 7 5 8 34-27 19
8. Metalul Plopeni 20 8 3 9 28-24 19
9. Chimica Tîrn. 20 8 3 9 30-27 19

10. Rulmentul Alex. 20- 8 3 9 20-18 19
11. Flacăra Moreni 20 8 3 9 29-32 19
12. Șoimii Sibiu 20 8 3 9 17-31 19
13. Mecanică fină 20 7 4 9 25-21 18
14. Energia Slatina 20 6 5 9 20-30 17
15. Carpați Mîrșa 19 8 1 10 19-33 17
16. Chimia Tr. M. 20 7 2 11 26-34 16
17. Pandurii Tg. Jiu 19 7 2 10 22-37 16
13. F.C.M. Giurgiu 20 5 3 12 17-34 13

GREU, DUPĂ PAUZĂ■ ■■

PITEȘTI, 23 (prin telefon)
Sportul studențesc a încercat un 

rezultat egal și la Pitești. Și du
pă cum s-a desfășurat Jocul pină 
la pauză se părea că „alb-negrii“ 
vor izbuti să nu piardă și pe 
terenul campionilor. Cu Octavian 
Ionescu fundaș central — situație 
impusă de accidentarea lui B. 
Grigore — bucureștenii au reușit 
să mențină echilibrul, să stopeze 
așteptatul avînt al piteștenilor, 
aplicînd un marcaj strict pe tot 
terenul. Omul de contraatac al ar
geșenilor — Doru Nicolae — a 
fost urmărit în permanență de 
Munteanu n și astfel forța de 
atac a gazdelor a fost în măre 
măsură diminuată. Cum nici Do- 
brin nu s-a aflat în deosebită 
dispoziție de joc, acuzind o ușoa
ră întindere musculară, situațiile 
favorabile de gol au fost destul 
de rare la poarta lui Moraru. 
Nimic deosebit în prima repriză, 
pînă în minutul 12, minut în ca
re Chives cu a expediat un șut

SERIA A lll-a
F.C. BIHOR — SOMEȘUL SATU 

MARE 5—0 (2—0). Au înscris : 
Mureșan (min. 4), Kiss (min. 34 
din 11 m), Georgescu (min. 60), 
Kun (min. 67) f! Lupău (min. 84).

METALURGISTUL CUGIR — 
STRUNGUL ARAD 4—6 (2—0).
Autorii golurilor : Bucur (min. 40), 
Dobrai (min. 43), Vătafu (min. 68 
și 88).

MINERUL ANINA — ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 3—1 (0—1). Au 
marcat : Schwartz man (min. 15) 
pentru înfrățirea, Bătrînu (min. 
47), Dănilă (min. 59) și lovan 
(min. 87) pentru Minerul.

MINERUL CAVNIC — UNIREA 
ALBA IULIA 2—0 (2—0). Au în
scris : Roatiș (min. 10) și Dra- 
gomirescu (min. 28).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
F.CJV1. REȘIȚA 3—1 (1—1). Au 
marcat : L Constantin (mu. 21), 
Dianu (min. 52). Văcariu (min. 
75), respectiv GabCT (min. 38).

IND. SIRMEI C. TURZH — DA
CIA ORAȘTIE 3—0 (1—0). Autorii 
golurilor : Radu (min. 9 și 67) și 
Mureșan (min. 88).

GLORIA BISTRIȚA — CORV1- 
NUL HUNEDOARA 1—2 (0—1). Au 
marcat : Georgescu (min. 75 din 
11 m), respectiv Văetuș (min. 40) 
și Gabor (min. 71).

U.M. TIMIȘOARA — AURUL 
BRAD 3—2 (0—2). Au înscris :
Giuchici (min. 67), Mehedințu 
(mdn. 82), Lerhan (min. 87), res
pectiv Georgescu (min. 21), Mu- 
rar (min. 26).

UT. ARAD — C.F.R. CLUJ- 

de la distanță în bară, pentru 
ca în minutul 26 iovănescu să 
rateze din apropiere, iar în min. 
29 Cazan să salveze de pe linia 
porții, la un cap al fundașului 
Ivan. Acestea au fost cele trei 
mari posibilități de deschidere 
a scorului ale argeșenilor. Dar 
cea mai mare ocazie a reprizei a 
fost irosită la poarta lui Cristian, 
cind Iorgulescu (min. 40) a șu
tat puternic, din apropiere, dar 
portarul echipei locale a reușit 
să respingă cu piciorul.

La numai trei minute de la 
reluare, O. Ionescu l-a împins, 
dezechilibrîndu-I pe Iovănescu în 
suprafața de pedeapsă și arbi
trul a acordat just lovitură de la 
11 m, pe care BARBULESCU a 
transformat-o cu siguranță, tn 
replică, Sportul studențesc pierde 
prilejul egalării în min. 54 și 60, 
cînd M. Sandu, de la 6 m, alu
necă și pierde momentul lovirii 
mingii. Și în loc de 1—1 va fi 
2—0 în min. 62 : Dobrin l-a găsit

NAPOCA 4—2 (1—0). Autorii go
lurilor : Tisa (min. 18 și 67), Tîr- 
ban (min. 49), Bedea (min. 83 din 
11 m), respectiv Albu (min. 50) și 
Radu (min. 51).

(Relatări de la I. Ghișa, M. Vîl- 
ceanu, P. Lungu, Z. Debrețeni, P. 
Sumandan, P. Tonea, 1. Toma, St. 
Marton și N. Strcjan).

ETAPA VIITOARE (duminică 30 
martie) : Aurul Brad — Dacia 
Orăștie (0—1), Cocvinul Hunedoa
ra — F.C.M. Reșița (0—0), U.T. 
Arad — Strungul Arad (1—0), U.M. 
Timișoara — Gloria Bistrița (0—3), 
F.C. Bihor Oradea — înfrățirea 
Oradea (3—1), Someșul Satu 
Mare — Minerul Moldova Nouă 
(0—3), C.F.R. Cluj-Napoca — Ind. 
sirmei C. Turzii (0—1), Unirea 
Alba Iulia — Metalurgistul Cugir 
(1—2), Minerul Cavnic — Minerul 
Anina (2—2).

1. CORVINUL 20 14 2 4 49-17 30
2. F.C. Bihor 23 13 3 4 40-17 29
3. U.TA. 20 12 3 5 39-21 27
4. Gloria Bistrița 20 12 1 7 49-19 25
5. Aurul Brad 20 8 5 7 32-22 21
6. Minerul Anina 20 10 1 9 30-30 21
7. F.C.M. Reșița 20 8 4 8 28-23 20
8. Minerul Cavnic 20 7 5 8 27-29 19
9. Minerul M. N. 20 9 1 10 23-31 19

.10. Metalurg. Cugir 20 8 3 9 24-32 19
11. U.M. Timișoara 2: 9 1 10 15-30 19
12. Ind. sirmei C.T. 20 9 0 11 34-36 18
13. Dacia Orăștie 20 7 3 10 22-34 17
14. C.F.R. Cj.-Nap. 20 7 2 11 25-32 16
15. Unirea Alba I. 20 7 2 11 18-39 16
16. înfrățirea Or. 20 7 1 12 20-25 15
17. Strungul Arad 20 7 1 12 22-39 15
18. Someșul S. M. 23 6 2 12 19-40 14

F.C. ARGEȘ - SPORTUL STUDENȚESC 2-0 (0-0)
Stadion „1 Mai” ; teren alunecos J timp rece ; spectatori - aproximativ

5 000. Au marcat : BARBULESCU (min. 48 din 11 m) și D NICOLAE
(min. 62). Șuturi fa poartă : 13-5 (pe poartă : 7—4). Cornere : 4—5.

F.C. ARGEȘ : Cristian 8 — Bârbulescu 7, Stancu 8, Cîrstea 7, Ivan 7 —
Iatan 6, Iovănescu 7, Chivescu 7 - Moicecnu 6 {min. 46 Radu II 7), Dobrin 7
(min. 62 M. Zamfir 7), D. Nicolae 8.

SPORTUL î Moraru 7 — Tănăsescu 6 (min. 72 Stroe 6), Cazan 7, O. 
Ionescu 6, Munteanu II 6 — Iorgulescu 6, Munteanu I 6, Cățoi 6 (min. 72 
Șerbănică 5) — M. Marian 7, M. Sandu 6, Chihaia 5.

A arbitrat : V. lanul 8 ; la linie : T. Balanovici și D. Amdl (toți din lași).' 
Cartonașe galbene : MUNTEANU II.
Trofeul Pelschavschî : 9. La juniori : 2—0 (2-0).

cu o excelentă pasă pe Radu H, 
a urmat o „încrucișare44 cu DO
RU NICOLAE (scăpat după pau
ză de supravegherea lui Mun
teanu II) care a înscris fulgeră
tor. în min. 82 M. Sandu a ra

VICTORIA OFENSIVEI CVASIPERMANENTE
GS. TiRGOVIȘTE - F.C.M. GALAȚI 3-1 (1-0)

Staaion Municipal ; teren greu, alunecos ; timp închis, rece ; spectatori — 
aproximativ 10 000. Au marcat: MARINESCU (min. 45), ISAIA (min. 73), 
GKbACA (min. 80) și DUMITRESCU (min. 84 — autogol). Șuturi la poartă s 
15—7 (pe poartă : 7-4). Cornere : 8—3.

u.s, iiruqviște ; Mia 7 — Gheorghe 7, Ene 7, Dumitrescu 5, Constantin 
6 — Kallo 8, Isaia 7, Greaca 7 — FI. Grigore 6, Sava 5 (min.. 65 Fili- 
pescu 6), Marinescu 7.

r.U.M, CALAȚI . Oană 7 — Moțoc 6, Constantinescu 6, Vlad 6, Țolea 6 — 
t5alaban 6, Burcea 6, Bejenaru 6 — Hanu 5 (min. 75 Popescu), Cramer 5 
(min. 46 Rusu 6), Orac 5.

A arbitrat : Gh. Ispas (Constanța) 8 ; la linie : D, Ologeanu și L 
Honig (ambii din Arad).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.
A.................... -L Aui.'TH'.rrm.i.ra

TiRGOVIȘTE, 23 (prin telefon)
In mare criză de puncte. C.S. 

Tîrgoviște s-a lansat în ofensivă 
din startul partidei. Ofensivă den
să, pe întreaga durată a primei 

4 H reprize, facilitată, într-o oarecare 
măsură, și de partenerul de în
trecere care, în momentele de
posesie a mingii, n-a reușit să
construiască mai nimic pentru li
nia întîi, lipsită de aportul percu
tantei aripi Majaru. Dar. în pofi
da netei superiorității teritoriale, 
gazdele și-au creat arareori si
tuații clare de gol (min. 8 — Ma
rinescu ; min, 31 — Sava — bară, 
apoi reluare de la 2 m alături ; 
min. 39 — Ene) întrucît doi din
tre cei trei mijlocași ai lor, Isaia 
și Greaca, au ,,cărat44 prea mult 
— pe un teren dificil — în
lesnind oaspeților marcajul la 
vîrfuri. Totuși, mult solicitatul 
portar al gălățenilor, Oană, nu va 
sc*ăpa fără gol : în min. 45, MA
RINESCU, aflat în apropierea ca
reului mic, va înscrie în colțul 
scurt, la un „raid44 al tîfgovișteni- 
lor, care a prins defensiva oaspe
ților (dcbusolată azi, în absența 
lui M. Olteanu) pe picior greșit. 

tat cu poarta goală șl astfel 
bucureștenii au pierdut un meci 
în care au fost destul de aproape 
chiar de „remiză44.

Gheorghe NERTEA

După pauză, C.S. Tîrgoviște a 
reluat ofensiva cu aceeași insis-, 
tență și cu un plus de operativi
tate din linia a doua. In min. 52, 
la o centrare, Sava a trimis, cu 
capul, din mijlocul careului, în 
„transversală44. Zece minute mai 
tîrziu, la o rară dar reușită repli
că a oaspeților, Vlad, urcat în a- 
tac, are golul egalizator- în pi
cior, întîrzie însă și șutează în 
portarul ieșit. N-a fost 1—1 (ar fi 
fost, desigur, nedrept), dar va fi 
2—0 în min. 73, cînd, la o lovitură 
de colț, ISAIA va șuta puternic, 
de la circa 14 m, lateral stingă, 
expediind balonul în colțul lung. 
Reușind desprinderea;, C.S. Tîrgo
viște a atacat în continuare și mai 
deconectată și, în min. 80, a ma
jorat scorul : a centrat Kallo si 
GREACA a înscris, prin deviere, 
din mijlocul careului mic. Oas
peții ies acum. în sfîrșit, la artac 
și. în min. 84. înscriu prin... auto
golul lui DUMITRESCU („cap" 
defectuos la o centrare de pe 
dreapta, peste portarul Mia, ieșit).

Gheorghe NICOLAESCU



A început competiția internaționala 
CUPA F. R. CICLISMii

ECHIPA DE LUPTE GRECO ROMANE A ROMÂNIEI
CONSTANȚA, 23 (prin te

lefon). 105 rutieri, dintre care 
42 de peste hotare (Uniunea 
Sovietică, Cehoslovacia, Bulga
ria, R. D. Germană, Polonia 
și Ungaria), s-au înscris pe lis
tele de start ale „Cupei F. R. 
Ciclism". Prima etapă, dispu
tată duminică, pe ploaie, a fost 
dominată de alergătorii sovie
tici. Majoritatea celor 78 km 
(Constanța — Mangalia — Con
stanța) au fost parcurși solitar 
de Oleg Leadov, evadat chiar 
la începutul cursei, la ieșirea 
din* Constanța. Cind mai erau 
doar 7 km pînă la sosire, el a 
fost ajuns de Nikolai Gome- 
niuk, cu care și-a disputat un 
colegial sprint final.

Clasamentul etapei : 1. Oleg 
Leadov (U.R.S.S.) a parcurs 78 
km în 1 h 59:20 (medie orară t 
39,1 km) ; 2. Nikolai Gome-

niuk (U.R.S.S.) același timp ;
3. Serghei Pribil (U.R.S.S.) la 
18 s ; 4. Thomas Barth (R.D.G.) 
la 22 s ; 5. Mihail Tanev (Bul
garia) ; 6. Serghei Kadațki
(U.R.S.S.) ; 7. Teodor Vasile
(Dinamo București) ; 8. Cornel 
Popa (Metalul Plopeni) ; 9. Lon 
Vintilă (Steaua) ; 10. Mircea
Romașcanu (Dinamo București) 
— același timp.

Etapa a Il-a a acestei Între
ceri internaționale se va disputa 
luni dupâ-amiază pe ruta Con
stanța — Tariverde — Con
stanța, 90 km.

C. POPA, coresp.

NEÎNVINSA IN TURNEUL DE LA BUDAPESTA
Șt. Rusu, I. Draica și V. Andrei — pe locul I în clasamentele pe categorii

BUDAPESTA, «3 (prin tele
fon). în sala de la Nepstadion 
a avut loc vineri, sîmbătă și 
duminică un puternic turneu 
internațional de lupte greco- 
romane, la care au participat 
selecționatele Bulgariei, Cubei, 
României, Uniunii Sovietice și 
Ungariei (2 garnituri). Repre
zentativa României, deși lipsită 
de trei titulari (C. Alexandru, 
N. Gingă și L Păun au fost 
înlocuiți de tinerii Șt Marian,

In concursul international de patinaj artistic de la Galați

FI. Diaconescu și K. Dumitriu) 
a fost aplaudată la scenă des
chisă pentru frumoasele evo
luții, încheind competiția neîn
vinsă.

în primul med sorții au de
cis ca formația României să 
lupte cu 
Bulgariei, 
lor de la 
greutate, 
noastre a 
scorul categoric de 7—3. Un. 
succes asemănător l-a obținut 
echipa română și în intîlnirea 
cu selecționata Cubei, de care 
a dispus cu 8—2. Confruntarea 
cu echipa secundă a Ungariei

redutabila echipă a 
La capătul partide- 
cele 10 categorii de 
reprezentativa țării 
repurtat victoria la

SABRERUL ION POP

DE LA SOLINGEN
23 (Agerrpes). 

ediție a tradițio-

s-a încheiat cu rezultatul de 
5—2 în favoarea formației 
României. Ultimele două me
ciuri, cele cu reprezentativa 

și cu prima echipă 
sfîrșit la

U.R.S.S.
a Ungariei au luat 
egalitate : 4—4.

Un frumos succes 
tat în ierarhiile pe 
Ștefan Rusu (cat. 68 kg), Ion 
Draica (82 kg) și Vasile Andrei 
(100 kg) care s-au clacat pe 
primul loc.

La ora închiderii ediției aveau 
loc întîlnirile pentru definiti
varea clasamentelor finale pe 
echipe și la unele categorii.

au repur- 
categorii s

MUNCHEN, 
La actuala 
nalel competiții internaționale 
de sabie de la Solingen (R. F. 
Germania), scrimerul român 
Ion Pop a ocupat primul loc 
in clasamentul individual, fiind 
urmat de 
(U.R.S.Ș.) și 
(România). Pe echipe, 
a revenit selecționatei 
urmată de formațiile _______ ,
României, Bulgariei, R. F. Ger
mania și Anglia.

Mihail 
Marin

Burțev 
Mustață 
victoria 

U.R.S.S., 
Poloniei,

CONCURSUL INTERNATIONAL

DE LA FONTAINEBLEAU
' PARIS, 23 (Agerpres). — 
Concursul internațional de pen
tatlon modern desfășurat la 
Fontainebleau a fost cîștigat de 
T. Szombathely (Ungaria) cu 
5 446 p, urmat de Belman (R. F. 
Germania) — 5 393 p și Bouzou 
(Franța) — 5 314 p. Proba de 
cros s-a încheiat cu victoria 
polonezului Olesinski — 1240 p.

în clasamentul final pe echi
pe, pe primul loc s-a clasat 
selecționata K. F. Germania, 
urmată de Franța și Ungaria.

GALAȚI, 23 (prin telefon). 
Patinoarul acoperit din locali
tate a găzduit, timp de două 
zile, o nouă competiție de am
ploare : cea de a 6-a ediție a 
concursului internațional de pa
tinaj artistic al României, care 
a reunit sportivi din 9 țări 
(Austria, Belgia, Bulgaria, Ce
hoslovacia, R. D. Germană, 
R. F. Germania, Polonia, Un
garia și România).

Urmînd tendința care se face 
simțită pregnant la tot mai nu
meroase concursuri cu fru
moase tradiții în această ra
mură sportivă, organizatorii în
trecerilor internaționale de la 
Galați au prevăzut și ei, de 
data aceasta, ca tinerii com
petitori să-și etaleze măiestria 
doar la programul scurt și la 
exercițiile liber alese, în fond 
probele cele mai apreciate pen
tru spectaculozitatea lor. In a- 
semenea condiții, în ambele 
zile de concurs (sîmbătă și du
minică) am putut urmări pe 
cîțiva dintre cei mai buni ti
neri patinatori europeni eta- 
lîndu-și arta în executarea să
riturilor și a piruetelor, pre
cum și a combinațiilor de pași, 
care de care mai originale, 
mai inspirate.

La seniori, concursul s-a în
cheiat cu un frumos succes ro
mânesc, obținut de către Bog
dan Kruti. care la 
liber alese a evoluat 
ne, obținind note de 
5 de la arbitri. El
exerciții de dificultate și

a obținut locul secund. Bine s-a 
prezentat și juniorul Florin Ga- 
fencu, clasat pe locul 3.

CLASAMENTE. Seniori : L 
Kruti (România) 11 — 102,59 
2. I. Kralik (Cehoslovacia) 11 
100,06 p, 3. L Simon (Ungaria) 
23 — 99,34 p. 4. A. Vasile (Ro
mânia) 25 — 93,70, 5. L. Ghica (Ro
mânia) 37 — 93,64 p. Senioare : 
1. Angela Bruck (R.F.G.) 10 —
98.44 p, 2. Suzanne Geschwandt
(Austria) 14 — 97,60 p, 3. Hana 
Vesela (Cehoslovacia) 22 — 95,86 
p... 8. Mariana Chițu (România) 
57 — 83,16 p, 9. Tereza Nencu 
(România) 65 — 80,22 p. Juniori : 
1. T. Ostheimer (R.F.G.) 7 —
100.44 p, 2. A. Konlg (R.D.G.)
14 — 95,92 p, 3. FI. Gafencu (Ro
mânia) 24 — 91,20 p... 6. M. 
Negrea (România) 39 — 8.1,90 p. 
7. C. Doru (România) 51 —
73,86 p. Junioare : 1. Claudia Houdek 
(Austria) 12 — 92,58 p, 2. Janina 
Wirth (R.D.G.) 13 — 98,96 P, 3.
Karin Hendsche (R.D.G.) 
91,36 p... 9.
nla) 61 — 76,65.
Schmidt (România) 80

2. A.
I. 3.

B. 
P,

17 —
Viorica Nicu (Româ- 

Karin 
71,34 P.

10.

IUGOSLAVIA - ROMANIA,
2-2 LA POPICE PE ECHIPE
IOSIF TISMÂNAR (nou record național cu 988 p.d.) și 

ANA PETRESCU au cîștigat turneele individuale
Reprezentativele de popice 

ale României, care se află in 
plină pregătire pentru Campio
natele mondiale din luna mai, 
competiție ce va fi. găzduită 
de țara noastră, au susținut 
sîmbătă și duminică o dublă 
partidă amicală cu puternicele 
selecționate ale Iugoslaviei. 
Jocurile desfășurate pe două 
arene, în orașele Krsko (sîm
bătă) și Senovo (duminică) 
au revenit în prima zi gazde
lor, iar în cea de a doua po
picarilor români. Turneul in
dividual a fost cîștigat de că
tre reprezentanții țării noastre, 
de Ana Petrescu — 454 p d și, 
respectiv, Iosif Tismănar — 
988 p d — punctaj ce repre
zintă un nou record al țării

(vj. 972 a fost deținut tot 
de către Tlsmănar).

In prima partidă, la Krsko 
— fete : Iugoslavia — România 
2 541—2 538 p d (cele mai bune 
rezultate individuale : Biserca. 
Perman 442 și, respectiv, Ana 
Petrescu 454) ; băieți : Iugosla
via — România 5 592—5 496 (N. 
Dragas — 972, respectiv I. Tis- 
mănar 988). în cel ‘de al doilea 
joc, la Senovo — fete : Iugo
slavia — România 2 494—2 54< 
(Perman 443, respectiv Elisa- 
beta Albert 438) ; băieți : Iugo
slavia — România 5 294—5 335 
(M. Rako 917, respectiv Tis- 
mănar 958 — nou record indi
vidual al arenei din localitate). 
Deci, scor general, pe echipe, 
2—2, rezultat mulțumitor pen
tru sportivii noștri.Gheorghe ȘTEFĂNESCU

exercițiile 
foarte bi- 
5 și peste 
prezentase 

la
programul scurt în cadrul căruia

CROSUL BALCANIC
(Urmare din pag. 1)

și anul trecut, la Priștina, e- 
chipa noastră realizează cel mai 
bun punctaj posibil, cu pri
mele trei alergătoare pe po
dium. La fel de categoric a 
fost succesul in proba de ti
neret în care Alexandru Chiran 
(specialist al alergărilor de 
cros), Gyorgy Marko și Con
stantin Ăriciu s-au detașat de 
la început de adversarii Iot. 
Surprinzătoare este victoria ti
nerei Olga West în cursa 
junioarelor. Surprinzătoare pen
tru că „mare favorită" era..,’ 
Cristina Cojocaru. Craiovean- 
ca a condus cea mai mare 
parte a timpului, dar a 
fost întrecută de. West la ca
pătul unui finiș foarte puter
nic. în sfîrșit, la juniori, Emil 
Stănilă și Cornel Milaș au a- 
lergat multă vreme alături de 
Georgievski, 
perioară a 
și-a spus 
cuvin tul.

Rezultate
(12 000 m) : ___
trenor Constantin Craiu) 37:35,0,
2. Marios Kasianidis (Grecia)
38 :oo,o, 3. Gheorghe Zaharia 
38:02,0, 4. Torna BănișOT 38:06,0, 
5. Florea Șandru 38:03,0, 6. Ayad 
Nedat (Turcia) 38:09,0... 8. GheOT- 
ghe Motorca 38:11.0 ; echipe : L 
România 13 p, 2. Turcia 35 p, 3. 
Bulgaria 50 p. 4. Iugoslavia 56 p, 
5. Grecia 56 p ; SENIOARE 
(4 000 m) : 1. Fița Lovin (antre
nor Nicolae Mărășescu) 13:50,0,2. 
Doina Beșliu * ‘
Radu 13:52,0,
(Bulgaria) 14:05,0, 5. ’ Maricica 
Puică 14:16,0, 6. Nadia Avdibasici 
’(Iugoslavia) 14:21,0 ; echipe : L 
România 6 p, 2. Bulgaria 17 p,
3. Iugoslavia 26 p. 4. Albania
31 p, 5. Turcia 40 p. TINERET 
(3 000 m) : 1. Alexandru Chiran 
(antrenor Nicolae Pălș) 24:52,0, 2. 
Cyorgy Marko 24:52,0, 2. Con
stantin Ariciu 25:00,0, 4. Seta Het 
(Turcia) 25:20,0, 5. Stane Mitlav- 
zina (Iugoslavia) 25:25,0, «.
Gheorghe Sandu 25:26.0,... 10 Ion 
Hurubean 26:12,0, ...12 Marian 
Mocanu 26:17,0 ; echipe s L Ro
mânia 12 p, 2. Turcia 32 p, 2.

Congresul^ extraordinar al 
Jocurilor 
tletism 
Craiova, 
definitive 
acest an 
canice de seniori 
13—15 iunie) și 
Balcanice de juniori ___
Ionic, 6—7 august). Ediția 
din 1981 a J.B. de seniori, 
a 40-a, va avea loc la Sa
rajevo (11—13 august), iar 
Crosul ~ ' 
desfășura 
garia) '

Balcanice de a- 
desfășurat la 
a stabilit datele 
ale edițiilor din 

ale Jocurilor Bal- 
(Sofia, 

Jocurilor 
(Sa-

la

Balcanic se 
la 

14

va
Sllven (Bul- 

martie.

34

dar valoarea su- 
juniorului iugoslav 
în cele din urmă

tehnice : SENIORI
1. Ilie Floroiu (an-

13:52.0, 3. Maria
4. Rosita laițova 

14:05,0, 5. — - -

PROGRhMUL semifinalelor in cupele europene
La Zurich a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din cadrul 

semifinalelor competițiilor europene intercluburt Iată programul 
jocurilor : „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI’ : Nottingham 
Forest — Ajax Amsterdam ; Real Madrid — Hamburger S.V. ; 
„CUPA CUPELOR" : F.C. Nantes — Valencia ; Arsenal — Ju
ventus Torino ; „CUPA U.E.F.A." 
Frankfurt pe Main ;

Meciurile tur se vor disputa la 9 aprilie, 
se vor desfășura la 23 aprilie.

IUGOSLAVIA - URUGUAY 2-1

— Valencia .__
Bayern Munchen — Eintracht 

V.f.B. Stuttgart — Borussia Monchengladbach. 
iar partidele retur

(1-0)

Chester United — 44 p șl Ipswich
— 41 p (din 34 de partide).

R. F. GERMANIA (et. 26). Pe 
primul Ioc în clasament se află 
Bayern MOnchen cu 36 p, 
mată de Hamburger cu 34 p (os 
meci mal puțin jucat) șl F. C. 
Rota — 32 p. Rezultate : Bayern 
MOnchen — Eintrach Frankfurt 
pe Main 2—0 ; Hamburger S.V.
— Bremen 5—0 ; Braunschweig — 
Dortmund 1—0 ; Mochengladbach
— Koln 2—2 ; Hertha — Kaisers
lautern 0—2 ; Stuttgart — Dus- 
seldorf 5—1 ; Leverkusen — 
MOnchen 1860 1—0 ; Schalke —
Uerdingen 1—2.

mcupa africh-
»Cup£, Africii» a progrmat, la 

Lagos, partida pentru locurile 
3—4, dintre formațiile Marocului 
șl Republicii Arabe Egipt. Scor: 
2—0 (1—0). în finala competiției 
se vor întîlni Nigeria cu Algeria.

ALTE REZULTATE
• La Bagdad, în preliminariile 

turneului olimpic (zona asiatică, 
grupa a 3-a) Irak — Siria 1—• 
(0-0).

UT-

Italiei, pentru cali- 
tumeul final.

SARAJEVO, 23 (prin telefon). 
30 000 de spectatori au umplut 
stadionul din localitate pentru a 
urmări jocul cu Uruguayul. Din 
păcate, meciul nu a satisfăcut 
S-a jucat la întîmplare, fapt 
care a atras nemulțumirea se
lecționerului Miljanici. E adevă
rat, se pot invoca unele scuze 
legate de terenul greu, de jocul 
obstructionist al oaspeților și de 
faptul că echipa gazdă a făcut 
un singur antrenament în preaj
ma meciului. Se pare că în ve
derea jocului cu România, de 
la 30 martie, formația nu va 
suferi modificări. Să mai men
ționăm și faptul că toți jucăto
rii din echipa care a învins 
Uruguayul (minus Sușici și Pe- 
trovici) fac parte și din echipa 
olimpică a Iugoslaviei care va 
juca miercuri, la Mostar, cu

„olimpicii" 
ficarea în .

Formația aliniată a fost ur
mătoarea :

Pantelici — Zoran Vuiovici, 
Primoraț, Rojici, Hrsțici — Țu- 
krov, Șlișkovici, Klinciarovski 
— Petrovici, Zlatka Vuiovici, 
Sușici.

Golurile au fost marcate ast
fel : în min. 8, Zlatko Vuiovici 
execută un corner, un fundaș 
Uruguayan degajează, iar KLIN- 
CIAROVSKI reia imparabil, de 
la 16 m. In min. 64, Petrovici 
demarează, trece de trei adver
sari, centrează înapoi și ZLAT
KO VUIOVICI majorează scorul 
la 2—0, Uruguayenii reduc din 
handicap 
autogol în

PE GHEATĂ ȘI PE ZĂPADĂ
Proba feminină de sla

lom uriaș disputată la 
Zwiesel (R.F.G.) a fost cîști- 
gată de schioarea elvețiană 
Maria Walliser, urmată ds 
vest-germana Irene Epple. Li
deră a clasamentului general 
al „Cupei Europei" se menține 
sportiva austriacă Erika Gferer
— 198 p, secundată de Olga 
Șaratova (Cehoslovacia) —177 p. 
In clasamentul final al „Cupei 
Europei" la slalom uriaș, pe 
primul loc s-a situat Paoletta 
Magoni (Italia), cu 87 p.

★
Cursa internațională desfășu

rată la Sundsvall (Suedia) a 
revenit schiorului suedez Tho
mas Wassberg (12 km în 36 : 35), 
urmat de polonezul Josef Lusz- 
czek — 36:57 și americanul
Bill Koch — 37 : 01.

★
Concursul desfășurat pe 

trambulina de 90 m de la 
Planica (Iugoslavia) a fost 
cîștigată de austriacul Hans 
Mîllonig, cu 259,8 p și să
rituri de 91,5 m și 91 m. Pe 
locurile următoare s-au situat 
compatriotul său Armin Kogler
— 257,2 p și iugoslavul Primoz 
Ulaga — 251,5 p. în clasamen
tul general al „Cupei Mondiale* 
continuă să se mențină lider 
Hubert Neuper (Austria) cu 
203 p, urmat de Armin Kogler
— 169 p și Stanislaw Bobak 
(Polonia) — 128 p.

4. Grecia 58 p
(6 ooo m) : 1. -

Iugoslavia 
JUNIORI _______ _
Giorgievski (iugoslavia) 
Emil Stănilă 18:58,0, 3.
Milaș 19:06,0, 4. Giorgios 
(Grecia) 19:15,0, 5. Dogan 
(Turcia) 19:17,0. 6. Istvan Balint 
19:18,0 .. 8. TeofU Ciobanu 19:43,0, 
...12. Laszlo Darvaș 20:03,0 ; JU
NIOARE (2 000 m) : L Olga West 
(antrenor Ortwin Scheible) 
6:32,0, 2. Cristina Cojocaru 6:32,0,
3. Katia Pasova (Bulgaria) 6:34,0,
4. Suzana Prooi (Albania) 6:36,0.
5. Eugenia Nicola 6:40,0. ... 8. Mia 
Gologan 6:52,0 ; echipe : 1. Ro
mânia 8 p, 2. Albania 19 p, 3. 
Bulgaria 23 p.

p.
Stevce 

18:51,o, 2.
Comei 

Petrakis 
Ibrahim

CAMPIONATE
ITALIA (et. 24). A velita o — Ca

gliari 2—2, Catanzaro — Bologna 
0—0, Fiorentina — Ascoli 3—1, 
Juventus — Inter 2—0, Torino — 
Milan 2—0, Pescara — Lazio 2—0, 
Roma — Perugia 4—0, Udinese — 
Napoli 0—0. In clasament : Inter 
— 34 p, Juventus șl Bomar cite 
28 p, Milan 26 p etc.

A.

prin... PRIMORAȚ, 
min. 88.

Dușan BUGAR1N

(et. 34) : Arsenal — 
Aston VUla

ANGLIA
Crystal Palace 1—1 ;
— Ipswich 1—1 ; Leeds — Coven
try 0—0 ; Liverpool — Brighton 
1—0 ; Manchester United — Man
chester City 1—0 ; Nottingham 
Forest — Southampton 2—0. In 
clasament, conduce Liverpool eu 
50 p (33 jocuri), urmată de Man-

ATLETISM • In prima zi a 
concursului in aer liber desfășu
rat la Stanford (California), ita- 
llanul Gianni Urlando a terminatw 
învingător în proba de aruncare 
a ciocanului, cu 74,46 m, iar ame
ricanul Earl Bell a ocupat pri
mul loc la prăjină cu 5,48 m. Alte 
rezultate : masculin : aruncarea
greutății — Brian Oldfield 20,12 
m ; disc — Mac Wilkins 66,94 m 5 
feminin : 100 — Alice Brown
11,6 ; înălțime — Coleen Rienstna 
1,83 m.

CĂLĂRIE e Concursul da la 
Viena a debutat cu o probă de 
obstacole, ciștigată de campionul 
austriac Hugo Simon („Gladsto
ne"), urmat de elvețianul Thomas 
Fuchs șl belgianul Eric Walters.

CICLISM 0 Cursa desfășurată 
Ia Caserta (Italia) a revenit la 
sprint rutierului italian Giuseppe 
Saronnl (236 km in 5h 53:39).

TELEX
HALTERE 0 In „Cupa Pano- 

nla“, la Tatabanya, Soljomvări 
(Ungaria) a terminat învingător 
la cat. 100 kg, cu 377,5 kg.

NATAȚTE 0 In cadrul con
cursului de înot desfășurat ia 
Melbourne, Lisa Forest a stabilit 
un nou record național în proba 
feminină de 200 m spate, cu 
2:14,86. In proba feminină de 800 
m liber, Michelle Ford — 8:43,37 
— a întrecut-o pe recordmana 
mondială Tracey Wickham, cla
sată pe locul 2.

ȘAH 0 Cea de-a șaptea parti
dă a meciului dintre marii ma
eștri Tigran Petrosian șl Viktor 
Korcinoi, care se desfășoară la 
Velden (Austria), în cadrul tur-

neulul candidaților la titlul mon
dial, s-a încheiat remiză. Scorul 
îi este favorabil, cu 4—3, lui 
Korcinol.

TENIS ‘ • In semifinalele tur
neului de la Frankurt pe Mata, 
Stan Smith l-a Învins cu 6—0, 
6—3 pe compatriotul său Tim 
Gullikson. 0 Finala turneului fe
minin de la New York se va dis
puta între Tracy Austin șl Mar
tina Navratilova. In semifinale, 
Austin a întrecut-o cu 6—3, 6—1 
pe BlUle Jean King, iar Navra
tilova a dispus cu 6—2, 3—6, 6—0 
de Evonne Goolagong.

TENTS DE MASA 0 In semi
finalele „Cupei orașelor tîrgurl", 
echipa vest-germană SV Reutlin
gen a întrecut pe teren propriu, 
cu 5—1, formația iugoslavă STK 
Novl Sad. In finală, SV Reutlin
gen va întîlnl pe Vlesnik Zagreb.
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