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în multe localități din țară

SA DAT STARTUL ÎN ETAPA DE VARĂ A „DACIADEI

O reușită competiție Ea Craiova

ILIE FLOROIU Șl FIȚA LOVIN 
CÎȘTIGĂTORI FĂRĂ PROBLEME, 
Al CAMPIONATULUI DE CROS

Marea competiție sportivă 
națională „Daciada” a cunos
cut în săptămina trecută — 
săptămînă destinată, potrivit 
hotărîrii Comisiei centrale de 
organizare, deschiderii etapei 
de vară — o mare afluență de 
participanți, care s-au între
cut în cadrul numeroaselor 
concursuri pe terenurile de 
sport. Vremea nefavorabilă a 
împiedicat duminică deschide
rea festivă în București și în 
numeroase alte localități din 
țară. Acolo însă unde a fost 
posibil, s-a dat startul „Da- 
ciadei” de vară, tineretul, oa
menii muncii fiind prezenți la 
întrecerile care au urmat după 
deschidere. Iată cîteva relatări 
ale corespondenților noștri.

LA BISTRIȚA, în orașul re
ședință a județului, „Daciada" 
de vară a început duminică, 
prin tradiționalul „Cros al pri
măverii”, la care au luat par
te sute de tine'-i. Odată cu 
declanșarea „Daciadei” de va
ră, s-a dat startul în „Cupa 
speranțelor'’ la tenis de cîmp 
și în „Cupa Consiliului jude
țean al sindicalelor" la hand
bal. Luptătorii de greco-rom»- 
ne au susținut, după festivi
tatea de deschidere, o demon
strație de lupte și una de 
aeromodelism. (I. TOMA — 
coresp.).

LA GIURGIU. în ciuda tim
pului nefavorabil, s-a dat star
tul „Daciadei" dc vară prin

Concursul republican de sărituri în apă

ECHILIBRUL, PRINCIPALA
CARACTERISTICĂ A ÎNTRECERILOR

SIBIU, 6 (prin telefon). în
trecerile feminine au ținut 
capul de afiș și în ultimele 
două zile ale concursului re
publican de sărituri, desfășurat 
în condiții organizatorice foar
te bune, în bazinul Olimpia. 
Ne referim, de pildă, la dispu
ta de la platformă, unde, încă 
din calificări, s-a anunțat o 
luptă echilibrată pentru lo
cul I, printre candidate aflin- 
du-se și cîteva sportive care 
au încă vîrsta junioarelor mici, 
în finală, tocmai aceste sări
toare — este vorba despre 
Isabela Bercaru (născută în 
1965) și de Luiza Nicolacscu 
(1966) — au dominat disputa, 
clasîndu-se în ordinea de mai 
sus în ierarhia finală. A im
presionat în mod deosebit 
Bercaru (antrenor — N. Spa- 
rios) care, abordînd unele din
tre cele mai dificile sărituri 
libere (cotate cu coeficienți 
între 2,7 și 2,9), le-a executat 
cu siguranță și măiestrie, cu
cerind aplauzele publicului și- 

numeroase întreceri desfășura
te în parcul cultural-sportiv 
al pionierilor, situat în cartie
rul Policlinică. Sute de elevi 
au participat la „Crosul pio
nierilor”. Printre cîștigători 
s-au numărat Angelica Dumi
tru, Luminița Văitiș, Iuliana 
Dincă, Florian Ducuță și V o- 
rel Dima, In același timp, pî 
bazele sportive Cetatea, Dună
rea. Olimpia și Voința sute de 
tineri de la Combinatul chi
mic, Navrom, S.N.G. ș: de la 
întreprinderea de spirt și dh- 
hăr s-au întrecut la atletism, 
popice, volei, baschet, rugby. 
(Tr. BARBALATA — coresp.).

LA IAȘI, deschiderea „Da
ciadei” de vară a fost urmată 
de faza județeană a crosului 
„Cupa Congresului al Xl-lea 
al U.T.C.". Printre cei mai 
buni care și-au înscris nu
mele pe lista cîștigătorilor : 
Carmen Roșu (Lie. de infor
matică), Doina Anuței (Lie 
Agronomic), Elena Dineu 
(I.M.C.), D. Sîrbu Și M. Doro- 
bană (Lie. ind. C.U.G.) și V. 
Popovici (Lie. nr. 6). (D. DIA- 
CONESCU — coresp.).

LA HUNEDOARA, deschi
derea „Daciadei" s-a făcut 
prin etapa municipală a „Cro
sului tineretului”. Cei mai 
buni s-au dovedit concurcnții 
de la școlile generale nr. 4, 
5 și 11, cit și cei de la aso
ciațiile sportive Constructorul, 
E.G.C.L. și de la cooperativa

★
★ *

Sub egida „Da
ciadei", clubul 
sportiv Steaua și 
Școala generală 
nr. 36 din Capi
tală au organizat 
un reușit concurs 
de gimnastică 
pentru grupele de 
copii din unități
le respective, in 
întâmpinarea celei 
de a IV-a Confe
rințe Naționale a 
Organizației Pio
nierilor

La paralele, ele
vul Florian Ocaru.

* ★
★

notele bune ale arbitrilor. Re
marcabilă și evoluția Luizei 
Nicolaescu, care conducea du
pă preliminarii, precum și a 
celei mai tinere finaliste, Ilea
na Pirjol, născută în 1968.

La băieți, la trambulina de 
3 metri, Alexandru Bagiu (an
trenor P. Decuscară), abordînd 
sărituri cu coeficient de difi
cultate competitiv pe plan in
ternațional, a demonstrat că 
se poate afirma și la această 
probă, după ce ani de-a rîn
dul se dedicase doar platfor
mei. Remarcabile și prestațiile 
lui M. Kaiss și D. Nedelcu, 
ultimul impresionînd prin 
constanță.

întrecerile de duminică au 
avut aceleași caracteristici ca 
cele precedente ; o notă bună, 
insă pentru disputa senioarelor 
la trambulina de 3 metri dar 
și una rea, pentru cea a băic-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare In pag. 2 3)
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„Drum nou". (I, VLAD — co
resp.).

LA TIMIȘOARA, peste 3000 
de tineri s-au întrecut în faza 
județeană a „Crosului tinere
tului", pe un traseu din apro
pierea stadionului „1 Mai". 
Iată cîțiva dintre cîștigători : 
Marinei» Gheorghc (Lie. sani
tar) șl Aurica Rădneamțu (Lie. 
ind. nr. 6) și Simion Uțu (Gr. 
școlar C.F.R.) și Petre Barbu 
(Lie. ind. Electrotimiș). (C. 
CREȚU — cores».).

LA TG. MUREȘ și în ora
șele județului Mureș — Si
ghișoara, Reghin, Luduș, Tîr- 
năveni și Sovata —, eît și în 
comunele Band, Singeorgiul de 
Pădure. Sărmaș, FIntînele și 
altele, la deschiderea etapei de 
vară a „Daciadei" au luat 
parte mii de tinere si tineri 
din școli, întreprinderi și din 
cooperația meșteșugărească. La 
Tg. Mureș, pe aleile din par
cul sportiv „23 August" s-a 
desfășurat „Crosul tinerelu
lui”, în sala T.M.S. — campio
natul școlilor generale la bas
chet, (ar in pădurea de ia 
Cornești — un concurs de o- 
rientare tur.stică. (C. ALP.U — 
coresp.).

Etapa a 26-a a Diviziei A de fotbal

MAREA SURPRIZĂ DE PE STADIONUL STEAUA
îl LANSEAZĂ PE CRAIOVENi SPRE TITLU!

© F.C. Boia Mare (două puncte la Buzău) nu renunță © Dinamo a moi scăpat o 
bună ocazie în lupta pentru titlu • F.C.M. Galați, din nou ineficace, pierde un punct 

prețios • Sterilitate și pe terenul liderului (un gol din ...21 de cornere) © Eficacitate 
deosebită la lași (opt goluri) © Arbitrul Coloși, trei penalty-uri la Pitești

REZULTATE TEHNICE
Gloria Buzău 
„Poli” Timișoara 
F.C.M. Galați 
F.C. Argeș
S.C. Bacău 
Steaua
Univ. Craiova 
Chimia Rm. Vilce, 
Politehnica lași

- F.C. Baia Mare
- Dinamo
- Jiul Petroșani
- F.C. Olt
- Olimpia Satu Mare
- Sportul studențesc
- A.S.A. Tg- Mureș
- „U" Cluj-Napoca
- C.S. Tirgoviște

ETAPA VIITOARE (miercuri 9 aprilie)
Steaua - A.S.A Tg. Mureș (0-2)
F.C. Baia Mare - Politehnica lași (1—3)
Dinamo — „U" Cluj-Napoca (1—0)
Gloria Buzău — Univ. Craiova (0—4)
Jiul Petroșani - F.C. Argeș (1—0)
Olimpia Satu Mare — „Poli" Timișoara (0—1)
C.S. Tirgoviște - Sportul studențesc (0-1)
F.C.M. Galați - S.C. Bacău (2—2)
F-C. Olt — Chimia Rm. Vilcea (1—4)

La șutul Iul Iorgulescu. mingea 
va tntllni piciorul lui FI. Marin 
și va intra tn plasă. Așa a în
scris Sportul studențesc cel da 
al doilea gol al său

Foto : V. BAGEAC

O noua victorie în palmaresul popicarilor noștri

ROMANIA-RT. GERMANIA 51Î9-49J5 p.d.l
Echipele reprezentative de 

popice ale țării noastre s-au 
aflat vineri și sîmbătă în fața 
unui nou test al pregătirilor 
efectuate în vederea apropiate
lor campionate mondiale (24— 
30 mal, la Mangalia Nord). A- 
vînd partenere de joc reduta
bile, echipa feminină a Repu
blicii Federale Germania, deți

CRAIOVA, 6 (prin Icieron). 
Cros din nou în Bănie! După 
întrecerile Crosului Balcanic, 
din urmă cu două săptămîni, 
Cra'ova a fost iarăși gazda 
unei mari competiții de cros, 
de data aceasta a campiona
telor republicane, care, sub 
toate aspectele, au depășit 
substanțial realizările celorlal
te 63 de ediții ale acestei tra
diționale dispute a primăverii. 
Duminică, la Craiova, pe tra
seele din Parcul poporului 
(bine amenajate și prezentîn- 
du-se în condiții foarte bune) 
au luat startul, în număr re
cord, cei mai buni alergători 
pe teren variat din întreaga 
țară care, fără să-și menaje- 
je forțele, s-au avîntat într-o 
întrecere de toată frumusețea.

La seniori, conform așteptă
rilor, constănțeanul Iile Flo- 
roiu a făcut din nou o cursă 
solitară și a cîștigit detașat, 
fără probleme. La senioare, 
pe podium s-au aflat, la în
cheierea cursei, aceleași aler
gătoare ca și recent la Crosul 
Balcanic, gălățeanca Fița l.o- 
vin impunmdu-se in finalul 
tntreoerii. La tineret, de ase
menea, pe primele 3 locuri 
aceiași ca și la Crosul Bal
canic, cu singura deosebire că 
Mavk> a obținut acum victo
ria 'n fața Iui Chiran. Giga 
West se dovedește în conti
nuare cea mai bună . dintre 
junioarele noastre — li aceas
tă oră, ca și colegul oi de 
generaț’e Emil Stăniiă.

Rezultate tehnice ; seniori — 
1? (TO ni; Die Floroiu (Farul 
C-ța) 35:38,0 — campion re
publican, 2. FI Șan'Jxu (Stea-

2— 3 (0-2)
1-0 (1-0) 
0-0
4- 2 (0-1)
1-0 (1-0)
0-3 (0-1)
1-0 (1-0)
3- 1 (2-0)
5- 3 (3-0)

nătoarea titlului suprem, iar 
cea masculină a fost medaliată 
cu argint la ultimele campiona
te mondiale de la Lucerna, po
picarii români au obținut o du
blă victorie.

După ce vineri sextetul fe
minin a resașit, pe arena Rul
mentul din Brașov, să învingă 
detașat pe campioanele lumii

Ilie Floroiu singur in frunte...
ua) 36:21,0, 3. A. Nicuiescu 
(Poli. Timiș.) 36:34,6. s M.
Vicol (St. roșu Bv.) 36.41,0, 5. 
T. Băniș.ir (Prahova F'i.)
•16:50,0, 6. Gh. Ghipu (CSV,
Bacău) 36:55,0 ; echipe : 1. Po
litehnica Timișoara 20 p — 
cininioană republicană, 2. 
Steagul roșu Brașov 31 p. 3. 
Rapid Buc. 55 p ; senioare — 
4 000 tn : Fița Lovin (CSV. 
Gilați) 13:36,6 — campioană 
republicană, 2. Maria Radu 
(CSV. Ora lea) 13:28.0, 3. Doi
na Beșiiu (C.S.'J. Suceava) 
15:20,0, 4. El. Fidajov (Delta 
Tiîcea) 13:451;, 5. Tatiana Cc- 
nac (C.A. Roman) 13:47,0, 6.

Vladimir MORARU

(Continuare In nao 2-3)

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAiOVA 26 14 6 6 52-24 34
2. Steaua 26 12 3 6 56-33 32
3. F.C. Argeș 26 14 4 8 45-31 32
4. F.C. Baia Mare 26 14 3 9 46-37 31
5. Dinamo 26 11 8 7 41-28 30
6. Sportul stud. 26 12 4 10 30-22 28
7. S.C. Bacău 26 9 10 7 32-35 28
8. Politehnica lași 26 12 2 12 35-34 28
9. Chimia Rm. V. 26 11 4 11 35-38 28

10. F.C.M. Galați 26 9 8 9 38-48 26
11. Jiul 26 10 6 10 20-32 26
12. Poli. Timișoara 26 11 3 12 33-33 25
13. A S.A. Tg. Mureș 26 10 5 11 31-34 25
14. F.C. Oit 26 10 3 13 35-42 23
15. „U" Cluj-Napoca 26 10 2 14 32-34 23
16. C.S. Tirgoviște 26 8 6 12 30-44 22
17. Oiimpla 26 6 8 12 24-38 26
18. Gloria 26 4 4 18 20-48 12
Citiți în pag. 3—3 cronicile meciurilor de ieri

GOLGETERII
16 GOLURI : M. Răducanu

(Steaua) — 1 din 11 m.
15 GOLURI : Cîmpeanu (,,U“ 

Cluj-Napoca) — 1 din 11 m.
13 GOLURI : Terhcș (F. C. 

Bala Mare), Gîngu (Chimia Rm. 
Vilcea), Cămătaru (Univ. Craio
va) — 2 din 11 m șl Costea (Po
litehnica Iași) — 2 din 11 m.

12 GOLURI : Clrțu (Univ. Cra
iova) — 1 din 11 m.

11 GOLURI : Radu II (F. C. 
Argeș) 4 din 11 m.

(2476—2212 p.d.), sîmbătă după- 
amiază, pe aceleași piste a fost 
rîndul băieților noștri să treacă 
cu succes un dificil examen, 
depășindu-i clar pe vieecam- 
pionii mondiali la o diferență

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3) ...



Campionatele naționale de patinaj artistic

BĂIEflI NE DAU SPERANȚE
După 3 zile de întreceri, sîm

bătă la amiază, . s-au încheiat, 
ia patinoarul „23 August" din 
Capitală, disputele din cadru! 
campionatelor naționale de pa
tinaj artistic, ediția 1980. în ur
ma adiționării punctajului obți
nut de patinatori la cele 3 pro
be din concurs (figurile obliga
torii, programul scurt și figurile 
libere) noii campioni ai țării la 
această frumoasă disciplină au 
fost declarați : Adrian Vasile și 
Gabriela Voica (IEFS Bucu
rești) la seniori, Florin Gafen- 
eu și Viorica Nicu (IEFS 
București) la juniori I și Cris
tian Doru și Dana Eleftcrescn 
(CSȘ Triumf București) Ia ju
niori II.

Ca o primă remarcă, trebuie 
spus că la actuala ediție a 
campionatelor din punct de 
vedere tehnic cei mai bine 
s-au prezentat băieții. Dispute
le lor au atras atenția printr- 
un plus de tehnicitate, marea 
majoritate reușind să prezin
te, în fața arbitrilor, programe 
de nivel internațional.

La seniori, de pildă, Adrian 
Vasile și Bogdan Kruti s-au 
arătat a fi in mare progres. 
Primul a impresionat printr-o 
excelentă prezentare artistică 
a programului său, subliniată 
cu piruete măiestru executate 
și cu pași de legătură inspi
rați. iar cel de al doilea prin
tr-o suită de 3 sărituri cu 3 
rotații, dintre care triplul Lutz. 
un element tehnic de foarte 
mare dificultate. în cazul în 
care Vasile își va îmbogăți re
pertoriul săriturilor triple, iar 
Kruti pe cel al prezentării ar
tistice (un lucru posibil de 
realizat) ei se vor putea pre
zenta cu fruntea sus la orice 
concurs internațional. îmbucu
rător este și faptul că șl cei
lalți doi seniori, Liviu Ghica, 
în mod special, și Al. Anghel. 
sînt și ei pe aproape, ca și 
juniorii FI. Gafencu, M. Ne
grea, C. Doru și G. Popa, pa
tinatori care dovedesc mult

talent. Deci, începem să avem 
speranțe...

Iată clasamentele : seniori :
1. A. Vasile (IEFS) 6-91,54 p,
2. B. Kruti (Tractorul Bv.)
9-90,92 p. 3. L. Ghica (CSȘ 2) 
15-83,52 p ; senioare : 1. Ga
briela Voica (IEFS) 5-85,38 p. 
2. Cornelia Picu (IEFS) 10-81,62 
p, 3. Manuela Bădițoiu (Trac
torul Bv.) 17-77,74 p ; juniori 
I : 1. FI. Gafencu (IEFS)
5-82,00 p, 2. M. Negrea (Trac
torul Bv.) 10-77,44 p, 3. D. 
Leiuciuc (Tractorul Bv.) 15- 
62.92 p ; junioare I : 1. Viorica 
Nicu (IEFS) 5-77,70 p ; 2. Ele
na Ghiban (Tractorul Bv.) 10- 
70,02 p ; 3. Nina Mogodan (CSȘ 
Galați) 15-57,06 p ; juniori II :
1. Cr. Doru (Triumf Buc.) 5- 
75,30 p ; 2. G. Popa (Triumf 
Buc.) 10-71,16 p ; 3. Șt. Lang 
(CSM cluj-Napoca) 15-63,50 p ; 
junioare II : 1. Dana Elefte- 
rescu (Triumf Buc.) 7-75,64 p;
2. Brigite Zsigmond (CSM
Cluj-Napoca) 11-72,80 p ; 3.
Carin Schmidt (CSM Cluj-Na
poca) 12-73.28 p.

Gh. ȘTEFANESCU

Tl'RNEBL FINAL 
AL CAMPIONAILLOll DE BOX 
PENTRU TINERET $1 JUNIORI 

începînd de azi, Sala sporturi
lor din Constanța va găzdui tur
neul final al canwionatelor națio
nale de tineret șl juniori. între
cerile vor avea loc după urmă
torul program : luni, miercuri și 
vineri va evolua tineretul, iar 
marți, joi și sîmbătă. juniorii 
La competiția din acest an vor 
lua startul 140 de boxeri. Luni, 
marți, miercuri și joi sînt pro
gramate cîte două gale, la ora 15 
și, respectiv, 18,30. Finalele tine
retului (vineri) și cele ale junio
rilor (sîmbătă) vor începe dc la 
ora 18.

0 NOUĂ VICTORIE A
(Urmare din pag. I)

de 244 p.d. : 5179—4935. Pistele 
și popicele din plastic, precum 
și unele particularități ale are
nei au solicitat la maximum pe 
concurenți, jucătorii români, 
cu un plus de superioritate teh
nică, impunîndu-se în fața 
puternicilor lor adversari și in 
lupta directă de pe pistă : 6—0. 
Iată, dealtfel, evoluția scorului 
și rezultatele individuale in or
dinea intrării sportivilor pe a- 
renă (s-a jucat la proba clasică 
de 200 bile mixte, iar cifrele din 
paranteză reprezintă bilele 
trase în... gol) : AI. Tudor — 
I. Goltschack 816 (4) — 790 (4), 
I. Băiaș — W. Hani 832 (2) — 
826 (1), I. Bice — A. Klee (I.

AII Șl MIINF, 0 NOUĂ ETAPĂ ÎN DIVIZIA A IA HOCHEI
Campionatul de hochei pe 

gheață ol Diviziei A, prima serie 
valorică, devine, pe măsură ce 
se apropie de sfîrșit, tot mai in
teresant. „Asaltul44 pe care-1 dau 
formațiile socotite pînă nu de 
mult de... „mina a doua44 și — 
ca urmare a acestui lucru — 
apariția destul de des a unor re
zultate surpriză, face ca finalul 
întrecerii să stârnească un interes 
deosebit.

Azi și mîine sînt programate 
două noi etape, în cadrul cărora 
la București are loc un meci de 
mare atracție : Dinamo — S. C. 
Miercurea Ciuc (ora 17, patinoa
rul ,.23 August"). Celelalte jocuri: 
Metalul Sf. Gheorghe — Steaua

(la Miercurea Ciuc) și Dunărea 
Galați — Metalul Rădăuți.

Înaintea acestor jocuri clasa
mentul se prezintă astfel :

1. Steaua 27 23 1 3 2C6- G6 47
2. Dinamo 27 21 2 4 233- 73 44
3. S.C. M. Ciuc 27 ÎS 2 6 253- 38 40
4. Met. Sf. Gh. 27 10 1 16 131-206 21
5. Dun. Galați 27 4 0 23 04-185 6
6. Met. Răd. 27 1 0 26 57-416 2

• Azi începe, în Capitală, „Cu
pa speranțelor'4, cu participarea 
a nouă echipe, tn prima zi : 
Triumf București — Petrolul 
Ploiești (ora 11), C.S.Ș. 2 Galați 
— C.S.Ș. Rădăuți (ora 13), Stea
ua — C.S. Tg. Secuiesc (ora 15).

INAUGURAREA SEZONULUI 
DE TENIS ÎN AER LIBER

Astăzi, pe terenurile T.C.B. din 
Capitală, se inaugurează sezonul 
de tenis în aer liber, cu tradi
ționala competiție „Criteriu! de 
primăvară", la care participă 
cele mai bune rachete ale țării 
La sfîrșitul acestei competiții, 
sîmbătă 12 aprilie, se va ține 
Plenara F. R. Tenis.

Primul concurs oficial al anu 
lui se va disputa, divizat, la A- 
rad (feminin) și București (mas
culin) : campionatul național pe 
echipe, programat pentru perioa
da 28 aprilie — 4 mai.

POPICARILOR NOȘTRI
Fleichcr), 890 (2) — 791 (5),
Gh. Silvestru — I. Ilolzcr 856 
(1) — 827 (1), I. Hosu — W. 
Endres 877 (0) — 855 (1), I. 
Tismânar — VV. Weinkauff 908 
(1) — 846 (2). Palmaresul în- 
tîlnirilor dintre popicarii ro
mâni și cei vest-germani a de
venit 5—3 în favoarea repre
zentanților noștri.

După cum se poate vedea 
din cifrele menționate, Iosif 
Tismânar, Iuliu Bice și, in mai 
mică măsură, tînărul Hie Hosu 
au satisfăcut așteptările publi
cului, în timp ce restul selec- 
ționabililor și-au găsit mai greu 
ritmul normal. Dacă Al. Tudor, 
un tînăr care continuă să par
curgă o perioadă dificilă. nu 
putea produce un salt specta
culos peste noapte, în Schimb, 
Ilie Băiaș și Gheorghe Silves
tru, componenți de bază ai e- 
chipei naționale, care ne obiș
nuiseră cu rezultate superioa
re, au avut surprinzătoare că
deri de la o manșă la alta, 
ceea ce denotă anumite carențe 
de pregătire.
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CAMPIONATUL NATIONAL DE CROS
(Urmare din pag. 1)

•Vitnaneta laoob (Olimpia 
Buc.) 13:43.0; echipe: CSV. 
Galați 13 p — campioană re
publicană, 2. C S Brăila i 7 p, 
3. C.S.M. Pitești 22 p ; tine
ret — 8 008 m : Gyorgy Marko 
(Steaua) 24:23 0 — campion 
republican, 2 Al. Chiran (Stea
ua) 24:38,0. 3. C-tin Ariciu
(Steaua) 24:38,0, 4. Gh. Sandu 
(Dinamo) 25:02,(1. 5 I. Huru- 
bean (A.S.A. Sibiu) 25:15,9, 6. 
M. Mocanu (Steaua) 25:21,0 ; 
echipe : Steaua 12 p — cam
pioană republicană, 2. Dinamo 
33 p, 3 A S A. Sibiu ; juniori 
I — 6 OOi) ni : Emil Stănilă 
(Tirnavele Blaj) 18-30 8 —cam
pion republican, 2. C. Milaș 
(C.S. Zalău) 18:45,0, 3. T. Ci- 
ban (C.S.S. Luceafărul Bv.) 
18:51,0, 4. D. Lungu (C.S.S. 
Bacău) 18:52,0, 5. L. Darvaș 
C.S.S. nr. 2 Sf. Gheorghe 20 p, 3. 
19:03,0, 6. St. ?entenar (C.S.S. 
Arad) 19:01,0; echipe — C.S S. 
Bacău 38 p — cainpîtiană re
publicană, 2. Tirmveie Blaj 
48 p. 3. C.S.S. nr 2 Sf. Gheor
ghe 56 p : junioare I — 2 0<)0 
m : Olga West (C S.S. Cetate 
Deva) 6:37.0 — campioană re
publicană. 2. Lenuta Turcu 
(Unirea Focsani) 6:39,0, 3. Tun
de Dombi ’ (CSS. nr. 2 Sf. 
Gheorghe) 6:45,9, 4, Maricica 
Bcrnea (C S.S. nr. 1 Galați) 
6:50.0, 5 Cornelia Gavril (Me
talul Huned) 6:55.0. 6. Kata- 
nn K.’re'jz'e’y (C.S S. nr. 2 Sf. 
Gheorghe) 6:59,0 ; echipe î 
U.S S. Cetate Deva 13 p <— 
campioană republicană. 2. 
C.S.S. nr. 2 Sf. Gheorghe 20 p, 3. 
C.A. Roman 25 p ; juniori II
— 5 000 m : Istvan Balint 
(C.S.S. Cetate Deva) 15:09,0
— campion republican, 2. C-tin 
Codreanu (C.S.S. Cărei) 15:12,0,

3. C. Constantin (C.S.S. P. 
Neamț) 15:13,0, 4. St. Zevedei 
(Progresul Brăila) 15:37,0, 5. 
V. Cîmpean (Minaur Zlatna) 
15:38,0, 6. I. Oprea (Dinamo) 
15:41,0 ; echipe : C.S.S.A. N. 
Bălcescu Craiova 30 p — cam
pioană republicană, 2. C.S. 
Botoșani 57 p, 3. C.A. Roman 
102 p ; junioare II — 1800 m: 
Iulia Ionescu (C.S.S. P. Neamț) 
6:09,0 — campioană republica
nă, 2. Maria Macarov (C.S.S. 
Tulcea) 6:10,0, 3. Gyungyuvcr 
Konsza (C.S.S. Cetate Deva) 
6:11,0, 4. Rodica Hoha (C.S„S. 
Bistrița) 6:15,0, 5. Stela Glă- 
van (C.S.S. nr. 2 C-ța) 6:16,0, 
6, Mihaela Budecan (Met. Hu
ned.) 6:19,0 ; echipe : C.S.S.
Cetate Deva 20 p — campi
oană republicană, 2. C.A. Ro
man 22 p. 3. C.S.S. Bistrița 
23 p ; juniori III — 4 000 m : 
Sorin Zbîrcea (St. roșu Bra
șov) 13:07,0 — campion repu
blican, 2. D-tru Dobre (C.S.S. 
Cetate Deva) 13:13,0, 3. I. 
Cîrstea (Muscelul C-lung) 
13:14,0, 4. I. Filimon (C.S.Ș. 
Slobozia). 5. St. Stănilă (Mi
naur Zlatna), 6. S. Bratu (Mus
celul C-lung) ; echipe : Mus
celul C-lung 17 p — campi
oană republicană, 2. Minaur 
Zlatna 48 p. 3. C.S.S. M. Emi- 
nescu Iași 65 ; junioare III — 
1 600 m : Aurelia Haidu (C.S.S. 
Beiuș) 5:36,0 — campioană re
publicană, 2. Traute West 
(C.S.S. Cetate Deva) 5:41,0, 3. 
Floreta Cociorbă (C-S.S. Cora- 
ciorbă (C.S.S. Corabia) 5:44,0, 
bia) 5:44,0, 4. Iulia Negură
(C.S.S. P. Neamț), 5. Carmen 
Stîrcă (C.S.S. Mediaș), 6. Nico- 
leta Runean (C.S.S. Bistrița); e- 
ehipe: C.S.S. Bistrița 27 p — 
campioană republicană, 2. 
C.S.S. Suceava 30 p. 3. C.S.S. 
P. Neamț 42 p.” * i -»-- •

CONCIM REPUBLICAN
DE SĂRITURI ÎN APĂ

(Urmare din pag. I)
ților, la platformă, unde au 
fost doar 5 concurenți, săritu
rile lor fiind, de cele mai mul
te ori, nereușite.

O mare surpriză a fost în
registrată la platformă, unde 
favoritul probei, Al. Bagiu, a 
cedat întîietatea talentatului 
junior Cornel Pop.

REZULTATE : platformă
(f) : 1. Isabela Bercaru (CSȘ 
Triumf) 522,32 ; 2. Luiza Nico- 
laescu (Progresul) 508,75 ; 3.
Elena Cîrstică (Progresul) 
466,65 ; 4. Victorița Mîrșică
(Progresul) 464,64 ; 5. Ileana 
Pîrjol (CSȘ Triumf) 442,12 ; 6. 
Carmen Bădescu (Progresul) 
434,25 ; trambulină 3 m (m) : 
1. AI. Bagiu (Crișul) 752,47 ; 2. 
M. Kaiss (CSM Sibiu) 733,97 ; 
3. D. Nedelcu (Progresul) 
693,05 ; 4. Dan Oprean (CSȘ 
Sibiu) 644,15 ; 5. C. Pop (Pro
gresul) 620,12 ; 6. C. Cherciu 
(CSȘ Triumf) 598,67.

TRAMBULINA 3 m (senioa
re) : 1. Felicia Cîrstea (L>e. 2 
București) 612,47 p, 2. Ruxan- 
da Ilodotă (C.S.Ș. Sibiu) 594,12 
p, 3. Cristina Timar (Triumf) 
566,85 p, 4. Isabela Bercaru 
(Triumf) 554,75 p, 5. Daniela 
Cojan (Progresul) 544,07 p, 6. 
Anca Bereș (C.S.M. Cluj-Napo
ca) 511,62 p ; PLATFORMA 
(seniori) : 1. Cornel Pop (Pro
gresul) 668,42 p, 2. Alex. Ba
giu (Crișul 657,62 p, 3. A- 
drian Chercluc (Triumf) 574,02 
p, 4. Dan Oprean (C.S.Ș. Sibiu) 
567,70 p, 5. Valentin Urse (Pro
gresul) 566,87 p.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA „PRO- 

NOEXPRES" DIN 6 APRILIE 
1980

FAZA I : EXTRAGEREA I : 31 
23 43 32 34 44 ; EXTRAGEREA
A n-a : 1 31 9 45 20 11 ; EXTRA
GEREA A ni-A : 7 41 15 29 18 2; 
EXTRAGEREA A TV-a : 10 30 45 
1 23 » ; FAZA A H-A : EXTRA
GEREA A V-A ; 29 24 22 38 2 ;
EXTRAGEREA A VI-A : 7 22 29 
16 10; EXTRAGEREA A Vn-A : 
31 15 21 41 17 ; EXTRAGEREA 
A Vm-A : 42 35 2 34 24.

FOND TOTAL DE C1STIGURI: 
1.047.018 lei.
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Divizia A, etapa a 26-a

NEA COSTACHE SANDU,
CEL MAI FERICIT SUPORTER...
...11 știm cu toții de multă vreme. La 69 de ani împliniți 

acum cîteva zile, Nea Costache Sandu, „omul cu porumbeii", 
semnează condica de prezență la toate meciurile Sportului 
studențesc. Și lansează peste stadion, la fiecare Șol al fa
voritei sale, cite un porumbel voiajor. Vă închipuiți ce fe
ricit a fost ieri, lansînd trei porumbei după ce înaintea 
partidei se declara mulțumit „cu un punct mare 1" Nu-și 
închipuia însă nici el, cum nu și-a putut închipui nici un 
spectator de pe stadionul Ghencea. că Steaua poate juca atît 
de slab cum nu am văzut-o jucînd nu de luni de zile, ci 
de ani de zile... Sub orice critică... E adevărat că ieri a 
lipsit Sameș... E adevărat că golul trei a fost dubios, dar la 
fel de adevărat este că jocul întregii echipe a fost ieri de 
ncrecunoscut, rezultatul dc 0—3 avantajind-o în cele din urmă 
pe Steaua.., Spre surpriza noastră — între alte multe sur
prize — fundașul internațional Muntcanu II l-a „desființat" 
pur și simplu pc atacantul internațional stelist Marcel Ră- 
ducanu.

Ajutați indirect de colegii lor bucureșteni și de cei timi
șoreni. studenții craioveni ciștigă o foarte importantă „lun
gime" pe turnantă, ceea ce poate însemna în final mult, dar 
poate însemna și puțin (să ne amintim campionatul pierdut 
de olteni în ediția 1972/73, după cc au avut un avans de 5 
— cinci — puncte !).

In rest, Mateianu, Tcrheș et. comp, reconfirmă avantajul 
fotbalului jucat prin comparație cu... fotbalul vorbit, în timp 
ce acest excelent tactician care este Halagian apa.șe (cu 
echipa sa) în scenă exact la momentul potrivit, cînd pe 
ordinea de zi discuțiile au ajuns tocmai la problema care-1 
interesează : cine va lua titlul ?

Marius POPESCU

LIDERUL IN LUPTA CU... CORNERELEI
UNIVERSITATEA CRAIOVA - A.S.A. TG MUREȘ 1-0 (1-0)

Stadion Central ; teren foarte bun ; timp bun de joc ; spectatori — apro
ximativ 14 000. A marcat: CAMATARU (min. 14). Șuturi la poartâ: 15-3 
(pe poartâ : 8-0). Cornere : 21-0.

UNIVERSITATEA : Boldici 7 - Purima 6, Tilihoi 6, 
reanu 7 — Țicleanu 6, Donase 6, Bălăci 6 — Geolgâu 
Câmâtaru 7, Irimescu 6 (min. 77 Beldeănu)

A.S.A. : Tapc-szto 7 — Onuțan 6, Unchiăș 6, Ispir 5, 
Bdloni 7, Bozcșan 6 — Biro I 5, Hajnal O, Munteanu

A arbitrat : R. Stîncan 8 ; ta linie : Gh. Retezan și 
București).

Cartonașe galbene : BOTH II, GALL. 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2—0 (2—0).

... . ........ ■■■■....... .........................
CRAIOVA, 6 (prin telefon)
Venită să-si viiuiă scump pie

lea pe terenul liderului, eehipa 
<Hn Tg. Mures l-a retras pc 
Bdloni intre fundași, încereind 
un baraj In fața recunoscutei a- 
vallanșe oltene. A.S.A. n-a Intuit 
eă liderul e în ri slabă șl eă 
fără promptitudinea Iui CA
MATARU (care a „specu
lat", în min. 14, mingea trimi
să acasă de Ispir, deschfztnd 
scorul), nu știm cum s-ar H 
scris istoria acestui meci Cenușiu. 
Oaspeții au mizat exclusiv pe a- 
părare, acordînd corner după 
corner, în fața unei echipe care 
a dominat, dar n-a gîndit st mal 
ales, n-a prea tras la poartă. 
Totuși, în prima repriză, cu 1* 
cornere în contul cnaiovenHor, 
eea mai mare ocazie a aparținut 
mureșanulul Muntean u. care, a- 
juns singur la marginea careului 
mare, s-a grăbit și a trimis pes
te poartă.

Ștefânescu 7, Ungu- 
5 (min. 46 Cîrțu 6),

GaH 5 - Both II 6, 
6 (min. 82 Pîsloru). 
Al. Voinea (toți din

După pauză, structura jocului 
nu se schimbă. Gazdele domină, 
dar fără strălucire, Tapaszto iese 
salvator (min. 17). BaJaci trimite 
în bară (min. 75), Cămătarii ra
tează de la 4 m (min. 78), Bel- 
dcamu cade într-ixn careu aglo
merat, în min. 37, dar arbitrul, 
aproape de fază, consideră că a 
fost atinsă întâi mingea și nu a- 
cordă penalty. Ceva mad animată 
repriza secundă a avut și unele 
momente de nervozitate, cu Ti- 
cleanu victimă la intrările lui 
Bozeșan șl Gall. LAderuJ cîștigă. 
deci, două puncte Intr-un meci 
cu 21 de comnene Ia activ, dai și 
cu emoția din min. 76, cînd Bol- 
dld a intervenit atent la șarja 
lui Hajnal, opundndu-se unei a- 
devărate loviturii 
versltatea obține 
mine datoare I

de teatru. Uni- 
vietoria. dar ră-

Mircea M. IONESCU

o- • •

GLORIA BUZĂU — F.C. BAIA MARE 2-3 (0-2)
timp rece ; spectatori — aproximativStadion Gloria ; teren moale ; , ___ , ______

Au marcat: BALAN (mw>. 12), TERHEȘ (mm. 20), MUREȘAN (min. 
TOMA (min. 61) șl NICOLAE (min. 60). Șuturi la poartă ------
poartâ : 4—6). Cornere : 5-7.

GLORIA : Cristian II 6 - . . .. _
5, Ivana 6 — Toma 6, Nicotae 6, Ghizdeanu 7 
brlb 7.

F. C. BAIA MARE : Ariciu 7
Balan 8, P. Radu 7, Mureșan 
(min. 76 Buzgâu), Terheș 7.

A arbitrat : M. Salomir 10 ; 
și D. Ologeanu (Ajrad).

Cartonașe galbene : SA3AU.
Trofeul PeUchovschi : 10. La juniori : 1-5 (0-2).

10-11

6 000.
52). 
(P«

VhadStoîoa 6 (min. 46 Stanclu 7), Petrache 5,
Ma-rin 7, Tulpan 6, Do-

8
Borz 7, Condruc 
— Sepi 7 (min.

7, Sabfiu 7, Molnar 7 —
79 Cioban II), Roxnai 7

linie : T. Crișan (ambii din Cluj-Napoca)

BUZĂU, 6 (prin telefon)
în ciuda faptului că a pierdut 

(o victorie în deplasare a echipei 
din Baia Mare nu mai reprezin
tă de mult o surpriză), Gloria 
Buzău nu a jucat ca o „lanter
nă". Aflată în pHnă reconstrucție, 
acțiune permisă de situația ei 
compromisă în clasament, ■echl»- 
pa gazdă, în duda unei pregătiri 
fizice de excepție, a prezentat 
unele lacune tn apărare, unde 
nici unul din fundașii centrali 
nu se hotărăște să facă marcaj. 
De asemenea, la finalizare, cău
tarea exasperantă a poziției idea
le de șut a anulat ocazii clare, 
așa cum au fost cele irosite de 
Tulpan (min. 6) $1 Dobre (min. 
85).

F. C. Baia Mare, laborioasă, 
cum o știm, adeptă a pressingu- 
lul, marcajului șl demarcajulul și 
a pasei prin deviere, a profitat 
de flecare ezitare a partenerei sa
le. A ajuns astfel să conducă Ia

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 6 APRILIE

1
2

X
1
1
2
1
1
1
1
1
X

_______  __  _____ ______ 1
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI:

807.489 LEI.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI. 
vn. 

vni.
IX. 
x.

XI. 
xn. 

xni.

Poli. Tim. —• Dinamo 
Gloria — F.C. Baia; Mare 
F.C.M. Galați — Jiul 
F.C. Argeș — F.C. Olt 
S.C. Bacău — Olimpia 
Steaua — Sportul stud. 
Undv. Cradova — A.S.A. 
Chimia — Cj.-Nap.
Poli. Iași — C.S. T-viște 
Cimentul — F.C.M. Brașov 
Corvinul — F.C. Bihor 
Ind. sirmei — Gloria 
Mln. M. Nouă — U.T.A.

un moment dat cu 3—0 : min. 12, 
BĂLAN șutează imparabil, pe jos, 
la colț ; min. 20, TERHEȘ reia 
din careu o centrare de pe aripa 
stingă ; min. 52, MURESAN reia 
tot din careu, dar cu capul, o 
centrare, dc pe partea dreaptă, 
de data aceasta. Dar, pe un te
ren desfundat, eforturile oaspeți
lor au cerut un tribut greu. în 
ultima jumătate de oră ei au 
fost dominați fizic, fiind nevoițl 
să cedeze (în min. 61 și 80), cînd 
TOMA și NICOLAE au fructifi
cat mingile trimise în careu. Ul
timele 10 minute au fost aprige, 
dar speranțele tribunei într-o 
răsturnare spectaculoasă de scor 
nu s-au realizat.

Ion CUPEN

DUi
Așa cum 

litățile, cu 
părea că f< 
teren decis 
fața propri 
frîngerea 
„Capul" lu: 
centrarea 1 
caire Md-ar 
fusese însă 
în „16“-le 
continuare, 
formație a 
și-a strîns 
fost mai 
marcajului 
II care l-a 
canu). Un 
bule spus, 
tarilor buci 
Zahiu) cart 
rapid, prefe 
tul de grei 
De aici, ru

GAZDE
Stadion „1 

aproximativ I 
IOVANESCU 
și PIȚURCA 
11—5). Come

F. C. ARG
Iatan 6 (mii 
(min. 73 Chl’

F. C. OLT 
- p. Petre 
7 (min. 64 C

A arbitrat
Crâciunescu 

Cartonașe 
Trofeul Pet

Victoria -j 
lor s-a coj 
ficultate. Ec 
deosebire îr 
plică foarte 
s-a limitat 
(ce-i drept, 

și cu o rises 
lui), ci a f 
lele dispon 
elevilor ai 
rescu, cu r 
șiri din pr< 
ren pe cor 
a deschis i 
greșeală a 
cu, care a 
ge înapoi s 
dînclu-i pos 
PELITA să 
scrie apoi . 
conducea li 
1—0 și put 
vantaj chiai 
rece ratând 
min. 37 (sil 
tian, nu 1- 
teștenii au 
prin Radu

LA A I
p

Stadion „î 
ta tori — op 
19, 26, 69),

— din 11 m) 
Cornere : 11

POLI IAȘI
7, i 

(min. 46 D.
C. S. TIR<

Alexandru 7]
— Fl. Grigort

A arbitrat 
și A. Forwirt

Cartonașe
Trofeul Pel

• •

IAȘI, i
Neașteptal 

partidă dlsț 
proape imț 
tocmai aces 
făcut ca ji 
victoria cu 
mitele regu 
primă— repi 
care 
a doua Po 
o neaștepta 
partea torn 
născută par 
nutele treci 
elevii antr 
revenit put' 
încercare a 
părarea di 
strînd o C2 
scontată. Di 
șenii, avînd 
jor de clas; 
lent realiza 
bun om de 
sit, ’ însă, s 
o victorie i

DANILA 
min. 18, cu

UN SINGUR GOL, DIN GREȘEALA Al
BACĂU, 6 (prin telefon)

Partidă începută sub semnul... 
supărării susținătorilor lui S. C. 
Bacău, care,, nemulțumiți de jo
cul din ultima vreme al echipei 
lor, au venit în număr foarte 
mic la hieciul cu Olimpia Satu 
Mare. Motiv pentru care fotba
liștii localnici au ținut să „stin
gă44 această neîncredere, jucînd 
dezinvolt, combinînd frumos 
teren, trăgînd mult la poartă 
12 ori în prima repriză). Din ] 
cate, însă, destul de slab, 
puține probleme pentru porti 
adverși. Unicul gol al meciului

In 
(de 
pă- 
cu 

tarii 
_______________ ____________ tului a 
fost înscris în min. 24, dintr-o 
greșeală a Iui Kaiser ; la o cen
trare, acesta a respins balonul

» "' ' ” ” ’ 1 
în fața lui 
deplinit o 
împingînd 
la 6 metri 
mari pînă 
prima — ! 
Chitaru (m 
duce la măi 
— la egalai 
ganu, siftge 
Mangeac, i- 
blocheze șu

Cea de a 
nat In con 
bunde la p< 
nerii jucăto 
cîteva frum 
lacună îns5 
xasperant 1



RU ET COMP • e«« AC ASA LUPTA FARA FOTBAL
Steaua osti- 

1 trombă, se 
• a intrat în 
abiliteze în 
ic după în- 
Baia Mare, 
din 6 m. la 
cuț (fază la
in-extremis) 

5 paie aprins 
entru că. in 
șl metodica 

d studențesc 
rîndurile, a 

n efectuarea 
1 Munteanu 
ie M. Rădu- 
înlesmit, tre- 
llocașii mili- 
îndeosebi de 
; să rezolve 
n teren des- 
*e baloanele 
srvenită ade-

STEAUA — SPORTUL STUDENȚESC 0-3 (0-1)
Stadion Steaua ; teren moale ; timp închis ; spectatori — aproximativ 8 000. 

Au marcat : O. IONESCU (min. 36), IORGULESCU (min. 54) și M. SANDU 
(mln. 69). Șuturi ia poarta : 17-22 (pe poartă : 5-9). Cornere : 10-12.

STEAUA : lordache 6 — Andreicut 6, Agio 5, FI. Marin 5, Anghelini 5 
Zahiu 5

STEAUA : lordache 6 - Z ' Z,’’Â
(min. 33 Nițu 5) — Dumitru 5 (min. 71 ion Gheorghe 5), Stoica 5,
— M. Răducanu 5. A. lonescu 5, Prodan 5

SPORTUL STUD. : Mororu 7 — Tănăsescu 7, Cazan 7, 0. Grigore 
teanu II 8 — lorgulescu 7 (min. 72 Șerbănică 6), O. lonescu 8,
— Stroe 6 (min. 61 Muntednu I 6), M. Sandu 7, Chthala 8.

A arbitrat : C. Borbulescu 8 ; Ic linie : A. De! ea nu și A. Jurja 
București).

Cartonașe galbene : ZAHIU, M. RĂDUCANU, GRIGORE.
Trofeu! Petschovschi : 6. La juniori : 3—3 (3—0).

• —■.......         ■■■■■>..... — ■■■■ ii i '

sea între liniile echipei lui Con
stantin, de aici trecerea treptată 
a inițiativei de partea. outside- 
rului. Un outsider mobil șl co
erent în teren care, spre deose
bire de partener, a demonstrat 
(pentru a cita oară ?) că șl-a

AU IMPUS CU DIFICULTATE
ARGEȘ - F.C. OLT 4-2 (0-1)

eren bun, ușor alunecos ; timp ploios ; spectatori - 
tarcat : RADU II (min. 60 și 63, ambele din penalty), 
MOICEANU (min. 81), respectiv PREPELIȚA (min. 12) 
din penalty). Șuturi la poartâ : 16-10 (pe poartă :

M^ Zamfir 7, Stanca 7, Cîrslea 7, Ivan 6
lovânescu 7 — D. Nicolae

□n 7
eonu 7), BărbuTescu 6, 
adu II 9, Dobrin 7.
7 — Licâ 7, Ciocîoanâ
7, ̂ ^Qarece 6 (min. 72 
lamandi 5, Pițurcâ 6.

și (București) 8 ; la linie : I. fgna (Timișoara) și I. 
i).
STANCU, FL. DUMITRESCU.
8. La juniori : 7—0 (3—0).

6, Martinescu 6. A. Mîncu 
Fl. Dumitrescu 6)

6

6
Prepeliță

POLITEHNICA TIMIȘOARA - DINAMO 1-0 (1-0)

7, Mtn-
Cățoi 7

(toți din

Stadion
15 000. A
13-8 (pe

POLITEHNICA : Suciu 6
67 Șunda 6) _ __ . _ ______ ......... .........
Anghel 8, Nedelcu 8, Nucă 5 (min. 80 Roșea)

DINAMO : Eftimescu 7 — Chcran 6. G. Sandu 6, Dinu 5 (pentru faulturi), 
Stânescu 7 Augustin 6, Custov 5, Muîțescu 6 - Țălnar 6 (min. 76 Drog- 
nea). D. Georgescu 5, lordache 5 (pentru fouituri ; min. 76 Vrînceanu).

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 6 ; Io linie : N. Capră (Simeria) și 
M. Fediuc (Suceava), ombîi cu semnalizări greșite.

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 0—0.

,.1 Mai ; teren bun ; timp excelent : spectatori — aproximativ 
marcat DEM3ROVSCHI (min. 44, din oenalty). Șuturi la poartâ : 

poartă ; 6-2). Cornere : 0-7.
Nodu 6, Păltinișan 8, Vișan 7, Barna 6 (min. 

Manea 5 (pentru faulturi), Dembrovschi 7, T. Nicolae 6 —

1 telefon)
— a gazde- 
destulă 

ie a dat, 
epriză, o 
să, care 
; de apărare 
le ferm, dar 
ă a ofsaidu- 
oare și rea-’ 
fensive ale 
i Circi u mă- 
ordonate ie- 
ătate de te- 
■Jealtfel, deși 
utr-o gravă 
ui B&rbules- 
itent o min- 
irul Cristian,

Iui PRE- 
îze și să în- 
it, F. C. Olt 
pe merit cu 
e de un a- 
g ol uri, Șoa- 

;ă ocazie în 
ortarul Cris- 
hvinge). Pi- 
i. în min. 17, 
elentă situa-

di- 
cu 
re- 
nu

ție de cgalare, dar evoluția Isr 
de ansamblu in prima jumătate a 
partidei s-a menținut sub aștep
tări.

După pauză însă, mai decisă 
și mai clară în atac, echipa pi- 
te.șteană a reușit relativ repede 
să întoarcă scorul în favoarea sa, 
în urma a două penalty-uri (am
bele transformate de 
în min. 60 
tru două 
trase parcă 
Bărbulescu 
mai primit __ _ _ _
înscris de 1OVĂNESCU din cen
trarea lui Bărbulescu, oaspeți’ 
nu s-au descurajat totuși, au con
tinuat să iasă la atac și, după 
o nouă mare ratare a lui F. 
Petre, au redus din handicap in 
min. 77, printr-un penalty trans
format de PITURCÂ in urma ți
nui fault in careu asupra lui La
mandi. * ' ------
stabilit 
la 4—2, 
bună a 
cundă.

Constantin FlRĂNESCU

RADU 11, 
și 63), acordate pen- 
f a uituci in careu, 

la Indigou, asupra lan 
și Radu II. Deși au 
un gol în min. 72.

hi sfîrșit, MOICEANU n 
(în min. Sl) scorul final 

răsplătind evoluția mai 
gazdelor în repriza se-

A VICTORIE CONSECUTIVA
CA IAȘI - C.S. TIRGOVIȘTE 5-3 (3-0)

; teren desfundat ; timp foarte rece, ploaie ; specta- 
000. Au marcat : DANILĂ (min. 18), COSTEA (min.

CU (min. 57), respectiv Ft GRIGORE (min. 52 și 84 
nin, 67). Șuturi la poartă : 23—9 (pe poartă : 15-5|.

— Munțeonu 7, Anton 7, Ursa 7, Ciocîrlan 7 — Ro- 
nîn. 78 Korean), Simionaș 9 — Dănilă 8, Cioacă 7 
, Costea 9.
Mia 8 — Gheorghe 
in 4 — Filipescu 7, 
jscu 8, Greaca 6. 
gescu : 9 ; la linie 
o).
ROMILA II.
10. La juniori : 2-0

6, Dumitrescu 7, Ene 4 (min. 67 
Kollo 7, Isaio 5 (min. 68 Save 7)

: C. Raica (ambii din București)

(2-®).

i telefon) 
mă această 
un teren a-

Poate că 
potrivnic a 

ă-șl dispute 
‘ li- 

o 
în 
de

dar în
După 
bună, 

îr> cea 
intim pinat

1.
e 
o, 
a 
î replică din 
ovlștene, re- 
istiră ce mi- 
iecare dată
Coldum au 
pus la grea 
cu cît și a- 
lui, demon- 
le joc puțin 
i repriză, le- 
naș un dirl- 
.ea un exce- 
i Coraș un 
{care a obo- 

au obținut 
aplaudată.
e scorul în 
a urma unei

pase de Ia Coraș, pentru ca apoi 
să fie majorat Imediat de 
COSTEA (min. 19) și tot el sa 
stabilească scorul reprizei, după 
o acțiune spectaculoasă, in ear® 
mingea a mers pe traseul Dăni
lă — Romilă H — bară, COSTEA. 
In toată această repriză iîrgo- 
viștenii au expediat un singur 
șut la poartă.

După pauză, FL. GRIGORE re
duce handicapul îu min. 52, in 
urma unui șut al lui Marinescu 
și a unei greșeli ta lanț a apă
rării Politehnicii. D. IONESCU 
reface diferența (min. 57), Ia 
un șut al lui Dănilă și după o 
greșeală a lui Ene. COSTEA ma
jorează scorul (miu. 89), la o 
minge pierdută de același Ene, 
pentru ca, în final, FL. GRIGORE 
să transforme tin penalty (Grea
ca a fost faultat de Ursu) ; in 
min. 87 SA VA stabilește scorul 
final, spcculînd o greșeală a lui 
Florean, care a trimis mingea 
acasă.

Mircea TUDORAN

IRULUI
J, care a în- 

formalitate, 
1 poartă, de 
Două ocazii 
ul reprizei : 
bară al lui

• care putea 
Jiul ; a doua
• cînd Hațe- 
fiietrl, cu 
acestuia să

iză a însem- 
itacuri furi
șă renilor, ti- 
icău reușind 
. Cu aceeași 
* trimise e- 
porții (min.

însușit bine o lecție, 
zînd țișnirile „7' “ 
du, O. lonescu șl Chihaia 
marele travaliu depus de..._
treaga echipă. Și, aproape ca o 
consecință firească, superioritatea
— pe toate planurile — deținută
de Sportul studențesc l-a adus 
acesteia și golurile. In mln. 36, 
Cbihaia execută o lovitură libe
ră spre colțul sting al careului 
mic și O. IONESCU, infiltrat vîrf, 
șterge balonul, cu capul, trimi- 
țîndu-l in plasă tn colțul lung ; 
în min. 54. IORGULESCU șutea- 
ză la poartă, de la aproximativ 
14 m. mingea întîlnește în dru
mul ci piciorul Iui FI. Marin și 
poposește în plasă, derutîndu-1 
pe lordache, ieșit ; în min. 69, 
la o degajare lungă a lui Mora
rii, mingea urmărită de lorgu
lescu (flancat de * *’ "
șește pe fundașii 
lei, care greșesc 
cadă; lorgulescu 
lordache, trimite ___
(balonul il atinge pe portar) si
— in drum spre poartă — este 
împinsă în plasă de M. SANDU : 
3—0. O înfringere fără drept de 
apel.

Gheotghe NiCOLAESCU

. . sincroni- 
)lLd€rilOfl?,‘ M. San- 

cu 
în-

Nițu) îi den.A- 
centrali ai Ste- 
așteptînd-o să 

mai rapid dectt 
pe lingă acesta

TIMIȘOARA, 6 (prin telefon)
Spre deziluzia spectatorilor, 

care au vrut și fotbal pe lingă 
cele două puncte ale echipei 
gazdă (deosebit de necesare), ei 
n-au avut însă In final decît sa
tisfacția victoriei, pentru că au 
asistat în restul timpului la o 
dispută.- fără menajamente, dar și 
fără virtuți fo-tbaăistice. Foarte 
multe întreruperi de joc, ca ur
mare a faulturilor repetate și a 
lanțurilor de obstrucții, incit 
cronicarul a regretat că n-a 
nut evidența lor. Din păcate, 
bitrul partidei n-a considerat 
cesar, de-a lungul celor 90 
minute de joc, să arate nici 
cartonaș galben, lucru care s-ar 
fi impus în special' în prima re
priză, «'nd jocul dur ar fi tre
buit să fie combătut. Din aceas
tă cauză am asistat în finalul 
primei reprize la un fault gro
solan al căpitanului echipei Di
namo. Dinu, asupra lud Manea, 
fără balon, fapt care a determi
nat un „meleu" al nesportivită- 
țil. la care au participat, din pă
cate, și antrenori al celor două 
formații. In 
după reluare, 
fără balon pe Dinu. Am ales 
numai aceste două exemple fla-

grante, care necesitau intervenția 
hotărită a conducătorului de joc.

Victoria meritată a echipei 
gazdă (care a atacat mal mult 
și mai combinativ. fiind și mal 
periculoasă în careul advers) a 
fost obținută însă numai la li
mită, pentru că superioritatea 
netă !_ 2 __ 1___ " ' ~
rită lui Nedelcu, în careul ad
vers 
coechipierii

pentru . ___
la duelurile aeriene dato-

n-a fost concretizată de 
săi. Golul victoriei

a rezultat În urma unui penalty 
acordat in minutul 44 pentru un 
fault asupra Iui Anghel, trans
format de către DEMBROVSCHT. 
Dinamoviștii — preocupați azi 
mai mult de răfuieli personale 
decît de joc — au fost gata să 
egaleze în minutul 75, cînd Dudu 
Georgescu a trimis din casrcul 
mic mingea spre poartă, Suciu 
a respins pînă la același jucător, 
care a trimis balonul cu boltă, 
spre poarta goală ; Suciu boxird 
în ultimă Instanță mingea care, 
după părerea noastră, depășise 
linia porții. Protestele dinamo- 
viștilor la arbitrul de centru și 
tușierul Capră n-aru avut cîșlig 
de cauză și astfel mediul s-a în
cheiat (practic), chiar daeă cea 
mal mare ocazie de a se schim
ba tabela de marcaj avea să o 
„creeze" portarul Suciu. scăpînd 
balonul din brarțe, în min. 85, în 
fa/ța unui buchet de jucători ad- 
verși.

Paul SLĂVESCU

ti- 
ar- 
ne-
de 
un

replică, imediat 
Manea îl lovește 

pe Dinu.

GINGII „SANCJIO«EAZA“ PROMPT Șl ffICACf
CHIMIA RM. VlLCEA — „U" CLUJ-NAPOCA 3-1 (2-0)

Stadion „1 Mai* ; teren bun ; timp închis ; spectatori — aproximativ 
10 000. Au marcat: GÎNGU (min. 24, 36, 52) și CÎMPEANU II (min 87 -
din 11 m). Șuturi la poartă : 19-9 (pe poartă : 10-4). Cornere : 6—1.

CHIMIA : Constantin 7 — Basna 7, Iordan 7, Cilean 7 (min. 86 Lepădata), 
Cincă 7 — Stanca 7 (min. 67 Bâdilă 6), G. Stan 7, Savu 7 — Teleșpan 7, 
Carabageac 7, Gîngu 9.

„U“ CLUJ-NAPOCA : Lăzoreanu 7 — Porațchi 6 (min. 43 Moș 6), Dobrâu 6, 
Ciocan 5, Bagiu 6 — Pop 6, Suciu 7, “ “ ' ~ - —
Florescu 6 (min. 55 Vidicon 6).

A arbitrat : M. Buzea 9 ; l«a linie :
Gh. Jucan (Mediaș).

Cartonașe galbene : BOCA, CINCA.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori :

Bctocliu 6 — Boca 6, Cîmpeanu II

Gh. Dumitru (ambii din București)

1-1 (1-0).

RM. VÎLCEA, 6 (prin telefon) 
început de partidă modest, am

bele formații nu reușesc, mai 
bine de un sfert de oră, să 
construiască vreo acțiune pericu
loasă. Abia după această lungă 
perioadă de studiu, gazdele de
vin mai hotărîte în atac. Și, du
pă ce Savu (min. 24) trimite In 
„zid“ balonul la o lovitură libe
ră, cîteva fracțiuni de secundă 
mai tîrziu se va Înregistra des
chiderea „serialului GÎNGU* : 
rapidul vîrf vilcean trece de Do- 
brău și înscrie printr-un șut 
plasat. GÎNGU va repeta ispra
va. 12 minute mai tirzlu, clnd a- 
părarea clujeană 11 va ‘ 
cadou o minge ‘ *
reului de 16 m 
al Chimiei va 
plasă.

După reluare, __ _____ _____
mai plăcut, oaspeții părind mal 
inspirați in ofensivă. Boca va

. _____ trimite
în Interiorul ca- 
și numărul „8M 
relua rapid în

joc mai vioi șl

7.

?i

47), dar 
nesanc- 
apărării 
neinspi- 
portar)

DIVIZIA B- ETAPA A 22-a

rata o mare ocazie (min. 
tot GÎNGU nu va lăsa 
ționată o inexactitate a 
clujene (Ciocan a trimis 
rat balonul la propriul 
și ridică scorul la 3—0 (min. 52). 
„U“ luptă pentru reducerea han
dicapului, Vidican intră in locul 
lui Florescu, dar oaspeții nu reu
șesc să concretizeze, apărătorii 
vîlceni Intervenind eficace în ul
timă instanță (mln. 55 și 75). Chi
mia insă aplică și ea numeroase 
„contre", acționînd mal cu sea
mă pe aripa stingă, unde Cincă 
urcă des în atac. Oaspeții reu
șesc. totuși, poate cînd nici ei 
nu se mai așteptau (min. 87), go
lul de onoare : Batacliu pătrun
de în careul advers și Bădilă 11 
faultează aproape de linia de 
corner, CÎMPEANU IT transfor- 
mind penaltyul.

SERIA 1 -------------
CLMENTUL MEDGIDIA — 

F.C.M. BRAȘOV 1—0 (1—0). A 
marcat Cocoș (min. 42). Prima 
înfrîngere a brașovenilor în a- 
cest campionat.

TRACTORUL BRAȘOV — 
GREȘUL BRAIL A 4—0 (2—0) 
marcat : E. ' 
Oancea (min.
85 și 86).

VIITORUL 
RUL GURA 
(1—0). Unicul „ _ ___ _
fost înscris de Diceanu (min. 17).

F.C. BRAILA — NITRAMONIA 
FAGARAȘ 5—1 (2—0). Au mar
cat : B ui an cea (min. 8), Petrache 
(min. 42), Luca (min. 52) “ ‘
(min. "" 
(min. 
(min.

I.C.I.M. BRAȘOV — 
TULCEA 2—0 (1—0). A_____ _
Albotă (min. 36 și 88). In min. 
28, Mitu (I.C.I.M.) și ~ — *
ta) au fost eliminați 
vire reciprocă.

C.S. BOTOȘANI — 
CEAVA 1—0 (1-0).
Pochițeanu (mln. 11).

VIITORUL GHEORGHENI 
ENERGIA GH. 
DEJ 5-0 (2-0).
Dezso (min. 34).
37), Tudose (min. 
Farcaș (min. 87), __

UNIREA FOCȘANI — 
CONSTANTA 1—1 (1—0). j 
scris Alexandru (min. 30) 
tru gazde, 
(min. 60).

PRO- 
Au 

Moldovan (min. 28).
43), Sfrijan (min.

VASLUI — MINE- 
HUMORULUI 1—6 
gol al meciului a

69 — din 11 m).
85), respectiv 

71).

Traian 
Hulea 
Boeru

DELTA
înscris

Socu (Del- 
pentru lo-

C.S.M. SU-
A Înscris

GHEORGHIU 
Au marcat : 

Bartha (mln. 
66 —din llm). 

Ruja (min. 90). 
------  - F.C. 

Au în- 
pen- 

Peniurespectiv

SERIA A Il-a —
PETROLUL PLOIEȘTI — CAR

TAȚI MÎRȘA 4—2 (1—0) “

Eftimie IONESCU

PORTARUL MOISE Șl • •• BARELE
F.GM. GALAȚI - JIUL 0—0

Stadion Dunărea ; teren moale ; timp friguros, înnourat ; i; 
xîmativ 14 000. Șuturi la poară: 28-2 (pe poartă: 14-2).

F.C.M. GALAȚI : Oană 7 — Vlad 6, ConstanHnescu 7, O
6
5

spectatori — apro- 
Cornere 17—2. 

. ------ - ----- Constantlnescu 7, Olteanu 7, Țolea
— Bejenaru 6, Cramer 5, Burcea 5 (min. 64 Hanu 5) - Mojaru 6, C. Rusu 
(min. 89 Popescu), Orac 6. 
JIUL : Mo!m 10 - Bedo 6, Bodln 8, A. 
(min. 60 Mujat O, Varga 6, Stoichiță 77 . 

rescu 5.
A arbitrat : O. Anderca 9 ; k> linie : I.

R. Petrescu (Brașov).
Cartonașe galbene : ȚOLEA, VINATORU, ___
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-0 (1-0).

Rusu 7, Micuț eseu 6 — Lixandru 
— Sâlăjan 7, Vînâtoru 5, Bucu-

Taar (ambii din Satu Mare) și

MICULESCU, STOICHIȚA, BEDO.

. _ _ , Golu
rile le-au marcat : Libiu (mln. 
2), Toporan (min. 53 — din 11 m), 

“Z, Cismaru 
(min. 88), respectiv, Jurcă (mln. 
85 și 89 — al doilea din 11 m)

F LAC AR A AUTOMECANICA
MORENI — METALUL BUCU
REȘTI 1—0 (1—0). A marcat Pe
tre (min. 25).

ȘOIMII SIBIU — POIANA CÎM- 
PINA 2—1 (1—1). Au înscris : 
Rotaru (min. 11), Birsan (mim. 
63), respectiv, lonescu (mln. 20). 
In mln. 21, Mano 1 ache (Potama) 
a fost eliminat pentru Injurii la 
adresa arbitrului.

CHIMICA TIRNAVENI — RUL
MENTUL ALEXANDRIA 2—3 
(1—0). Pentru gazde au marcat 
Matefi (min. 8) șl Stoica (min. 
73), iar pentru oaspeți ” ’
(mln. 52) și — • - 
56 și 66) — ultimul gol din 11 m

GAZ METAN — CHI
MIA TR. MĂGURELE 2-0 (2-0). 
Au înscris : Ioniță (min. 7) și 
Socaci (min. 14).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
PANDURII TG. JIU 3—0 (2—0).
Golurile aparțin lui Zamfir (mln. 
34), Predeanu (min. 36) șl Niță 
(min. 77).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— METALUL PLOPENI 
(1—0). Unicul _gol al 
parține lui 
Gazdele au 
min. 42.

ENERGIA

Crîngașu (min. 79),

Iagăru
Voicilă (mln.

Ptalaru 
ratat un

1-8 
partidei a- 

(mln. 12). 
penalty în

SLATINA PRO-

•

GALAȚI, 6 (prin telefon).
Val după val, otfencdva locală 

s-a abătut asupra porții apărate 
de bravud Moise, ca gl de bara
jul defensiv (supraaglomerat) 
unde Bădin șl compania 
intervenții d<? ultimă oră. 
in careu, petroșenenM. ®u ____
însă și o mare șansă în păstra
rea imaculată a tabelei de mar
caj, în timp ee în tribună se 
consumau.,, antdinevralglce. Iată,
spre exemplificare, fazeUe cele

S.C. BACĂU — OLIMPIA S. MARE 1-0 (1-0)

3 aveau 
oră. Masați 

avut

Stadion ,,23 August* : teren moale, alunecos ; timp închis, friguros ; spec 
tatori — aproximativ 4 000. A marcat : VAMANU (min. 24), Șuturi !a poartă: 
26—3 (pe poartă : 13—2). Cornere : 7—3.

S. C. BACAU î Mangeac 7 — Andrieș 
sei 7 — Cârpaci 6, Vamanu 6 (mtn. 70 
Botez 6 (min. 46 Șalman 6), Antohi 8.

OLIMPIA : Pusztai 6 (min. 20 Feher 7) 
hori II 6 — Hațeganu 5 (min. 46 Scbou 
5, Mihuț 5, State 5.

A arbitrat : C. Dinulescu 9 ; la linie : 
București).

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1—1 (0—Q).
• ...... . ..... ............................

6, Caborgîu 7, C. Solomon 6, EN- 
Moldovan 7), Șosu 6 — Chitaru 7,

- Pinter 5, Kaiser 5, Pop 6, Bat-
5), Mureșan 5, Both 1 6 — Hehrei

I. Pop și D. Radulescu (toți din

50, 60, 75, 80 — Antohi, Cărpuci, 
Chitaru, Șoșu), fapt care i-a fă
cut să aștepte cu „sufletul la 
gură'* fluierul final, de teama 
unui nou egal. Sătmărenii, așa 
cum au jucat, lăsînd inipreșia că

nu par convinși de șansa lor — 
trei șuturi la poartă într-un meci! 
— rămfri cu puiține speranțe do 
exilare a retrogradării.

mai fierbinți: min. 13 — în urma 
unei acțiuni splendide a lui Ma- 
jaru, se naște o lovitură de colț 
la care Olteanu va șuta în 
„transversală" ; tn mSn. 20, A. 
Rusu luftează in careu, la 7 m, 
Cramer intră în posesia mingii, 
clar șl-o potrivește prea mult și 
ratează, singur cu Moise în față, 
min. 36 — Olteanu „cap", min
gea se ducea la vinclu, Moise se 
arcuieșle uluitor șl oprește golul; 
min. 39 — Bejetn-aru trimite în 
adîncime la C. Rusu, stop, sprint 
în careu, șut peste „transversa
lă", de la 9 ni ! ; min. 44 — ra
tează pe rind Orac și Majaru ; 
min. 46 — A. Rusu salvează de 
pe linia porții...

Timpul trece, golul plutește în 
aer. Cramer (min. 50) și Orac 
(min. 54) au situații bune, Jiul 
se apără cu disperare, mai în
cearcă să tragă și de timp, pen
tru ca, în .min. 64, Bucurescu, pe 
contraatac, să dea mari emoții 
gălăteniilor. Tribunele au așteptat 
cu sufletul la gură măcar un 
singur gol, însă zeița Fortuna îi 
apără în continuare pe oaspeți și 
în finalul jocului, cînd Olteanu 
(min. 80). Hanu (min. 83) trimit 
am în do i în transversală — deci, 
patru bare salvatoare în această 
partidă de mare dramatism — 
iar Bejenaru (min. 88) risipește 
ultima speranță a spectatorilor, 
mingea șutată în unghiul lung 
s-a prelins pe lingă stîlpul porții.

Modesto FERRARINt Stelian TRAMDAFIRESCU

SERIA A IlI-a
CORVÎNUL

F.C. BIHOR 3—1 (1-0). Au mar
cat : Merlă (min. 32), Văetuș 
(min. 53), Nicșa (min. 78), res
pectiv Kun (min. 84).

DACIA ORĂȘTIE — SOMEȘUL 
SATU MARE 2-0 (1-0). A În
scris Nenu (min. 40 și 48).

STRUNGUL ARAD — UNIREA 
ALBA IULIA 5—1 (1—0). Autorti 
golurilor : Soos (mân. 24) — au
togol. Roșea (min. 51), Butaș 
(min. 53 și 63). Bedea (min. 78). 
respectiv, Simionescu (min. 82).

MINERUL MOLDOVA NOUA 
ARAD 1—0 (1—0). A

punctat Stoia (min. 40).
INDUSTRIA STRMEI C. TURZII 

— GLORIA BISTRIȚA 2—2 
Au marcat : Vesa (mln. 
Radu (mln. 51) pentru 
respectiv Sigmirean (min. 
Georgescu (mln. 67).

F.C.M. REȘIȚA — AURUL 
BRAD 2—0 (0—6). Primul gol l-a 
înscris portarul Răducanu (min. 
46) din lovitură de pedeapsă, iar 
al doilea Platagă (min. 68).

înfrățirea ORADEA — U.M. 
TIMIȘOARA 2—0 (0—0). Au în
scris Nicoraș (min.
(min. 65).

METALURGISTUL 
MINERUL CAVNIC
Autorii golurilor : Sava (min. 7 
și 33), Vătafu (min. 70). Ghiulvă- 
zan (min. 85), respectiv Dra- 
gomircscu (min. 42).

MINERUL ANINA — 
CLUJ-NAPOCA 3—1 (2-0). Golu-

HUNEDOARA
BIHOR 3—1 (1-0).

(min. 32),

— U.T.

(1—0). 
21) $1 
gazde. 
62) si

55) și Stoica

CUGIR -
4-1 (2-1).

C.F.R.

PORTUL CONSTANTA — MUS
CELUL CÎMPULUNG 2—0 (0—0).
Au marcat : Nedelcu (min. 53), 
Van ca (min. 80). 
(RELATĂRI DE LA R. 
I. Stanca, M. Florea, 7 
C. Gruia, T. Ungureanu, 
nași. V. Manoliu și P.

1. F.C.M. BV.
2. F.C. Constanța
3. C.S. Botoșani
4. Delta Tulcea
5. Unirea Focșani
6. Viit. Vaslui 

Brăila
I.C.I.M. Bv. 
C.S.M. Suceava 
Viit. Gheorgheni 
Minerul G. H, 
Tractorul Bv. 
Nitramonia Fg. 
Prog. Brăila 
Cimentul Med. 
Mușcelul C-lung 
Energia 
Fortul C-ța

7. F.C.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

22 17 
22 13

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

12
10
10

9
9
7
8
8
9
8>
8
•
7
7
6

Avram, 
Gr. Rizu, 

C. Mal- 
Enacnc).

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

1
7
9
8
9
8
9
I
9
9

10
10
11
11
12
11
12
12

49- 9
42-21

39-23
32- 25 
34-34
33- 27 
26-26
30- 35
19- 35 
27-29 
23-35
31- 34
25- 41
26- 38
20- 38 
18-39

38
28
25
24
23
23
22
21
21 
21
21
20
20
19
19
18
17
16

ETAPA VIITOARE (_*__
lie) : Nitramon-io Făgăraș 
Vaslui (0-4), F.C. Brăila . 
sul Brăila (2—2), Cimentul Medgidia 
— Unirea Focșani (0-2). F.C.M. Bra
șov — Tractorul Brașov (2-0). F.C. 
Constanța - Portul Constanța (4-0)r 
C.S.M. Suceava — Minerul Gura 
Humorului (0-1), Delta Tulcea - E- 
nergia Gh. Gheorghtu-Dej (0-1), C.S. 
n_. . I.C.I.M. Brașov (0—2).

Cîmpulung - - Viitorul

(duminică 13 apri- 
? - Viitorul 

Progre-

Botoșani
Muscelul ___ f_
Gheorgheni (0-2).

GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
2—1 (1—0). Au marcat : Vlăduț
(min. 26), Florian (min. 51), res
pectiv, Marica (min. 73).

(duminica 13 apri-

(RELATĂRI DE LA : I. Tină-
sescu, Gh. tiinca. I. lonescu. I-
Ducan, O. Guțu, M. Tacăl, N.
Ștefan șl D. Mihail)
1. RAPID BUC. 21 13 2 4 34-19 28
2. Prog. Vulcan 22 11 5 6 34-26 27
3. Petrolul PI. 21 12 1 8 35-23 25
4. Metalul Buc. 22 12 1 9 34-25 25
5. Poiana Cimpina 22 12 0 10 35-27 24
6. Autobuzul Buc. 22 9 5 8 40-29 23
7. Rulmentul Alex. 22 10 3 9 24-20 23
8. Șoimii Sibiu 22 10 3 9 20-32 23
9. Gaz metan 21 9 4 8 34-31 22

10. Met. Piopeni 22 9 3 10 29-25 21
11. Flacăra Moren i 22 9 3 10 30-33 21
12. Mec. fină Buc. 21 0 4 9 26-21 20
13. Chimica Tîrn. 22 8 3 11 33-33 19
14. Energia SI. 22 7 5 10 22-32 19
15. Corpați Mîrșa 21 9 1 11 23-37 19
14. Chimia. Tr. M. 22 8 2 12 27-36 18
17. Pandurii Tg. J. 21 8 2 11 25-41 19
18. F.C.M. Giurgiu 20 5 3 12 17-34 13

ETAPA VIITOARE ,
lie) î Chimia Tr. Măgurele — Pandu
rii Tg. Jiu (1—3), Rulmentul Alexan
dria — Mecanică fină București (0—1), 
Rapid București — Carpațî Mirșa 
(2—1), Energia Slatina — Șoimii Si
biu (0-2), Poiana Cîmpino — Auto
buzul București (2-1), F.C.M. Giur
giu — Metalul Piopeni (1-2), Progre
sul Vulcan București — Chimica Tirnă- 
venl (0-0), Metalul București — Pe
trolul Ploiești (0—1), Flacăra Morenl 
stă.

riie aparțin Iul Șchiopu 
18), Damian 
11 m), Pavel 
tiv Mureșan

(RELATĂRI 
B. Crețu, N. 
dan, S. Popa, D. 
șa, M. Vîlceanu

(min. 
— din 
rcspec-

(min. 25
(min. 36),

(min. 68).
DE LA : I. Vlad,
Străjan, P. Șuman- 

Glăvan, I. Ghi- 
și P. Lungu).

1. CORVÎNUL
2. F.C. Bihor
3. U.T.A.
4. Gloria S-ța
5. Aurul Brad
6. Minerul Anina
7. F.C.M. Reșița
8. Minerul Cavnic
9. Metaiurg. Cugir

10. Minerul M. N.
11. U.M. Timișoara
12. Ind. sîrmei C.T.
13. Dacia Orâștie
14. C.F.R. Cj.-N.
15. Unirea A. lulia
16. Infr. Oradea
17. Strungul Arad
18. Someșul S. M.

22
22
22
22
22
22
22 9

16 2
3
3
3
S
1
4

22 8 5

14
13
12
9

11

54-19 
44-21
41-22
34-24
37-24
33-33
31-25
30-33 21

34
31
29
27
23
23
22

4
5
4
7
8

10
9
9

22 9 3 10 28-34 21
1
2
1
3
2
2
1
1
2

22
22
22
22
22
22
22
22
22

10
9
9
9
8
8
8
8
7

11
11
12
11
12
12
13
13
13

24-33
18-35
36-39
24-39 
27-35
20- 44
23-26
27-42
21- 42

21
20
19
19
18
18
17
17
14

(duminică 13 aprî-
Infrâ-

__  ......... .. ... C.
U.M. Timișoara (0-1), Glo-

ETAPA VIITOARE .
lie) : Someșul Satu Mare — 
țirea Oradea (0—1), Ind. sîrmei 
Turzii **.
ria Bistrița — Unirea Alba lulla (1—2), 
Auru! Brad — Corvînul Hunedoara 

U.T. Arad — Metalurgistul 
Cugir (1—0), F.C. Bihor Oradea — 
Strungul Arad (0—1), C.F.R. Cluj-Na* 
pcco — Dacia Orăștie (0—0), Minerul 
Cavnic - Minerul Moldova Nouă 
(0-1), F.C.M. Reșița — Minerul 
Anina (0—1).

(0-2),



7 în campionatul feminin (Ic handbal, Divina A

IESE DIN LUP [A
TITLU!

Ieri a avut loc etapa a II-a 
a returului — a Xl-a a aces
tei ediții — a campionatului 

j feminin de handbal Divizia A. 
■. Surpriza zilei și, am spune, a 
întregului campionat, este vic
toria Mureșului Tg. Mureș la 
Baia Mare. Practic, după a- 

' ceastă înfrîngere, Constructo
rul pierde șansa de a mal 
concura la titlu.

CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE — MUREȘUL TG. MU
REȘ 11—13 (4—4)!! Victorie

I meritată a oaspetelor care, 
(mai calme și mai decise, au 
(reușit să se impună în partea 
ha doua a întîlnirii și să cuce
rească o prețioasă victorie în 
[fața uneia dintre candidatele 
lla titlu. Mureșencele au acțio- 
nat prompt în apărare și lu- 
!cid în atac, căutînd cu răbda- 
re și găsind cele mai bune 
«culoare de șut. Cele mai mul- 
rte goluri au fost înscrise de 
Maria Dorgo — 8 pentru Mu- 

•ireșul și de Larisa Cazaca — 
18 pentru Constructorul. Au 
((arbitrat bine Vasile Murcșan 
tși Arpad Kovacs (Cluj-Napo- 
oca). (Vasile SĂSĂRANU — co- 
txesp.).

ajutate în permanență de gre
șelile celor doi cavaleri ai 
fluierului, meciul a devenit a- 
cerb, faulturile și obstrucțiile 
fracționindu-1 în permanență.

Desigur Confecția ar fi putut 
să cîștlge și fără sprijinul ce
lor doi arbitri, dar pentru a- 
ceasta ar fi fost necesar ca în 
prima jumătate de oră să ac
ționeze la fel de legat ca în 
final, iar tactica luării unei 
adversare „om la om" și a 
presingului să fie întrebuințate 
pe întreg parcursul meciului. 
Așa însă constănțencele pot a- 
cuza că au fost frustrate de o 
victorie care se profila clar. Au 
marcat 3 Grigoraș — 9, Iovan 
— 1, Serediuc — 1 pentru Con
fecția, Frîncu — 4, Călin —3, 
Tomescu — 1, Negru — 1 și 
Dimofte — 1 pentru Hidroteh
nica. Au arbitrat : C. Șiefănes- 
CU și H, Pașec (Craiova). (H.N.)

BERNA, 6 (prin telefon). 
Campionatele europene de te
nis de masă pentru seniori au 
început sîmbătă, cu proba pe 
echipe. în primul său meci, e- 
chipa noastră feminină a între
cut pe cea a Suediei cu 3—2. 
Maria Alexandru — Lindblad 
2—0 (7, 12), Eva Ferenczi — 
Hellman 0—2 (—15, —15), Ale
xandru, Liana Urzică — HelT- 
man, Lindblad 1—2 (13, —19, 
—13, Urzică a jucat foarte 
slab). Alexandru, jucînd fără 
greșeală, învinge pe Hellman, 
locul II la „Top 12 Europa", cu 
2—0 (13, 16) și, în meci deci
siv, jucînd foarte bine, Ferenczi 
învinge pe Lindblad cu 2—0 
(16, 12). în partida următoare, 
duminică, fetele noastre au

învins echipa Bulgariei cu 
3—0 : Alexandru — Stoleva 
2—0 (13, 10), Ferenczi — Gher- 
ghelceva 2—0 (10, 18) și Ale
xandru, Urzică — Stoleva, 
Gherghelceva 2—1 (10, —7, 18).

în ultimul meci al zilei, echi
pa noastră a pierdut la forma
ția Angliei, cu 1—3 : Alexandru
— Knight 0—2 (—13, —11), Fe
renczi — Hammersley 0—2 
(—10, —16), Alexandru, Urzică
— Knight, Stevenson 2—0 (22, 
14) șl Alexandru — Hammer
sley 0—2 (—10, —22).

In întrecerea masculină, e- 
chipa noastră a fost învinsă cu 
5—0 de puternica formație a 
Cehoslovaciei. Șerban Doboși, 
Zsolt Bohm și Simion Crișan 
nu au putut obține decît un set

(Doboși la Orlowski) în fața lui 
Orlowski, Panski și Dvoracek. 
O desfășurare dramatică a avut 
apoi partida cu echipa Uniunii 
Sovietice : Doboși - 
2—0 (18, 18), Crișan 
cenko 2—0 (14, 11), Bohm — 
Burnazian 2—1 (—17, 14, 10) șl 
Doboși 
11).
4-0 l 
serie : 
(-13, ..
zian 0—2 (—9, —19), Bohm — 
Sevcenko 1—2 (—14, 13, —18), 
Doboși — Burnazian 1—2 (—11, 
18, —20) și scorul ajunge 4—4. 
în meci decisiv, Crișan pierde 
la Kreeris cu 0—2, la 14 și 
la... 4 I

— Stfvcenko
Deci,

Apoi...
Bohm 

—11), Crișan

Kreeris
- Sev-

2—0
conduceam 

înfrîngeri 
— Kreeris

(16, 
cu 
în 

0—2 
Burna-

*
Tot ieri s-a disputat și etapa 

a II-a a „Cupei de primăvară", 
competiție rezervată echipelor 
masculine de Divizia A.

. UNIVERSITATEA CLUJ- 
i NAPOCA — RULMENTUL 
BRAȘOV 12—11 (7-5). Cu un 

Hoc mai riguros în apărare, 
«studentele au condus în per- 
rmanență (la diferențe mici, 
reste drept), reușind la capătul 
runuî Joc dîrz disputat să ob- 
hțină un succes meritat. Golul 
Fvictoriei a fost marcat în ul
timul minut de joc ! Cele mai 

«multe puncte au fost realizate 
-de Damian — 6 pentru gazde- 
i și Oancca — 3 pentru oaspe- 
F te. Foărte bun arbitrajul pres- 
rlat de cuplul sibian loan Ma- 
Lnoliu și Ștefan Ocncanu. (Mir- 
Ucca RADU — coresp.).t
£ ȘTIINȚA BACĂU — PRO- 
GRESUL BUCUREȘTI 12—10 

s(5—7 I). Nu a lipsit mult ca și 
Ha Bacău să se înregistreze o 
mare surpriză. Timp de 31 de 
minute, inițiativa a aparținut 
Jbucureștencelor, ele conducînd 
(3n permanență cu un gol sau 
kdouă formația gazdă. Abia în 
ca doua parte a reprizei secun- 
ude fetele din Bacău au strîns 
rîndurile, au jucat ordonat și, 
firește, și-au văzut eforturile 

^încununate de succes. Au ega- 
Jat la 8 și, apoi, au preluat 
«conducerea. Victoria finală este 
edesigur, meritată, dar atît e- 
-chipa băcăuană cit și antre- 
oiorii ei trebuie să examineze 
«cu atenție cauzele care au de
terminat evoluția slabă din 
jprima parte a meciului. Au 
«marcat: Torok 5, Maria Flo
are» 3, Rița Florea 2. Păun 1 
rși Gaal 1 — pentru Știința Ba- 
>cău, Ionescu 4, Lăcustă 2, 
.Popa 2, Peța 1 și Bădescu 1 
— pentru Progresul București. 
Au condus bine ploieștenii Ion 

’.Nicolae și Iulian Radulescu. 
(.(Hie IANCU -coresp.).

C. S. M. BORZEȘTI — DI
NAMO BUCUREȘTI 19—21 
(11-14). Joc frumos, cu multe 
faze spectaculoase, care a plă
cut celor peste 1 500 de specta
tori prezenți în Sala sporturi
lor din Bacău. Cele mai multe 
goluri au fost înscrise de G. 
Berbecaru — 7 pentru Borzești 
și Cosma 8 pentru Dinamo. Au 
arbitrat bine Nicolae Dumitru 
și Nicu Iancu (Buzău). (E. TA- 
RĂU — coresp.).

STEAUA — ȘTIINȚA BA
CĂU 20—20 (11—11). Un meci 
aspru, dar antrenant, încheiat 
cu un just rezultat de egalita
te. Au marcat : Croiloru 8,
Kicsid 6, Tudosie 5, Niculae 1 
pentru Steaua, respectiv Isto- 
de 5, Covaciu 4, Nicolcscu 
Szemes 3, Eftene 2, Hornea 
Au arbitrat : N. Andrea șl 
Radu (Craiova).

INDEPENDENȚA SIBIU 
GLORIA ARAD 17—17 (8—6).
Partidă echilibrată, fiecare re
priză fiind dominată de către 
una din formații. Cele mai 
multe goluri au fost marcate de 
Speck — 5 pentru Sibiu și 
Burger — 7 pentru Arad. Au 
condus cu scăpări Arpad Bara- 
bas și Zsolt Csizmadia (Odor- 
hei). (Hie IONESCU — corcsp.).

4,
2.
I.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA
BAIA MARE 20—19 (11—7). Cu 
Dan Petru în formă excelentă, 
studenții au dominat net pri
ma parte a jocului. Maramure
șenii au avut o puternică re
venire în final, dar n-au putut 
evita înfrîngerea. Cele mai 
multe goluri : Dan Petru — 10 
pentru gazde, și Iacob 8 pen
tru oaspeți.

H. C. MINAUR

~ TEROM IAȘI — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 13—12 
(8—7). întîlnire echilibrată, în 
care ieșencele s-au desprins 
;greu din cleștele apărării timi- 
.șorencelor. Au înscris : Avăda- 
neî 5 (4 din aruncări de la 7 
metri), Carban 5 (1), II tunel - 
nicu 1, Spiridon 1 și Savin 1
— pentru TEROM. Ștefanovici 
6, Luțaș 5 (2) și Cojocaru 1
— pentru Universitatea. (D. 
DIACONESCU — corcsp.).

CONFECȚIA — HIDROTEH
NICA CONSTANȚA 11—10 
(3—6). Un joc multă vreme pa
sionant, în care Hidrotehnica 
s-a aflat la timonă și a condus 
cu 8—3 (min. 31), a fost real
mente deteriorat de un arbi
traj sub orice critică ! Pe fon
dul revenirii bucureștencclor,

„MEMORIALUL
LOS ANGELES 

Competiția atletică 
Iul Jesse Owens", 
copiilor între 10 și 
căpăta un amplu caracter de 
masă reunind peste 
concurenți. Finalele 
loc la sfîrșitul lunii 
Los Angeles.

Dispariția marelui 
a fost Jesse Owens a produs o 
vie emoție în cercurile sporti
ve internaționale. Aducînd un 
Ultim omagiu fostului campion 
olimpic, olandezul Tinus Osen- 
darp, medaliat cu bronz la 100 
m și 200 m la Olimpiada din 
1936, a declarat : „Am alergat 
de mai multe, ori împotriva lui 
Owens. Era de neînvins- Met
calfe și cu mine eram șprinteri

(Agcrpres). 
„Memoria- 
rezervată

15 ani, va
500 000 de 
vor avea 
august la
atlet care

AUTO • După prima etapă 
(1 880 km) In „Raliul Safari" pe 
primul loc se allă suedezul 
Bjorn Waldegard (Mercedes 450) 
cu 62 p. Locul doi este ocupat 
de pilotul indian Mehta (Datsun), 
iar pe locul trei se află engle
zul Cowan (Mercedes).

BOX • La Knoxville. In ca
drul und reuniuni profesioniste, 
campionul mondial la categoria 
semigrea (versiunea WBC) Mar
vin Johnson (S.U.A.) șl-a pus 
'centura în joc în fata compa
triotului său Eddie Gregory. Vic- 

: torta a revenit Iul Eddie Gre
gory, prin ko tehnic In repriza 
ra 11-a.

CANOTAJ • Cea de a 126-a

TELEX
ediție a Cursei dintre echipajele 
de 8 plus 1 ale universităților 
Oxford șl Cambridge ce se des
fășoară pe TanUsa a revenit stu
denților din Oxford. La scorul 
general, Cambridge conduce cu 
68 victorii la 57, la una din ediții 
lnreglstrlnd.u-se egalitate.

HOCHEI • In ultima etapă a 
preliminariilor C.E. pentru ju
niori de la Hradee Kralove: Ce
hoslovacia — Suedia 7—1 ; Polo
nia — Norvegia 6—4 ; U.R.S.S. — 
Finlanda 9—2 ; R.F. Germania — 
Elveția 4—3. In grupa A pe pri
mele două locuri s-au clasați Ce

FARUL CONSTANȚA - MID DISTRICT 
[Țara Galilor] 20-4, LA RUGBY 
CONSTANȚA, 6 (prin tele

fon). Formația de rugby Mid 
District din Țara Galilor și-a 
inaugurat turneul pe care 11 în
treprinde In țara noastră, ju
cînd în compania echipei divi
zionare Farul din localitate, 
multiplă campioană a țării. La 
capătul unei întreceri de un 
bun nivel tehnic și spectacular, 
rugbyștii constănțeni au cîș
tigat CU 20—4 (7—0). O
victorie meritată a jucătorilor 
de la Farul, mai incisivi și mai 
deciși atît în grămezi, în re
punerile de la margine, cit 
și în finalizarea unor șarje ale 
treisferturilor. Echipa galeză, 
în ciuda înfrîngerii, a lăsat o 
excelentă impresie, îndeosebi 
printr-o tehnică de comparti
ment aproape desăvirșîtă. Au
torii punctelor : Moirescu, Hol
ban și Bucan (eseuri), Bucos 
(două l.p. și o transformare), 
pentru Farul, respectiv M. Ja
mes (eseu).

Dragoș Grigorescu a condus 
foarte bine formațiile :

FARUL s Holban — Boghca- 
no, C. Vasile, Vărzaru, Motrcscu 
— Bucos, Dinu — Naclie, Du
mitru, FI. Constantin — Ma
lanov, Borșaru — Mușat, Gri- 
gore, Bucan,

MID DISTRICT : D. Thomas 
—• C. Bundy, Mheisner, 
James, A. Shmit 
P. Knight 
Ewans, J.

M. 
D. John, 

— T. Owen, R. 
Williams — P.E. 

Ilcffard, K. Ewans — B. To
wer, G. Lewis, J. Gregory.

Marți, echipa galeză va e- 
volua în Capitală, în compa
nia Iul R.C. Grivița Roșie. 
Cornel POPA, coresp.

ALTE REZULTATE, femi
nin, grupa B : Cehoslovacia — 
Luxemburg 3—0, Anglia — 
Bulgaria 3—0, Suedia — Ceho
slovacia 1—3, Luxemburg — 
Anglia 1—3 ; grupa A : Unga
ria — Franța 3—0, R.F. Germa
nia — U.R.S.S. 2—3, Iugoslavia
— Irlanda 3—0, R. F. Germa
nia — Ungaria 1—3, U.R.S.S. — 
Irlanda 3—0 și Franța — Iugo
slavia 3—0 I; masculin, grupa 
B: Anglia — Bulgaria 5—0, 
Suedia — U.R.S.S. 5—1, Suedia
— Anglia 2—5, Bulgaria — 
Cehoslovacia 1—5 ; grupa A : 
Ungaria — Italia 5—1, R. F. 
Germania — Franța 5—4, Iugo
slavia — Polonia 3—5 ( !), R. F. 
Germania — Ungaria 3—5, 
Franța — Polonia 5—2, Italia — 
Iugoslavia 0—5.

Băieții joacă seara tîrziu cu 
Anglia. Luni, ultimele două 
meciuri din serie : echipa fe
minină cu Luxemburg și Ceho
slovacia, iar cea masculină 
cu Suedia și Bulgaria.

ÎN 1981, UNIVERSIADA DE VARĂ LA BUCUREȘTI

0 NOUA TENTATIVA
DE ESCALADARE
A EVERESTULUI

BEIJING (Agerpres). — 
După cum transmite corespon
dentul sportiv al agenției „Chi
na Nouă", cunoscutul alpinist 
italian Reinhold Messner va 
sosi în vara acestui an în R. P. 
Chineză pentru a încerca o as
censiune solitară pe versantul 
nordic al Everestului (8 848 m).

Messner a declarat că esca
ladarea, incluzînd toate etape
le premergătoare, va dura cir
ca două luni și în funcție de 
venirea musonului își va alege 
traseul pantei finale de 300 m.

în vîrstă de 35 de ani, Mes
sner. a reușit să urce pe „Aco
perișul lumii", tot de unul sin
gur, pe versantul sudic, în a- 
nul 1978.

JESSE OWENS»
destul de buni, dar' Owens ne 
depășea cu o clasă. Avea o 
strălucire aparte". Coechipierul 
lui Owens la J.O. din 1936, 
Glen Cunningham, își reamin
tește : „Era un atlet formidabil, 
dar și un om deosebit. Noi toți 
îl iubeam și să nu uiiăm că el 
nu a căutat să obțină profituri 
de pe urma succeselor sale, ci 
totdeauna l-a ajutat pe alții.pro-
totdeauna i-a ajutat 
Pînă Ia moarte a fost un 
pagandist al sportului".

Consiliul municipal din Ber
linul Occidental a hotărîț 
dea numele lui Jesse 
uneia din străzile care 
spre stadionul olimpic, 
unde atletul negru a 
patru medalii de aur la J.O. 
din 1936.

să 
Owens 

duc 
locul 

cucerit

hoslovacia șl Suedia, iar în gru
pa B U.R.S.S. și Finlanda, care 
vor participa în turneul final.

SCRIMA • La Veneția, au În
ceput campionatele mondiale 
pentru tineret. Proba de floretă 
a fost dștlgată de italianul Fre- 
derlco Cervi, care în turneul fi
nal a totalizat 4 v. In meci de 
baraj Cervi l-a învins cu 5—1 pe 
Howe (R.D.G.), claisat pe locul 
doi șl cu 5—1 pe Numa (Italia), 
care a ocupait locul 3.

TENIS • In semifinalele tur
neului de la Monte Carlo, Bjorn 
Borg l-a Învins cu 6—0. 6—2 pe 
Vitas Gerulaitis, Iar Guillermo 
Vilas l-a eliminat cu 6—0, 7—5
pe Tomas Smld. In finală, Borg 
— Vil as 6—1, 6—0, 6—2.

MOSCOVA, 6 (Agcrpres). — 
Recent, s-a desfășurat la Mos
cova reuniunea Comitetului 
executiv al Federației interna
ționale a sportului universitar 
(F.I.S.U.). în conferința de pre
să care a urmat, președintele 
F.I.S.U.,' Primo Nebiolo, a de
clarat că lucrările au fost con
sacrate în special definitivării 
calendarului competițional.

Astfel, Universiada de vară

din anul 1981 se va desfășura 
la București în a doua jumă
tate a lunii iulie, iar Univer
siada de iarnă va avea loc în 
localitatea spaniolă Jaca, în
tre 24 februarie și 4 martie. 
In ceea ce privește Jocurile 
mondiale universitare din 1983, 
pentru cele de vară candidează 
orașele Rio de Janeiro și Ed
monton, iar cele de iarnă vor fi 
organizate în Bulgaria.

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

ROMANIA - SPANIA 
IN FINALA CUPEI ȚÂRILOR 

LATINE LA HANDBAL TINERET

Selecționatele României și 
Spaniei își vor disputa finala 
competiției internaționale mas
culine da handbal (tineret) 
„Cupa țărilor latine", care se 
desfășoară la Lisabona. în pe
nultima zi a turneului, hand- 
baliștii români au învins cu 
28—18 reprezentativa Franței, 
iar Spania a întrecut cu 30— 
20 Portugalia.

BOXERUL C. ȚiTOIU 
IN FINALA

Tinărul pugilist român de 
categoria muscă, Constantin Ți- 
țoiu, s-a calificat pentru fina
lele turneului internațional de 
box de la Bangkok. în semifi
nale. C. Țițoiu l-a învins la 
puncte pe campionul Tailandei, 
Payao Poontarat.

RUGBYȘTII JUNIORI 
PE LOCUL 5

în ultimul meci din cadrul 
turneului internațional de rug
by pentru juniori organizat de 
F.I.R.A., reprezentativa Româ
niei a dispus de echipa Maro
cului cu 15—6 (6—0). Toate

punctele echipei noastre au a- 
vut ca autor pe Bezușcu : un 
eseu transformat, un drop și 
două lovituri de pedeapsă.

în urma acestui rezultat, 
XV-le de juniori al României a 
ocupat locul 5 în clasamentul 
general al competiției.

TURNEUL DE FOTBAL-JUNIORI 
DE LA CANNES

în turneul internațional de 
fotbal pentru juniori de La 
Cannes, echipa Franței a în
vins cu 5—0 (1—0) formația Ir
landei, în timp ce reprezenta
tiva S.U.A. a întrecut cu 1—0 
(0—0) echipa României (forma
ția de perspectivă). ,

„CUPA EUROPEI" PENTRU 
JUNIOARE LA ȘAH

Cu două runde înainte de 
terminarea „Cupei Europei" ia 
șah pentru junioare la Santa 
(Iugoslavia) in clasament con
duce Brusztman (Polonia) cu 
9,5 p, urmată de Maximovici 
(Iugoslavia) 9 p. Maestra ro
mâncă Marina Pogorevici, care 
în runda a 12-a a cîștigat la 
Nikolid, iar în cea de a 13-a a 
întrerupt cu Ewans, se află pe 
locul 8, cu 6 puncte (1).

ITALIA (etapa a 2C-a a cam
pionatului desfășurată sirnbătă) : 
Intemazionale — Cagliari 3—3 ; 
Florentina — Borna 3—1 ; Catan
zaro — Torino 0—0 ; Asooll — 
Perugia 1—0 ; Juventus — Avel- 
lino 2—0; Napoli — Pescara 2—0; 
Udinese — Milano 2—1 ; Lazio — 
Bologna 0—1. In clasament con
duce Internazlonale cu 37 p.

ANGLIA. Arsenal — Southamp
ton 1—1 5 Stoke — Manchester 
City 0—0 ; Everton — Bolton 3—1 ; 
Derby — Leeds 2—0 ; Aston Villa
— Nottingham 3—2 ; Ipswich — 
Norwich 4—2 ; Manchester United
— Liverpool 2—1 ; Bristol — W.B. 
Albion 0—0 ; Crystal Palace —

Brighton 1—1. In clasament con-' 
duce Liverpool cu 52 p.

B. F. GERMANIA. In sferturile 
de finală ale ,,Cupel“: Dortmund 
— Stuttgart 3—1 ; Hamburg — 
Kilin 1—4 ; Schalke — Bayreuth 
3—1 ; Offenbach — Dusseldorf 2—5. 
Echipele Învingătoare s-au califi
cat pentru semifinale
• In C.E. pentru tineret : Iugo

slavia — Cehoslovacia 2—1 (0—0). 
In tur 1—1. Iugoslavia s-a califi
cat în semifinalele competiției.
• în meci retur pentru Cupa 

U.E.F.A. juniori : Ungaria — Gre
cia 3—1 (2—0). In tur 0—1. Unga
ria s-a calificat pentru turneul 
final
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