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DUBLUL MARIA ALEXANDRU, LIANA URZICĂ -
MEDALIE DE ARGINT LA CE. DE TENIS DE MASĂ

BERNA, 13 (prin telefon). — 
Reprezentantele tenisului de 
masă românesc la Campionatele 
europene au obținut un. nou 
succes : dublul Maria Alexan
dru, Liana Urzică a cucerit sîm
bătă seara medalia dc argint. 
După victoria asupra dublului 
cehoslovac Blanka Silhanova, 
Alice Pelikanova, sportivele 
noastre au învins cuplul Du
bravka Fabri, Branka Batinici 
(Iugoslavia) cu 3—1 (8, —14, 18, 
21). în semifinale, ele au ieșit 
din nou victorioase în fața pu
ternicului dublu englez Jill 
Hammersley, Linda Jarvis, după 
un meci frumos, de mare luptă, 

-decis în cinci seturi : 3—2 (15, 
—13, 8, —14, 10). Ambele noas
tre sportive au jucat bine, s-au 
bătut curajos, au făcut risipă 
de energie.

în finală, disputată imediat, 
dublul nostru a întîlnit pe cel 
sovietic, format din Valentina 
Popova și Narine Antonian, din 
formația cîștigătoare a probei 
pe echipe. Din nou un meci de 
mare luptă, disputat în patru se
turi : 13—21 și 24—22, așadar 
1—1 la seturi. 18—15 în setul 
al treilea, Liana servește de
fectuos, greșește apoi în serie 
la preluare, se mai cîștigă un 
punct și scorul ajunge 19—20. 
Un tuș norocos' al sovieticelor

SPADASINII DE 
AU CÎȘTIGAT

MARIA ALEXANDRU LIANA URZICA

3—0

ca scorul la seturi să 
1—2. Al patrulea 
pierdut la 16 și

face 
vină 
este 
biul Popova, Antonian cîștigă 
titlul european, iar Alexandru, 
Urzică medalia de argint. Liana 
Urzică a jucat foarte bine în 
meciul precedent, cu dublul en
glez dar, evident marcată de 
oboseală, a jucat mai slab în 
finală. Pe locurile 3—4, meda
liate cu bronz, dublurile Jolanta 
Szatko, 
(Polonia) 
(Anglia).

LA

Malgorzata Urbanska 
și Hammersley, Jarvis

STEAUA

în celelalte probe, Maria A- 
lexandru
(U.R.S.S.)
0—3 (—10, —10, 
fizic 
(Cehoslovacia) ;
întrecut cu 3—1, în turul se
cund, pe Wiebke Hendriksen 
(R. F. Germania) și a pierdut 
cu 0—3 (—12, —--IO, —15) la
Narine Antonian, care a jucat 
fără greșeală ; Z. Bohm, Ș. Do
boș! — Bengtsson, Carlsson 
(Suedia) 0—3 ; S. Crișan, E. 
Florescu — Șurbek, Stipancici 
(Iugoslavia) 0—3.

cu

Danilevichute 
(11, 9, 14) și 

—9) — a cedat 
Ilona Uhlikova 
Eva Ferenczi a

După două partide spectaculoase

în care a fost clar superioară dinamoviștilor...

Cu jocurile desfășurate sîm
bătă și duminică, s-a încheiat 
returul Diviziei A la baschet 
masculin, rămînînd să se dispu
te doar turneul final (de vi
neri pînă duminică, în 
Floreasca), cu 
echipelor clasate 
patru locuri : Steaua, Dinamo 
București, Farul și C.S.U. Bra
șov. In cadrul acestei etape a 
avut loc și derbyul Steaua — 
Dinamo București care, prin 
dublul succes realizat de ste- 
liști, a clarificat de pe acum 
situația ocupantei locului I. 
Aceasta este formația Steaua, 
care și-a asigurat punctajul 
necesar reintrării în posesia

sala
participarea 
pe primele

titlului de campioană a Româ
niei.

Clasamentul la încheierea 
returului : 1. Steaua 87 p, 2. 
Dinamo Buc. 85 p, 3. Farul 70 

C.S.U. Brașov 65 p, 5.
65 p, 6. .. .............

Unirea Iași 65 p, 
Cluj-Napoca

P, <•
Rapid 
C.S.Ș.
„U"

Politehnica
7.

64 p, 8. 
I.C.E.D. 61 p, 9. Dinamo Ora
dea 60 p, 10. CJS.U. Sibiu 59

C.S.Ș. 2 
C.S.U. Ga- 
două echi-

p, 11. Politehnica 
București 56 p, 12. 
lațl 54 p. Ultimele 
pe au retrogradat.

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 2—0 ; 84—75 (51—38) și

(Continuare în pag a 4-a)

In Divizia A de hochei

STEAUA, VICTORIOASA IN AMBELE 
ÎNTÎLNIRI CU S.C. MIERCUREA CIUC

1 !
MUNCHEN, 13 (Agerpres). 

Competiția internațională de 
scrimă „Cupa Europei" la spadă, 
desfășurată în orașul vest-ger- 
man Heidenheim, s-a încheiat 
cu un frumos succes al forma
ției campioane a României, 
Steaua București, clasată pe 
primul loc la capătul unei suite 
neîntrerupte de victorii.

în întrecerile preliminarii, spa
dasinii de la Steaua au între
cut succesiv formația din Inns
bruck (Austria), cu 14—2, apoi 
cu același scor echipa orașului 
jBplgrad, și cu 11—5 formația 
din Budapesta, calificîndu-se 
pentru sferturile de finală. In 
această fază a competiției, cam
pioana României a înîtlnit pe 
fosta deținătoare a trofeului, 
formația „Masque de fer“ din 
Lyon, pe care a depășit-o cu 
8—6. Apoi, în semifinală, Steaua 
a avut în față echipa din 
Stockholm, pe care a învins-o 
cu 9—7. în întîlmrea decisivă 
pentru desemnarea cîștigătoarei, 
Steaua a întrecut clar, cu 9—5,

CUPA EUROPEI11!
Tauberbischofsheim,

IN

formația
campioana R. F. Germania, ad- 
judeeîndu-și trofeul.

SABRERUL IOAN
ÎN

Celelalte titluri europene au 
fost cîștigate de : Jacques Se
cretin și Patrick Birocheau 
(Franța) — dublu masculin ; 
Valentina Popova (U.R.S.S.) — 
simplu feminin și John Hilton 
(Anglia) — simplu masculin.

POP, ÎNVINGĂTOR
,, TROFEUL

13 (prin telefon), 
a tradiționalului

„Trofeul 
cel mal

Consumate sîmbătă și dumi
nică la București, Miercurea 
Ciuc și Suceava, cele trei du
ble întîlniri 'ale etapelor a 30-a 
și a 31-a din cadrul primei se
rii valorice din Divizia A la 
hochei au fost dominate de 
derbyul de la București dintre 
Steaua și S. C. Miercurea Ciuc, 
în care victoria a revenit 
două ori bucureștenilor.

ETAPA A 30-A (sîmbătă)
STEAUA — S. C. MIERCU

REA CIUC 3—2 (1—0, 0—2 2—0). 
Partidă a fost dominată de 
bucureșteni, care au obținut 
doar o victorie la limită din 
cauza numeroaselor ratări, u- 
nele dintre ele din pozițiile cele 
mai favorabile (Nistor, Cazacu

de

— de două ori, Olenici, 1‘ra- 
kab față-n față cu curajosul și 
inspiratul ~ 
cat...). Au 
momente 
mai ales, 
cînd jocul
în treimea oaspeților. Aceștia 
s-au apărat însă foarte calm, 
grupat și nu au cedat decît de 
trei ori (ultimul gol a fost, to
tuși, parabil !), realizînd destul 
de des contraatacuri rapide și 
foarte 
iestrie 
Antal, 
astfel

Fekete n-au mar- 
existat în acest meci 
lungi (în prima și, 
în a treia repriză), 
s-a desfășurat numai

BRAȘOV, 
Ediția 1980 
concurs internațional 

7 a prilejuit 
puternic turneu de sabie orga
nizat in țara noastră. Pe lingă 
obișnuiții adversari ai sporti
vilor noștri în acest turneu, 
sabrerii din loturile reprezen
tative ale Cubei și R. D. Ger
mane (primii cîștigători la ul
timele două ediții), au venit a- 
cum la Brașov echipele națio
nale ale Poloniei șl Angliei. E- 
chipa Poloniei este medaliată 
cu bronz la ultima ediție a 
Campionatelor mondiale de la 
Melbourne și, ca șl celelalte 
loturi reprezentative, se află în 
plină pregătire pentru Jocurile 
Olimpice de la Moscova.

Carpați"

CARPAȚI"
Sîmbătă dimineața, în Sala 

sporturilor 
sabreri din

din Brașov, 97 de
8 țări (Anglia, Bul-

Paul SLĂVESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

eficiente, purtate cu mă- 
de inepuizabilul Elod 
care - a șl înscris din 

de situații cele două go-

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Dîvixia A de fotbal — etapa a 28-a

DUELUL UNIVERSITATEA CRAIOVA - STEAUA CONTINUĂ!

LA PRAGA,
DE POPICE, ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 4-0

MECIURI AMICALE

PRAGA, 13 (prin telefon). 
Selecționatele de 
Cehoslovaciei 
care se pregătesc pentru apro
piatele Campionate mondiale — 
s-au întîlnit în meciuri amicale 
pe arena Slavia din localitate. 
Reprezentanții țării noastre au 
avut o frumoasă comportare în 
aceste partide de verificare, cîș- 
tigînd toate cele patru meciuri 
și realizînd, totodată, trei re-

GIMNASTA RODICA

popice ale 
și României —

corduri ale arenei : la indivi
dual prin Iosif Tismănar și pe 
echipe (la bărbați și la femei). 
Sîmbătă, în primele jocuri — 
la femei : Cehoslovacia — 
România 2 466—2 475 p d ; la 
bărbați: Cehoslovacia — Româ
nia 5 136—5 248 p d ; în ziua a 
doua, duminică — la femei : 
Cehoslovacia — România 2 405—

® Gazdele : 17 din 18 puncte 
puse in joc © Drawul de la 
Bacău menține pe „roș-albaș- 
trii* bucureșteni în prim-planul 
luptei pentru titlu © Partida 
din Bănie — cea mai frumoasă 
a etapei (7 goluri marcate și 
victorie clară a liderului) © 
Politehnica Timișoara — sco
rul „rundei" © Situația din 
subsolul clasamentului rămîne 
neclară și complicată © Di
namo București — a treia în- 

frîngere consecutivă 1

(Continuare în pag. a 4-a)

DUNCA A CÎȘTIGAT
TURNEUL CAMPIOANELOR

Chihaia înscrie cel de al doilea 
gol pentru Sportul studențesc 

in meciul de ieri 
Foto : I. MIHAIUÂ

REZULTATE TEHNICE

ii
După Nadia Comăneci (câș

tigătoare în 1975 și 1979) și 
Teodora Ungureanu (victo
rioasă în 1976 și 1977), iată că 
o altă gimnastă româncă își 
înscrie numele pe lista învin
gătoarelor în concursul anual 
organizat la Londra, 
neul campioanelor". 
Rodica Dunca s-a

„Tur-
Tînăra 
situat 

pe primul loc, la egalitate cu 
Katharina Rensch (R.D.G.), 
ambele cu 37,90 p. Pe locu
rile următoare, Olga Mostepa- 
nova (U.R.S.S.) 37,55 și Kra- 
simira Toneva (Bulgaria) cu 
37,25 p. La masculin : Lutz 
Hoffmann (R.D.G.) 55,65 p,
B. Conner (S.U.A.) 55,55 p.

A.S.A. Tg- Mureș 
„Poli" Timișoara 
Sportul studențesc 
„U" Cluj-Napoca 
S.C. Bacău 
Chimia Rm. Vilcea
F.C. Argeș 
Politehnica Iași
Univ. Craiova

- Jiul Petroșani
- Gloria Buzău
- Olimpia Satu Mare
- F.C. Olt
- Steaua
- C.S. Tîrgoviște
- F.C.M. Galați
- Dinamo
- F.C. Baia Mare

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

1-0
1-0
5-2

1-0 (1-0)
(0-0)
(0-0)
(3-2)

ETAPA VIITOARE (20 aprilie)
„Poli" Timișoara 
Chimia Rm. Vilcea 
F.C. Baia Mare 
Dinamo
Univ. Craiova
Steaua
Gloria Buzău
F.C. Olt 
Politehnica lași

In paginile 2—3, 
a 28-a a Diviziei A.

— S.C. Bacău
— Sportul studențesc
— A.S.A. Tg. Mureș
— C.S Tîrgoviște
— Olimpia Satu Mare
— F.C. Argeș
— „U" Cluj-Napoca
— Jiul Petroșani
— F.C.M. Galați

relatări de la meciurile etapei

(0-0)
(0-1)
(0-1)
(1-3) 
(0-2) 
(0-1) 
(1—3) 
(0-0) 
(2-3) 17 goluri :

16 GOLURI : 
din 11 m.

14 GOLURI 1 
U m.

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA 23 15 7 6 57-26 37
2. Steaua 28 13 9 6 58-34 35
3- F.C. Argeș 28 15 4 9 46-33 34
4. F.C. Bala Mare 28 15 3 10 49-42 33
5. Sportul stud. 28 13 5 10 34-24 31
6. Dinamo 28 11 8 9 42-31 30
7. S.C. Bacău 28 9 11 8 32-36 29
8. Politehnica Iași 23 13 2 13 36-35 28
9. Chimia Rm. V. 28 12 4 12 36-43 28

10. F.C.M. Galați 28 10 8 10 39-49 28
11. Jiul 28 11 6 11 22-34 28
12. „Poli" Timișoara 28 12 3 13 37-35 27
13. A.S.A. Tg. Mureș 28 11 5 12 34-36 27
14. „U" Cluj-Napoca 28 12 2 14 35-35 26
15. F.C. Olt 28 11 3 14 40-43 25
16. C.S. Tîrgoviște 28 8 7 13 31-46 23
17. Olimpia Satu Mare 28 7 8 13 27-41 22
18. Gloria IPuzău 23 4 5 19 20-52 13

GOLGETERSI
M. Răducanu (Steaua) — l din 11 m,
Clmpeanu („U“ Cluj-Napoca) — 1

Cosiea (Politehnica lași) — 1 db>



CAMPIONATE • COMPETIȚII i
ȘTIINȚA BACAU, DIN NOU ÎNVINSA IN CAMPIO

NATUL DIVIZIEI A LA HANDBAL FEMININ
Etapa a Xll-a a campionatului 

Diviziei A la handbal feminin a 
oferit o nouă surpriză. Aceasta a 
fost furnizată de echipa constăn- 
țeană (se pare că handbalistele 
de La Hidrotehnica și-au amintit 
că numai cu un an în urmă se 
aflau în lupta pentru titlu și ju
cau finala „Cupei României") 
care — e drept, pe teren pro
priu — a învins pe actuala deți
nătoare a titlului. Știința Bacău. 
Din cauza aglomerării programu
lui competițional de duminică, 
meciul de la Brașov,_ dintre, .Rul
mentul și Confecția 
▼a juca azi de la 
Sala sporturilor.

oferit un spectacol atractiv, fru
mos și dîrz disputat, ta limitele 
regulamentului, din primul și pînă 
ta ultimul minut. Cu 5 minute 

de sfîrșitul partidei sco
li—11, apoi gazdele s-au 
datorită Incisivității ata- 
Printre realizatoare : 

4, Tomes cu 3 — pentru 
Gaal 3, 

Tr. -

înainte 
rul era 
detașat 
cuiul.
Frîncu
Hidrotehnica, respectiv, 
Tbrok 3. Au arbitrat 
șl R. Iamandi (Buzău). 
ENACHE — coresp.).

En© 
(P.

București, se 
ora 19, în

CLUJ-NAPO- 
18—14 (3—6). 

fost

UNIVERSITATEA 
CA — TEROM IAȘI 
Pînă în min. 14 forțele au 
echilibrate în teren (4—4), după 
care studentele, conducînd per
manent La 3—4 goluri diferență, 
și-au asigurat victoria. Aceasta și 
datorită formei excelente mani
festată de Cristina Lada, apără
toarea porții studentelor. Printre 
realizatoare : Damian 10, Sînteju- 
dean 3 — pentru Universitatea, 
respectiv Avădanei 6, Spiridon 
2. Au arbitrat A. Boschner • și 
R. Antochi (Brașov). (Nușa DE- 
MI AN).

MUREȘUL TG. MUREȘ — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 1»—11 
(8—8). Peste 2 000 de spectatori 
au fost prez enți ta Sala sportu
rilor la un meci în care gazdele 
au știut să-și fructifice excelent 
avantajul terenului propriu, cîș- 
tlgînd fără drept de apel. Prin
tre marcatoare : Dorgo 11, Dudaș 
3 — pentru Mureșul, respectiv 
Șef ano viei 3, Cojocaru 3. Au ar
bitrat D. Gherghlșan și C. 
Drăgan (lași). (A. SZABO — 
coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL BAIA MARE 
19—7 (4—4). In încercarea sa, 
firește temerară, de a supravie
țui In Divizia A, Progresul luptă 
pînă la epuizare pentru victorie. 
Așa a făcut duminica trecută la 
Bacău, așa a jucat ieri la Bucu
rești. Deosebirea dintre cele două 
examene ale acestui retur fu
ribund este aceea că în partida 
de acasă bucureștencele au dobîn- 
dtt victoria, mărindu-și nu atît 
șansele, cit speranțele. Meciul a 
fost viu disputat, spectaculos și 
prin sarabanda ratărilor (în ulti
mele trei minute Constructorul a 
a avut două „bare", iar Blro —' 
singură pe contraatac —a arun
cat mingea peste portar, dar și 
peste poartă...), dar mai ales 
prin cantitatea de efort depusă 
în cele 50 de minute. Progresul 
a meritat această victorie, de 
acum urmînd să-și dovedească 
posibilitățile mai ales în partidele 
din deplasare. Au marcat : Popa 
3, Ionescu 3, Manolescu 2, Bă- 
descu 1, Biro 1 pentru Progresul; 
Cazacu 4, Sasu 1, Pop 1, lacob 1 
pentru Constructorul. Au arbi
trat foarte bine N. Danleleanu și 
L Nicolae (Ploiești). (H. NAUM).

1
I
I
I
I
I
I
I
I

ETAPA A III-A A „CUPEI DE PRIMĂVARĂ" LA HANDBAL 
MASCULIN I

Divizia A, etapa a 28-a

UNJVE

Sladt
25 000. 
ambele

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— ȘTIINȚA BACAU 14—11 (6—6). 
Jocul celor două formații avea 
de rezolvat o dublă problemă : 
consolidarea poziției în clasament 
a actualei lidere (Știința) și ieși
rea echipei gazdă din zona peri
culoasă a retrogradării. Puse în 
fața unei astfel de situații, 
handbalistele ambelor echipe au

„Cupa de primăvară", compe
tiție rezervată echipelor divizio
nare A la handbal masculin, a 
continuat duminică cu etapa a 
m-a. Meciul de la Brașov din
tre echipele Dinamo șl C.S.M. 
Borzești (seria I) «-a amînat 
pentru azi după-amiază, urmînd 
a se desfășura în Sala sporturi
lor din localitate, după partida 
dintre divizionarele feminine A, 
Rulmentul Brașov — Confecția 
București.

Campionatele republicane de canotaj-fond 
UN RECITAL NAUTIC INCÎNTÂTOR OFERIT, PE BEGA, 
DE RAMERELE Șl V1SLAȘELE MEDALIATE LA BLED
TIMIȘOARA, 13 (prin telefon). 

Campionatele republicane de ca- 
»otaj-fond au continuat sîmbătă, 
în localitate, cu probele rezer
vate senioarelor. Un public nu
meros, rînduit pe ambele ma
luri ale Begăi, a ținut să fie pre
zent în această splendidă zi de 
primăvară, la întrecerile celor 
mal bune schifiste din țară. Fi
rește, „capul de afiș" al reuniu
nii a fost Sanda Toma, campioa
nă mondială anul trecut, la Bled, 
ta proba de simplu. De-a lungul 
unul traseu care a măsurat 5 000 
m, ea a fost aplaudată pentru 
frumoasa evoluție în acest ade
vărat maraton pe apă, pentru 
reintrarea „în forță" îp noul se
zon nautic, cu punct final Jocu
rile Olimpice.

Finala probei de simplu, care 
a reunit opt vîslașe, s-a desfă
șurat contra-cronometru, cu ple
cări din 2 în 2 minute. Cum era 
de așteptat, Sanda Toma — schi- 
fista nr. 1 a lumii — «-a impus 
fi în această cursă, învingînd ta 
Btjl de mare campioană. Rezul
tatele : 1. Sanda Toma (Viitorul 
Buc.) 28:16,9, 2. Dorina Ntahi-
teanu (Viitorul Buc.) 29:29,7, 3. 
Ecaterina Depner (Voința 
29:47,8, 4. Karina Szarasz 
tehnica Tim.) 30:34,1, 5.
Chirlțolu (Metalul Buc.) 
X. Maria Truță (U. T. 
30:55,6, 7. Maria Pușcatu 
ASE) 31:19,4, 8. Marioara 
țan (Mureșul Tg. Mureș)

La 2 rame, noile campioane 
republicane la canotaj-fond sînt 
maestrele emerite ale sportului 
Elena Oprea și Florica Dospi- 
nescu. Și aid, sportivele meda
liate cu argint la C. M. din Iugo
slavia au îndntat publicul prin 
tehnica alunecării pe apă, cîști- 
gînd fără drept de apel. Rezul
tate : 1. Dinamo (Elena Oprea, 
Florica Dosplnescu) 26:37,6, 2. Di- 
ftamo II (Rodie a Grădlnaru, Lu- 
crețla Furcilă 27:44,6, 3. Metalul 
(Maria Avram, Mariana Moldo
van) 29:16,4, 4. Voința I (Ioana 
-----  — . _ 29:39,8, 5.

Gîdea, De-

Tim.) 
(Poll- 
Elena 

30:42,7, 
Arad) 

(C. S. 
Iemu- 
32:20,7.

Călin, Voica Roman) 
Voința n (Mihaela 
»uța Boruș) 31:29,5.

Tot două fete din 
pic îșl vor adjudeca 
în filiala de 2 vîsle.

lotul olim- 
victorla și 

Ne referim 
la Olga Homeghi și Valeria Roș
ea, medaliate cu brony la ulti
mele campionate mondiale. Cele

două canotoare au învins într-o 
cursă de mare atracție, în care 
au luat startul cele mai în formă 
opt echipaje. Rezultate : 1. Olga 
Homeghi (Viitorul Buc), Valeria 
Roșea (U.T.A.) 24:47,3, 2. Steaua
(EUsabeta Ream, Marica Țăran) 
26:55,1, 3. C.F.R. Tim. (Paraschlva 
Hărdălău, Aneta Hrebenciuc) 
26:56,2, 4. Ceahlăul P. Neamț
(Florica Afrăsiloaie, Maria Prjse- 
caru) 27:22,7, 5. Dinamo (Rozalia 
Acs, Marla Grigoraș) 27:34,4, 6. 
Voința Tim. (Elena Olaru, Mag
dalena Gri ober) 27:38,2, 7. Voința 
Buc. (Ana Pietea, Stanca Gă- 
geanu) 29:17,6, 8. Marina Orșova 
(Elena Dodu, Ana Cătană) 30:58,5.

întrecerea de schif 8-4-1 a fost 
de data aceasta mal puțin spec
taculoasă, datorită numărului mic 
de am bare ații înscrise ta con
curs. Au cîștigat, așa cum se 
anticipa, canotoarele care ne-au 
reprezentat la Bled, urmate de 
celelalte două echipaje ale lotu
lui -dimple. Rezultate: 1. Marlena 
Zagoni (Steaua), Georgeta An
drei (Viitorul Buc.), Ana niuță 
(Olimpia Buc.), Carmen Cons
tantines cu șl Marla Cătană (C.S. 
ASE), Angelica Aposteanu 
(Steaua), Lenuța Sansu șl Elena 
lacob (Ceahlăul P. Neamț) 4- E- 
lena Dobrițolu (Viitorul Buc.) 
22:23,3, 2. Lăcrămioara Teleucă
(Ceahlăul P. Neamț), Maria Si- 
mlon și Tnge Ștefan (C.S. ASE), 
Mariana Zaharia și Elena Bon
dar (Viitorul Buc.), Viorica Nel- 
coș și Mariana Naghiu (Olimpia 
Buc.), Maria Leonte (C.S. ASE) 
4. Elena Glurcă (Steaua) 23:07,2, 
3. Eva Vaida (Olimpia), Doina 
Mă rând eseu (Viitorul), Aurora 
Darco (C.N.S.U.T.), Olga Dala- 
ban (Viitorul), Harpena Agap 
(C.8. ASE), Ecaterlna Calaplș 
(C.N.S.U.T.), Maria Dumangiu 
(Viitorul), Rodica Frîncu (Olim
pia) 4. Elena Tănăsescu (Voința 
Buc.) 23:45,5.

Au fost două iDe de întreceri 
reușite, un campionat republican 
de fond cu aproape 400 de ramerl 
șl vlslași din 23 de secții nautice 
din întreaga țară, un promițător 
debut în actualul sezon de ca
notaj, bogat în mari regate in
ternaționale, programat înaintea 
<t ar tulul olimpic de pe lacul Krl- 
latskoe.

DINAMO BUCUREȘTI—STEAUA 
27—23 (14—11). Mal „subțiată"
decît adversara sa prin selecțio
narea unui număr mal mare de 
jucători în lotul olimpic, Steaua 
a suportat un handicap valoric 
pe care nu l-au putut anula en
tuziasmul și dăruirea tinerilor 
săi echipieri. Dinamo, mai omo
genă,mai solidă și cu jucători mal 
experimentați, a cîștigat la capă
tul unui meci frumos și specta
culos. Au înscris : Andrees cu 9, 
Ștef 6, Flangea 5, Cosma 4, Be- 
divan 1, Matei 1, Oprea 1 — 
pentru Dinamo București, respec
tiv, Croitoru 7, Ionescu 5, Ber
bece 4, Niculae 3, Roșu 2, Tu- 
dosie 1, Cheli 1. Au arbitrat : 
Al. Vîrtopeanu și Șt. Georgescu 
(București). (H.N.)

GLORIA ARAD — UNIVERSI
TATEA CLUJ-NAPOCA 27—18 
(13—9)

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
INDEPENDENȚA SIBIU 28—15 
(16-7)

DE AZI, „CUPA T.C.B." LA 
TENIS

Incepînd de azi șl pînă dumi
nică, pe terenurile de La Tenis 
Club București se desfășoară 
„Cupa T.C.B." — prima compe
tiție de tenis în aer liber a se
zonului, rezervată jundorilor șl co
piilor. In primele două zile în
trecerile au loc pe echipe, pen
tru ca ta partea finală că albă 
loc' concursul individual. „Cupa 
T.C.B.", care este transmisibilă, 
va fi cîșttgată de clubul care to
talizează cel mal mare punctaj.

7 RECORDURI NAȚIO
NALE DE JUNIORI LA 
CAMPIONATELE INDIVI

DUALE DE HALTERE

Vasile TOFAN

BOXERII JUNIORI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
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După o săptămînă de aprige 
dispute, vineri și sîmbătă au 
avut loc, pe ringul Sălii sportu
rilor din Coiks.tanța, finalele cam- 
pkxnatelor naționale de box pen
tru tineret și juniori. Dincolo de 
ambiția sportivilor, de dorința 
lor fierbinte de a îmbrăca tri
courile de campioni al țării, am 
reținut și buna pregătire tehni
co-tactică a unora dintre doncu- 
renți : Doru Maricescu (C.S.Ș. 
Constanța), Ion Matei (Dinamo), 
Mircea Lazăr (Energia Bucu
rești), Anton Mircea (C.S.M. Bor
zești). Petre Brogeanu (C.S.Ș. 
Medgidia), Ion Stan (Dinamo), 
Florian Tîrcomnicu (Olimpia Cra- 
tova), Mihai Niculescu (Olimpia 
București), Valentin Mihai (Farul), 
Fedea Pamfii (Voința Măcin) etc. 
Acestora merită să-1 adăugăm și 
pe Genu Rusu (B.C. Galați), că
ruia juriul, printr-o decizie erona
tă, l-a refuzat tricoul de campion. 
Iată rezultatele finalelor — TINE
RET, categoria hîrtie : FI. Nicolae 
(Energia București) b.p. N. Kolo- 
nos (Viitorul Cj-Napoca) ; semi- 
muscă : D. Maricescu (C.S.Ș. Con
stanța) b.p. M. Nicolae (C.S.M. 
Drobeta T. Severin) ; muscă : L 
Mitei (Dinamo) b.p. D. Jianu 
(Voința Cj.-Napoca) ; cocoș : M. 
Lazăr (Energia Buc.) b.p. M. Pa
vel (S.C. Bacău) ; pană : M. An
ton (C.S.M. Borzești) b.p. T. Fî- 
șle (B.C. Brăila) ; semiușoară ; 
C. Boca (C.S.M. Cj.-Napoca) b.p. 
M. Simoiu (C.S.Ș. Rm. Vîlcea) ; 
ușoară : P. Crăciunescu (Olimpia

Buc.) b.p. A. Moldovan (Ind sîr- 
mel C. Turzii); seinimijlocie; N. 
Vlnătoru (Metalul Buc.) b.p. C. 
Gulie (C.S.Ș. Slatina) ; mijloci© 
mică î Gh. Clra (CJS.M. Cj.-Na
poca) b.p. M. Nestor (S.C. Ba
cău) ; mijlocie : C. Botez (Farul) 
b.p. E. Popa (Mașini unelte 
Buc.) ; semigrea : L Matlaș (Si- 
mared B. Mare) b.p. E. Stefi 
(Olimpia Craiova) ; grea : I. Cus
tură (Oțeflul Galați) b.ab 2 E. Sch
mitz (C.S.Ș. Timișoara), JUNIORI, 
cat. hîrtie : D. Brănescu (Voin
ța Sibiu) b.p. E. Ceafar 
(C.S.Ș. Constanța) ; semimuscă : 
P. Brogeanu (C.S.Ș. Medgidia) 
b.p. V. Iordache (C.S.Ș. Brașov); 
muscă : N. Talpeș (Met. Salonta) 
b.p. V. Saghin (Farul) ; cocoș î 
V. Bărbat (C.S.Ș. Medgidia) b.p. 
G. Rusu (B. C. Galați) — de
cizie eronată ; pană : L Stan 
(Dinamo) b.p. M. Gruescu (Ener
gia Buc.) ; semiușoară : FI. Tîr
comnicu (Olimpia Craiova) b.ab. 
3 V. Rus (Gloria Arad), ușoară: 
M. Niculescu (Olimpia Buc.) b.p. 
Gh. Pescariu (Voința Iași) ; seml- 
mijlocie : V. Mihai (Farul) b.p. 
L. Baciu (Viitorul Cj-Napoca) ; 
mijlocie mică : I. Catană (C.S.Ș. 
Pitești) b.p. I. Morolță (Praho
va) ; mijlocie : F. Pamfii (Voința 
Măcin) b.p. M. Tuță (Steaua) ; 
semigrea : P. Bornescu (Dinamo) 
b.ab. 1 T. Gabor (Met. Orasyul 
Dr. Petru Groza) ; grea : V.
Bota (Crișul) b.ab. 1. V. Bacian- 

Bchl (Crișul).

CONSTANȚA, 13 (prin telefon). 
Cel peste 200 de juniori care au 
participat campionatele națio
nale individuale de haltere și-au 
încheiat întrecerile. Au fost de
semnați campionii la juniorii mari 
și juniorii mid. Bilanțul este fa
vorabil : 7 recorduri ta juniori 
mari și cite va rezultate promiță
toare. Iată primii clasați (juniori 
mari). Cat. muscă : 1. N. Dragna 
(URBIS) 202,5 kg, 2. M. Seta 
(Chimpex) 185 kg, 3. M. Die 
(Olimpia Buc.) 172,5 kg ; cat. co
coș : L A. Zoltan (A.S.A. Tg. 
Mureș) 300 kg, 2. Gh. Popa (Chim
pex) 197,5 kg, 3. R. Tănas (C.S. Șc. 
Unirea Iași) 195 kg ; cat. pană î 
L V. Roșu (Chimpex) 265 kg 
0117,5 — 147,5) — toate recorduri 
naționale ; 2. D. Pleșa (A.S.A. 
Tg. Mureș) 225 kg, X N. Cămașă 
(Chimpex) 212,5 kg ; cat. ușoară : 
L Gh. Iuga (Chimpex) 317,5 kg,
2. L Manea (Gloria Arad) 245 kg,
3. C. Gheorghe (Steagul roșu Bra- 
pov) 210 kg ; cat. semimijlode s 1. 
Gh. Dinu ^Steaua) 297,5 kg, 2. P. 
Becheru (Steaua) 285 kg, 3. H. 
Zdoca (Rapid Buc.) 250 kg ; cat. 
mijlocie î 1. C. Dablja (Chimpex) 
307,5 kg., 2. K. Antal (Cluj ana) 
275 kg, 3. M. Platon (A.S.A. — 
Mureș) 270 kg ; cat. semigrea 
V. Ștefan (Chimpex) 340 
(165 — 185) — toate recorduri

2. " " _ '• - * 
287,5 kg, 3. L

(Chimpex) 340

o. Pop (A.S.A.

Tg. 
: 1. 
kg 

na- 
Tg. 

Vulcu

1 T.

ționale,
Mureș) .. _
(C.S.M. Sibiu) 247,5 kg ; cat. greaT 
ușoară : 1. V. Blaga (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 297,5 kg, 2. V. Tcaci (O- 
limpia Buc.) 285 kg, 3. F. Urdea 
(Steagul roșu Brașov) 260 kg ; 
cat. grea : L L. Mihai (Chimpex) 
310 kg. La smuls 147,5 kg — re
cord național, 2 P. Sabă-u (C.S. 
Onești) 2f7O kg, 3. P. Tordai (Vii
torul Cluj-Napoca) 215 kg. ; cat. 
aupergrea : 1. M. Schuster (C.S.M. 
Sibiu) 2f7O kg, 2. I. Fazekaș 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 235 kg.

Iată șl campionii la juniori mid, 
în ordinea categoriilor : I. Budu- 
șan (C.S. Șc. Bistrița) 185 kg ; 
C. Vrej ea (A.S.A. Tg. Mureș) 185 
kg ; D. Agache (Olimpia Buc.) 
215 kg ; D. Murărețu (C.S.Șc. 
Galați) 230 kg ; P. Nedelea (Glo
ria Bistrița) 270 kg ; N. Ciurcluc 
(C.S.M. Reșița) 250 kg : St. Ceucă 
(Unirea Alba Iulia) 270 kg ; V. 
Brumăreanu (Gloria Bistrița) 255 
kg ; C. Cristian (Olimpia 
215 kg, I. Kabot (Rapid 
215 kg.

Campionii la culturism :
M. Sîia (Rapid Buc.) : cat. 1,72 
m : M. Petrelcan (Lie. Sp. Haret) ; 
cat. 1,76 m : F. Uceanu (Lie. Sp. 
Haret) ; cat +1.76 m : N. Giurgi 
(Minerul Cavnic,

C. POPA — coresp.

c. Buc.) 
Arad)

1.65 m:
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0 REPRIZĂ LIVERPOOL — MANCHESTER...
...sau Hamburg — Borussia, sau Ajax — Feyenoard, cam 

asta ne-au arătat ieri, la Craiova, fruntașele fotbalului nos
tru Universitatea și F. C. Baia Mare. Nu lăudăm de po
mană, nimeni nu ne poate reproșa pînă acum compunerea 
unor texte roz de circumstanță, dar ieri cel puțin prima 
repriză a derbyului etapei ne-a inspirat necesitatea comba
terii cu vehemență a „complexului de inferioritate” cu 
care este Încărcat păgubitor, adeseori, fotbalul nostru de 
unii tehnicieni fără har care-și caută, diplomatic, o pla
pumă.» „Nu avem jucători de clasă, nu știm să luptăm, 
nu sîntem competitivi” și alte bocete asemănătoare pe dt 
de „inteligente”, pe atît de „responsabile”...

Splendid au jucat, mai ales în primele 45 de minute, 
aceste două bune echipe românești — ce pot ajunge foarte 
bune, de calibru internațional — care sînt Craiova și Baia 
Mare. Ce angajament ! Ce luptă 1 Ce atacuri debordante ! 
Ce goluri, mamă, mamă ! Cînd telereporterul a anunțat că 
mai sint doar cîteva minute pînă la pauză, ne-am dat 
seama că nu... am simțit cînd a trecut timpul. Pentru că 
fotbalul de pină atunci fusese un iureș !

A învins Craiova deoarece are — evident — un total 
valoric mai bun, iar pe deasupra ieri a beneficiat și de 
forma de grație a unui Crișan „care a trecut prin zid”. 
Deși Baia Mare a făcut — și ea — multe minute in șir 
jocul, înfrîngerea ei este... pe deplin meritată și absolut 
logică în cele din urmă dacă avem în vedere forța de șoc 
permanentă a tăvălugului craiovean și antiperformanțele 
portarului Ariciu, — coautor la 3 goluri (primul, al doi
lea și al cincilea) —, ieri intr-o zi foarte neagră.

în contextul unei etape fără surprize, egalul echipei lui 
Constantin dobîndit la Bacău anunță un finiș Craiova — 
Steaua la fotografie. Nu știm cine ar mai putea strica 
acest film de anticipație. Poate doar Argeșul, duminică...

Marius POPESCU
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CÎND APARE MOICEA
PITEȘTI, 13 (prin telefon)

Joc închis, luptă oarbă pe sta
dionul din Trivale. Piteștenil, in
comodați vizibil de marcajul 
strict al gălățenDor, n-au reușit 
mal nimic în tot cursul primei 
reprize, cu excepția unea frumoa
se lovituri libere executate de 
Dobrin (min. 34), urmată de o 
mare ratare a lui Radu II (min. 
35), care n-a reușit să introducă 
balonul în poartă de la numai 
3 m. In tot acest timp am asis
tat la un joc strîns, nespectacu- 
los, în care am remarcat insis
tența cu care Popescu l-a anihi
lat pe Iovănescu și ^rotația" e- 
fectuată de apărarea gălățeană 
pentru marcarea lui Dobrin, ținut 
alternativ de Vlad, Olteanu, Con
stan tinescu și Bejenaru. Să mai 
notăm că acest joc de marcaj a 
făcut ca, în tot cursul primelor 
45 de minute, să nu înregistrăm 
nld un șut pe poartă.

Imediat după pauză, ofensiva 
plteșteană devine mal insistentă, 
odată cu intrarea lui Motaeanu 
și, apoi, a tînărului Ral ea. In 
mta. 52. Moideanu trimite balo-

F.C. ARGEȘ - F.C.M, GALAȚ
Stadion „1 Mai* ; timp frumos ; teren bun 

10 000. A marcat : MOICEANU (min. 63). Ș 
poartă : 4—1). Corner® : 11—1.

F.C. ARGEȘ : Cristian 6 — Bârbulescu 6, Cb 
latan 5 (min. 57 Ralea 6), Iovănescu 6, Chh 
Moiceanu 7), Radu N 6, Dobrin 6.

F.C.M. GALAȚI : Oanâ 5 — Vlad 6, Constanți 
— Moțoc 6, Bejenaru 7, Popescu 6 — Majaru 
6, min. 83 Hanu), Orac 6.

A arbitrat : C. Dinulescu 8 ; ba linie : I. 
București).

Cartonașe galbene : DOBRIN.
Trofeul Petschovschi ; 8. Lq juniori : 3-0 (2—0).

nul în bară, cu capul. După B 
minute, Majaru are o imensă o- 
cazie, pe un sprint de contraatac, 
cu Cristian în afara careului, dar 
mingea trece mult peste bară. 
Golul victoriei „cade" în min. 63, 
cînd MOICEANU, cu insistent» 
care a făcut din el „arma secre
tă" a piteștenilor, exploatează o 
ezitare a ap&rării oaspeților, o 
greșeală a portarului Oană și ta
ier ie din unghi. In ftaafl, gălă- 
țenJi au o bună ocazie (min. 73),

dar Ru 
bună. I 
ții aruri 
®ele de 
la of sal 
ționeaz^ 
chele d 
un joc 
a gazdd

„RAFALA- DE 7 MINUTE
A3A. TG. MUREȘ - JWL 2-0 (0-0)

Stadion ^23 August" ; teren foarte bun ; Hmp frumos ; spectatori 
aproximativ 10 000. Aa marcat i UNCHLAȘ (min. 48) șl BIRO I (min. 52). 
Șuturi la poarta : 11—1 (pa poartâ x 4—1). Comer® x 16-2.

A.SA. x Tapasxto 7 — GHgore 6, Unchi-aș 8, Isplr 7, Gali 7 — Both M 7, 
Bozesan 7, BSIonl 6 — Munteanu 3 (min 46 Fanici 5), Bbro I 8, Hajnal 7.

JIUL x Moise 7 — Bed3 7, Vînâtora 7, Rusa 7, Miculeseu 5 — Varga 6, 
Stoica 6, Stoichițâ 5 (min. 72 Enescu 5), P. Grigor® 5 — Sâlâjan 5 (min. 
58 Mușat 5), Bucurescu 7.

A arbitrat : I. Igna 8 ; la fin!® x P. Regep (ambH din Tknl^oara) șl V. 
Topan (Cluj-Napoca).

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

TG. MUREȘ, 13 (prin telefon)
Ultimele două rezultate ale Jiu

lui, în actualul campionat (re
miză la Galați, victorie clară asu
pra campioanei), amplificaseră 
emoțiile gazdelor, conștiente că 
trebuie să cîștige toate cele trei 
partide pe care le mal au de 
susținut acasă pînă în final. Iar 
dnd oaspeții au apărut cu 5 fun
dași în formație și, mal ales, au 
dat de înțeles Imediat că sînt 
dispuși să se apere și cu zece 
oameni în propriul careu, A.S.A. 
Tg. Mureș și-a pierdui calmul șl 
luciditatea, nereușind o repriză 
întreagă — prima — să-șl fruc
tifice dominarea. „Lacătul" pe- 
troșenean era de nedeschis șl în
registrăm nurhai două ocazii pen

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA „LOTO 2* din 13 APRI
LIE 1980. Extragerea I : S3 66 
56 68 ; Extragerea a n-a : 49 42 
30 18 ; Extragerea a m-a : 32 57 
48 69. FOND TOTAL DE ClȘTI- 
GURI : 722.601 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 13 APRILIE

tru gazde (min. 10 — Biro I ; 
min. 24 — Bozeșan, luft de la 14 
m), ceea ce anunța nori negri 
pentru formația de pe Mureș. Mai 
ales că singurul atacant al Jiu
lui, Bucurescu, a „tăiat" de două 
ori careul gazdelor, dar fie că 
nu a venit nimeni la Ideala cen
trare (m±n. 42), fie că Gall a
respins salvator de la 6 m (min. 
43).

După pauză însă gazdele prind 
„o rafală" salvatoare de 7 mi
nute. încurajați de public, mure
șenii joacă mai decis și, în min. 
42, ta al 12-lea corner, UNCHLAȘ 
vine in mare viteză, sare și- mar
chează cu capul ; peste 4 minute 
înscrie BIRO I sub bară și... za
rurile sînt aruncate. Haj nai șl 
Bozeșan mai ratează și ei, în 
min. 68 și 76, Bucurescu cară 
atacul după el, dar e singur și 
meciul acesta se încheie cu amin
tirea acelor frumoase 7 mi
nute de după pauză, cînd s-a 
decis totul.

Mircea M. IONESCU

I. Univ. Craiova—F.C. Baia M 1
n. A.S.A. Tg. Mureș—Jiul 1

III. Poli. Timișoara—Gloria 1
IV. Sportul stud.—Olimpia 1
V. „U“ Cluj-Napoca—F.C. Olt 1 

VI. S.C. Bacău—Steaua X
VJI. Chimia—C.S. Tîrgoviște 1 

VIII. F.C. Argeș—F.C.M. Galați 1 
IX. Politehnica Iași—Dinamo 1
X. Perugia—Intern azionale X

XI. Roma—Juventus 2
XII. Udinese—Lazio X

Xin. Torino—Napoli ANULAT

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.071.584 LEI.

11 MARI OCAZII
RM. VlLCEA, 13 (prin telefon)

Chimia a avut 11 ocazii mari 
de gol și nu a reușit să înscrie 
d-ecît o singură dată ! Și asta, 
raportat la numai două situații 
de marcare ale oaspeților care, 
prin înfrîngerea de astăzi, își 
văd periclitat locul în viitoarea 
ediție a campionatului. Cum spu
neam, Chimia a avut 11 ocazii, 
una mai mare decît alta. De no
tat că golul din minutul 19, rea
lizat de CARABAGEAC, s-a în
scris în urma unei faze compli
cate care nu anunța deschiderea 
scorului. Dar Carabageac a șu
tat puternic printre Alexandru șl 
Ene, portarul Mia nefiind nici ©1
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BY ONORAT DIN PLIN
VA - F.C. BAIA MARE 5-2 (3-2)

bun î timp frumos ; spectatori — aproximați* 
KG (mta. 12 și 78), IRIMESCU (min. 20 șl 58. 
MA (min. 16), respectiv SEPI (min, 15), ROZNAI 
î 15-9 (pe poartâ : 10-4). Cornere î 4-6.

8 - Purima 9, Bumbescu 6, Ștefânescu 7, Un- 
(mln. 83 Geolgâu), Balad 8 (mln. 78 Beldeanu), 

ârtî/ti 8, Irimescu 9.
Ju 5 - " “ * * *-•- -
Pi 7. P.
). 
eseu 9 ; 
bucurești). 
La Juniori : 3-0 (2-0).

Borz 7, Condruc 7, Sabâu 7 (min. 58 
Radu 7, Bălan 7, Muneșcn 7 — Terheș 7,

ta linie : S. Necșulescu (ambii din Tîr-

ilefon)
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i CHIR1LA

eută o lovitură liberă, de 
ea 30 m lateral stînga și 
trimisă puternic, cu efect, 
prinde ieșit pe Ariciu și 
■capă balonul în poartă, 
țul scurt. în min. 15, o țesătură 
de pase Sabău — P. Radu — 
Sepi șl... 1—1. Jocul e relansat 
dar, un singur minut mal tîrziu, 
PURIMA, expediază balonul în 
plasă, cu o „bombă" de Ia circa 
25 m. în min. 20 craiovenii se 
desprind, grație unul joc cursiv,

ingenios ; un șut năprasnic al lui 
Irimescu este oprit cu mina de 
Borz, în careu. Și tot IRIMESCU 
transformă penalty-ui : 3—1. E-
fortul generos șl bine dirijat al 
oaspeților II apropie la un gol de 
adversari : în min. 27, Bălan tri
mite lui ROZNAI, care Înscrie to 
colțul lung, de la 10 m. La 5 mi
nute de la reluare, Crișan (bine 
găsit de Cămătaru) reia în plină 
viteză, de la 4—5 m, dar alături. 
In min. 58, același Crișan este 
agitat, în careu, de Murcșan : 
11 m, transformat imparabil 
IRIMESCU : 4—2. După gol. 
Mateianu fi introduce în 
pe Koller, fundașul... om de gol, 
dar tot craiovendi vor fi produc
tivi, înscriind în mln. 78 prin 
BĂLĂCI, cu concursul lui Ariciu 
(ca și la primul gol). O frumoa
să victorie a liderului, dezlănțuit 
din start pînă la sosire, ca în 
meciurile din toamna trecută în 
Cupa U.E.F.A. Cuvinte de laudă 
— repetăm — și pentru învinși 
©are, aproape o oră, au jucat de 
la egal cu actualul merituos „tri
cou galben" al campionatului

S.C. BACAU - STEAUA 0-0

de 
V. 

teren

Gheorghe NICOLAESCU

Stadion „23 August* ; teren denivelat ; timp rece ; spectatori — aproximativ r — - - - - - - — • - — - — -
s.c

Elisel 6 — Cârpucl 6, Vamanv 7 
Șoiman 6 (min. 54 Chitaru 7), Botez 8,

STEAUA : Iordache 9 — Andreîcut 
Dumitru 7, Zahiu 7, I. Gheorghe 6 
tanescu 5, M. Râducanu 5.

A arbitrat : V. Tatar (Hunedoara) 
și I. Rus (Tg. Mureș).

Trofeul Petschovschi : 10. La Juniori s 1—1 (0-1).
• .. . .... .......... . ......

î 12-1.
. C. Solomon 

(min. 65 I. Solomon 7), Soșu 
Antohi 7.
6, FI. Marin 
(min. 67 Vigu

15 000. Șuturi Ia poarta : 16-3 (pe poartâ ; 7—1). Cornere : 
C BACAU : Mangeac 7 — Andrieș 6, Catarglu 6, C. Sole

6
7.

9 ; Ia linie :

7, Aqiu 6, Nițu 
6) — Prodan 5,

6 -
Ad.

A. Stocker (Petroșani)

BACAU, 13 (prin telefon)
Băcăuanii își organizează mal 

bine jocul, construiesc, din star
tul partidei, atac după atac și 
primul sfert de oră — net favo
rabil gazdelor — este punctat de 
trei mari ocazii de gol irosite de 
Vamanu (min. 4 — cap din 6 
metri alături), Botez (min. 8 — 
blocat de Iordache în poziție 
Ideală de șut) și Catargiu (min. 
11 — șut puternic din marginea 
careului, razant cu transversala). 
Șl în continuare Jocul" curge 
spre poarta bucureștenilor, dar 
nu așa năvalnic ca în aceste prl-

me 15 minute. Majoritatea acțiu
nilor ofensive băcăuane, frumos 
desenate pe gazon pînă în preaj
ma careului advers, eșuează în 
ultima lor fază. Șoiman și, în
deosebi, Elisel, urcat pe flancul 
sting în atac, centrează în ... spa
tele porții lui Iordache, iar Bo
tez, Vamanu, Soșu și Antolii șu- 
tează imprecis.

în primul minut al reprizei se-- 
cunde Antohi ratează din colțul 
careului mic o ocazie rarisimă 
și, încet, încet, suprafața de te
ren pe care se joacă devine tot 
mal... mică. Steaua strîngîndu-si 
tot mai mult rîndurile în margi
nea propriului careu, renunțînd 
total la orice încercare de atac, 
apărîndu-se supranumeric pînă 
în final. Disputa capătă accente 
tot mai acute, Vamanu (min. 61), 
ajuns în față doar cu Iordache, 
șutează în portarul bucureștean, 
Botez reia peste poartă din ca
reul mic (min. 64), Antohi expe
diază și el un șut bun. dar Ior
dache deviază în bară, de unde 
mingea ricoșează în corner (min. 
80). în sfîrșit, ultima mare oca
zie a meciului este irosită de Bo
tez (min. 85) și partida se în
cheie fără gol.

Laurențiu DUMITRESCU

DIVIZIA B ETAPA A 23-a

„POLI“ LANSEAZĂ UN NOU PAVLOVICI?.
TIMIȘOARA, 13 (prin telefon)

„Poli" nu s-a îndoit nici o cli
pă de victorie, deși o bună bu
cată din meci avansul său a fost 
minim. înscrisese NEDELCU II 
în min. 13, la o minge șutată de 
Dembrovschi și respinsă de Tă- 
nase, dar golul următor nu a 
mai venit lesne, căci Anghel și 
Nadu dovedeau superficialitate la 
finalizare, iar Nedelcu II, lovit 
la arcadă și bandajat, ezita — 
firesc — la mingile înalte. în 
min. 56 însă ANGHEL execută 
impecabil o lovitură liberă de Ia 
22 m, aducînd scorul la o pro
porție mai aproape de raportul 
de forțe. La un asemenea avans, 
fundașul central PALTINIȘAN 
consideră că poate risca o ieșire 
în atac șl, într-adevăr, incursiu
nea sa de 60 m (min. 73) se va 
termina cu un șut violent, care 
trimite balonul în plasă.

Scorul fiind atît de convingă-

POLITEHNICA TIMIȘOARA - GLORIA BUZĂU 4-0 (1-0)
Stadion „1 Mai" ; teren bun ; tfmp Însorit ; spectatori — aproximativ 

12 000. Au marcat: NEDELCU II (mln. 13), ANGHEL (min. 56), PALTINIȘAN 
(min. 73), LAȚA (min. 88). Șuturi la poartâ : 19-6 (pe poartâ ; 10—1).
Cornere : 8—2.

POLITEHNICA : Sochi 7 (mln. 74 Svlehovsky 8) — Nadu 7, Pâltinișan 
Vișan 7, Șunda 7 — Manea 6, Dembrovschi 7 (mln. 76 Lața), 
— Anghel 8, Nedelcu H 7, Nucâ 6.

GLORIA : Tânase 6 — Mircea 6, Petrache 6, hrana 6, Tulpan 6 
(min. 70 Dinea 6), A Nicolae 7, Ghizdeanu 6 — Stanciu 7, 
Dobre 6 (min. 79 Stoica).

A arbitrat : D. Ologeanu 9 ; ta linie : R. Dumîtricâ (ambii din Arad) 
șl R. Stîncan (București).

Cartonașe galbene : TOMA, A NICOLAE. 
Trofeu] Petschovschi : 10. La Juniori : 0-0.

• ■............... .. ................ ...........
tor, antrenorul Iul „Poli", Ion Io- 
nescu, socotește că poate lansa 
un nou portar pe scena Diviziei 
A Și îl înlocuiește pe Suclu eu 
Sviehousky, un tlnăr foarte înalț 
(1,94 m) care degajează cu mfna 
peste linia de centru șl care are 
și reflexe ascuțite, ei bloctod, la

bun ;

T.
8,

Nicolae 6

— Toma 6 
Marin 6,

un moment dat, cu un plonjon 
de felină, la picioarele lui A. Ni
colae, plecat spre gol (min. 82). 
Cu două minute înaintea finalu
lui, angajat de Manea, LAȚA se 
▼a înscrie și el pe lista celor 
care au fixat scorul etapei.

Ion CUPEN

SERIA I

VICTORIE MUNCITA Șl
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA - F.C. OLT 1-0 (1-0) 

de Joc ; spectatoriStadion Municipal ; teren bun ; timp excelent . - . .______
aproximativ 30 000. A marcat : BOCA (min. 10). Șuturi ta poartâ : 16-8 
(pe poartâ : 6-3). Cornere : 6—3.

UNIVERSITATEA : Lâzâreanu 8 - Moș 6. Dobrâu 7, Ck>ca»i 7, Bagta 8- 
Manu 6 (min. 62 Râduțâ 5), FI. Pop 6, Boca 7 — Șueta 8 (mln. 71 VWi- 
oan 6), Cimpeanu II 7, Batacliu 6.

F.C. OLT : Nedea 7 “ " “
— P. Petre 6 (min. 62 Fl. Dumitrescu 
Clobanu 6 (min. 51 lamandi 6), Pițurcâ

A arbitrat : N. Rai nea (Bîrlad) 9 ;
Bumuz (Vaslui).

Cartonașe galbene : LICA, RADUȚÂ.
Trofeul Petschovschi : 10. La Juniori :

> ....... ■■■

Licâ 6, Martlnescu 7, Ctadoanâ 4, A. Mlncu 7
Badea 4, Prepeliță 4 — Șoarece 7,6).

6. 
ta

3-1
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(i-n.

CU EMOȚII

TRAJ DE. POMINA!
:NȚESC - OLIMPIA SATU MARE 3-1 {1-0)

teren bun ; Hmp frumos ; spectatori — 
BĂNICĂ (mln. 39), CHIHAIA (min. 73 șl 

• MIHUȚ (■*. 48). Șuturi la poartâ i
! 12-5.

*C : Moraru 4 — Tânâsescu 7, Cazan 7, 
jlescu 4, Cățoi 7, Șerbânicâ 7 
iu 7, Chlhala 6.
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Pop 7, Matei <6 — Hațeganu 
Demarcek 4 (min. 46 Sabou

C. Braun (ambii din Brașov)

Junior! : 0-1 (0-1).
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CLUJ-NAPOCA, 13 (prin te
lefon)

Un public foarte numeros • 
ținut aă-1 asiste la aceasti par
tidă pe merituoșii tnvloe&torl dta 
etapa precedentă ta dta&movițtl- 
lor budure$tenl. Si a tost — 
med de mare angajament, 
multe momente de ecliMbru 
auspans numeroase faze 
poartă. Formația gazdă, ___
bună în prima repriză, a obținut 
o victorie muncită, grație unul 
plus de decizie in atac, dar (1 
șansei esre a ajutat-o, mal ales 
ta final, cînd a pierdut aproape 
de tot inițiativa. Oaspeții, la ra
dul lor, ou eoastitutt • plăcută

81 
de

surpriză prin ușurința cu care 
a-au mișcat în teren, prin spiri
tul lor ofensiv șl ardoarea cu 
eare au luptat pentru fiecare 
minge. In prima parte a întflnl- 
rli ocaziile de gol au fost în e- 
gală măsură și la o poartă și la 
cealaltă. Au ratat însă din pozi- 
țu excelente Boca (în min. 25 
fl 23), Batacllu (min. 20). respec
tiv Clobanu (în min. 14 sl 27), 
Pițurcă (mln. 30).

Șl după pauză — tn condițiile 
ta care F.C. Oii a construit mal 
mult si a forțat egalareat, iar 
WU“ a căutat desprinderea — au 
fost de o parte sl de alta eîteva 
mart ocazii de gol. Dar au ratat, 
pe rfnd, pentru gazde, Răduță 
(min. 74 si 86) si Cîmpeanu n 
(min. 80). F.C. Olt a fost de nu 
aaal puțin trei ori la un pas de 
etalare, dar la acțiunile Iul Mar- 
ttaescu din mln. 79, lamandl min. 
88 fi Pițurcă min. 87 a interve- 
tat aalvator Lăzăreanu. Unicul 
gol al partidei a fost realizat tn 
mln. 10, etnd BOCA, lutnd pe 
cont propriu o acțiune, a simul 
ra si, profittnd de „pasul** 

ofsaid al apărării adverse, a 
pătruns de nnul singur sl la ca
pătul unei curse de 30 de metri 
a șutat fără speranțe pentru por
tarul Nedeo.

Mihai IONESCU

F. C. BRAILA — PROGRE
SUL BRAILA 1—1 (0—1). AU
marcat : Bezman (min. 86) pen
tru F.C., Burlacu (min. 14) pen
tru Progresul.

DELTA TULCEA — ENERGIA 
GH. GHEORGHIU DEJ 1—0 (0—0). 
Unicul gol a fost realizat de Ca- 
zacu (min. 51).

C.S. BOTOȘANI — I.C.I.M. BRA
ȘOV 3—0 (0—0). Au înscris : Du- 
dea (min. 65). Macovei (min. 70) 
și Botișancu (min. 78).

F.C.M. BRAȘOV—TRACTORUL 
BRAȘOV 1—1 (1—1). Autdril go
lurilor : Parascliivescu (min. 2) 
pentru F.C.M., E. Moldoveanu 
(min. 39) pentru Tractorul.

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
VHTORUL VASLUI 3—0 (2—0).
Au înscris : Boeru (min. 15), An- 
neanu (min. 40) și Chirie (min. 
57).

C.S.M. SUCEAVA — MINERUL 
GURA HUMORULUI 1—0 (0—0).
A marcat Grosaru (min. 71).

MUSCELUL CIMPULUNG — 
VHTORUL GHEORGHENI l—l 
(1—0). Autorii golurilor : Pamfil 
(mln. 34 șl 48). respectiv Ciorceri 
(min. 71).

CIMENTUL MEDGIDIA — UNI
REA FOCȘANI 2—0 (0—0). Au
marcat : Arău (min. 47), Eftime 
(min. 52 din 11 m).
F. C. CONSTANTA — PORTUL 

CONSTANTA 3—1 (1—1). Au în
scris : I. Moldovan (min. 37), Pe- 
nlu (min.

respectiv Caramalău (min. 20 din 
11 m).

Relatări de la Gr. Rizu, P.
Comșa, T. Ungureanu, C. Gruia, 
B. Stoiciu, I. Mtodrescu, “ 
teoiu, R. Avram și N.

, P. Ma
ștere.

1. F.C.M. BRAȘOV 23 17 5 1 49-10 39
2. F.C. Constanța 23 14 2 7 45-22 30
3. C.S. Botoșani 23 13 1 9 36-25 27
4. Delta Tulcea 23 11 4 8 36-27 26
5. Unirea Focșani 23 10 3 10 39-25 23
6. Viitorul Vaslui 23 9 5 9 32-28 23
7. C.S.M. Suceava 23 9 5 9 27-26 23
8. F.C. Brâila 23 9 5 9 35-35 23
9. Nitramonia Fâg. 23 10 2 11 26-35 22

10. I.C.I.M. Brașov 23 7 7 9 33-30 21
11. Tractorul Brașov 23 8 5 10 28-30 21
12. Viit. Gheorgheni 23 8 5 10 31-37 21
13. Cimentul Med. 23 10 1 12 27-41 21
14. Minerul G.H. 23 9 3 11 19-36 21
15. Progresul Brâila 23 8 4 11 32-35 20
16. Mușcelul C-Iung 23 8 4 11 28-39 20
17. Energia Gh.-Dej 23 7 3 13 20-39 17
18. Portul Constanta 23 6 4 13 19-42 16

ETAPA VIITOARE (duminică

65). Buduru (mln. 12).

SERIA A n-a
BUCUREȘTI — CAR- 

Au în-

DEBUTANTUL STREDIE A JUCAT CA MULTESCU!

20 aprilie) : F.C. Constanța — 
Cimentul Medgidia (3—0), Unirea 
Focșani—Tractorul Brașov (1—2), 
Minerul Gura Humorului — F.C. 
Brăila (1—3), I.C.I.M. Brașov — 
Muscelul Cîmpulung (1—1), Viito
rul Gheorghenl — C.S. Botoșani 
(0—3), Progresul Brăila — Delta 
Tul cea (0—4), Viitorul Vaslui — 
C.S.M. Suceava (0—0), Energia 
Gh. Gheorghiu Dej — Portul Con
stanța (0—2), F.C.M. Brașov — 
Nitramonia Făgăraș (2—0).

k

dlon trebuie să spunem că gafele 
sale mai mari au început în min. 
42, cînd nu a validat un gol per
fect valabil înscris de Iorgules
eu, pe motivul unui imaginar 
lault asupra portarului Feher.

în repriza secundă, după ce MI- 
HUT (in min. 48) a adus egala- 
rea, împingînd în plasă mingea 
scăpată din mîini de Moraru la 
un șut al Iui Hațeganu, arbitrul 
de centru nu a acordat două pe
nalty uri. cîte unul în favoarea 
fiecărei echipe. Apoi a validat 
golul înscris în min. 73 de CHI
HAIA, din pasa lui M. Sandu, 
aflat în poziție de ofsaid nesem
nalizată de tușierul Al. Mustățea. 
în sfîrșit, în min. 88, a acordat 
nejustificat un penalty echipei 
bucureștene, la un pretins fault 
asupra lui M. Sandu. De subliniat 
că CHIHAIA a reușit să înscrie 
din repetarea loviturii de la 11 
metri, deoarece prima oară — cînd 
a respins mingea în bară — 
portarul Feher se mișcase de pe 
Un la porții.

Constantin FIRĂNESCU

POLITEHNICA IAȘI - DINAMO 1-0 (0-0)
Stadion „23 August* j teren denivelat j timp rece ; spectatori - aproxi

mativ 18 000. A marcat : COSTEA (mbu 78). Șuturi la poartâ: 12-10 (pe 
poartâ : 7—4). Camere : 4—3.

POLITEHNICA i Bucu 8 - Enache 8, Anton 8, Ursa 
Romilâ H 6, Slmlonaș 8, Coraș 6 — Dânllâ 7, C---- 1
nescu 7), Costea 7. _

DiNAMO : Eftimescu 8 — Cheran 7, Mârglnean 7, Dinu 7, Stânescu 7-f- — 
Dragnea 6, L Marin 6, Stredie 8 - Țâkxx 6 (min. 83 Vrlnceanu), Iordache 
7 (min. 72 Augustin 6), Apostol 5.

A arbitrat : O. Andereo (Sate Mare) 9 ; ta Hnle : M. Salomlr (Ctaj- 
Napoca) șl A. Hirța (Gherla).

Cartonașe galbene : ENACHE.
Trofeul Petschovschi : 8. La Junior! t 2—1 (0-1) •

• ■ ii n.—... ni ............  | ■■■■
IAȘI, 13 (prin telefon)

Fără patru jucători de bază (D. 
Georgescu, MuJțescu, G. Sandu. 
Custov) șl du debutantul Stredie 
în formație (o evoluție mal mult 
dedt promițătoare), Dinamo a 
dat o replică foarte dîrză parte
nerei ei de întrecere. Primul sfert 
de oră, de tatonare, a dezvăluit 
intențiile tactice aăe combatante
lor : Politehnica — «tocuri dez-

, "_J 7, Cloci rkm 7 — 
Cioacă 6 (min. 47 D.

RAPID 
PĂȚI MIRȘA 2—0 (1—0) 
scris : Grosu (min. 42 din 11 m) 
și Manea (min. 62).

METALUL BUCUREȘTI 
TROLUL PLOIEȘTI 0—0.

ENERGIA SLATINA — ȘOIMII 
SIBIU 2-0 (0—0). Au marcat : P. 
Manea (mln. 63) și Vlăduț (min. 
73).

RULMENTUL ALEXANDRIA - 
MECANICA 1 
6—1 (3—0).
Voiciiă (min.
11 m), Gh. Radu (min. 31 și 82), 
Ignat (min. 54). respectiv Heghe- 
duș (min. 61).

POIANA CIMPINA — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 1—0 (1—0).
A înscris : Grigore (min. 43, auto
gol).

CHIMIA TR. MĂGURELE - 
PANDURU TG. JIU 1—1 (0—0).
Au marcat : Boncea II (min. 57) 
pentru Chimia, Nanu (min. 77) 
pentru Pandurii.

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — CHIMICA TÎRNAVENI 
2—2 (1—1). Autorii golurilor : Ma- 
rica (min. 28). Groza (min. 74, 
autogol) pentru Progresul Vulcan, 
Fazekaș (min. 16), Marton (mln. 
51) pentru Chimica.

F.CJW. GIURGIU — METALUL 
PLOPENI 1—3 (0—1). Au inserts : 
Calianu (min. 46), respectiv 
(min. 34), Trache (min. 50), 
țescu (min. 75).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
CEAFARUL BUCUREȘTI 
(0—3). Au marcat : Orza 
68), Langa (min. 70), Țiclaru (mln. 
80), respectiv Bolba (min. 30, 44,

PE-

FINA BUCUREȘTI
Autorii golurilor : 

. 7, 11 și 78 din

SERIA A III-a

CHIMIA RM. V1LCEA - C.S. TIRGOV1ȘTE 1-0 (1-0)

Stadion ,»1 Mai" ; teren bun ; timp însorit, dar rece ; «poctatori - 
aproximativ 10 000. A marcat: CARABAGEAC (min. 19). Șuturi ta poartâ : 
24—5 (pe poartâ : 10—2). Cornere : 12—1.

CHIMIA : ~ •
Stanca 6, G. ___

C.S. TIRGOVIȘTE : Mia 5 (mln. 26
Ene 5, Dumitrescu 5 (min. 75 Greaca
— FI. Grigore 6, Sava 5, Marinescu 7.

A arbitrat : O. Streng 8 ; la Hnle
lanul (lași).

Cartonașe galbene : CILEAN, SAVA
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori :

Constantin 7 — Basno 6, Iordan 6, Cltaan 6, Cfcncâ 7 — 
Stan 6, Savu 7 — Teleșpan 6, Carabageac 6, Glngu 4.-----  ... _ . . Voj,ne<1 Niculescu 4, Alexandru 5, 

6) — Gheorghe 6, Kalta 7, FMlpeeco 6

: FI. Pitiș (amblî din Oradea) $ V.

1-3 (1-2).

©

de o fază mult discutată, cea din 
min. 18 : mingea șutată de Gtn- 
gu lovește, după părerea noastră, 
fața interioară a „transversalei", 
dair cade în teren. A fost gol ? 
Nu putem da un verdict pentru

eă aribtrul, mal aproape de 
fază, a lăsat jocul ■& continue. 
Dair dacă ar fi să judecăm după 
celebra fază din finala C.M. 
1960 — atunci...

Mircea TUDORAN

l&nțulte dar întâmplătoare, sto- 
pate prompt de fundașii dlna- 
movlști, care au aplicat un mar
caj sufocant ; Dinamo — joc gru
pat în defensivă, combinativ la 
mijlocul terenului și foarte peri
culos pe contraatac. Studenții nu 
găseau deloc breșe de pătrun
dere, astfel că abia In min. 27 
Bănii ă expediază primul șut, din 
voleu, spre poarta lui Eftimescu. 
între timp, în mln. 16, un contra
atac clasic inițiat de Tălnar. ur
mat de o centrare prin fața por
ții, fl obligă pe Ursu să respingă 
prin „șpagat" mingea reluată de 
Dragnea spre poarta goală, 
butantul Stredie se remarcă 
cîteva driblinguri reușite.

Nici în primele minute de 
pauză nu se schimbă jocul, 
tn min. 52, Dinamo este la 
pas de deschiderea scorului 
după o frumoasă acțiune perso
nală a lui Stredie. debutantul îi 
trimite o pasă „printre" lui Ior
dache și acesta, singur în careu, 
șutează destul de slab și Bucu 
plonjează, evitînd golul. Abia de 
acum încolo Politehnica începe 
să-și limpezească acțiunile de a- 
tac, devine din ce în ce mai pe
riculoasă și, după două ratări ale 
lui Enache (mln. 70) și Coraș 
(min. 76), în min. 78 reușește să 
înscrie golul victoriei : Ciocîrlan 
a centrat de pe partea ’
Eftimescu a __
pînă la COSTEA, care a marcat.

Gheorghe NERTEA

stingă,
respins defectuos

Savu 
Ghi-

LU- 
3—5 

(mln.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — DA
CIA ORAȘTIE 2—0 (0—0). Autorii 
golurilor : Pop (min. 69 din 11 
m) și Radu ((min. 77).

F.C.M. REȘIȚA — MINERUL 
ANINA 5—0 (3—0). Au înscris î
Platagă (min. 9 și 26), Chjvu 
(min. 38), N. Răducanu (min. 56 
din 11 m) și Gabel (min. 87).

AURUL BRAD — CORVINUL 
HUNEDOARA 3—4 (2—4). Au
marcat : Ghîță (min. 25 din 11 
m), Stoica (min. 40), Muia (min. 
90), respectiv Lucescu (min. 3 
șl 23) și Nicșa (min. 20 și 36).

IND. SÎRMEI C. TURZII —
U.M. TIMIȘOARA 2—0 (0—0). Au

......................... 11înscris : Vesa (min. 49 din 
m) și Ionuț (min. 51).

MINERUL CAVNIC — MINE
RUL MOLDOVA NOUA 3—1 
(2—1). Autorii golurilor : Lucaci 
(min. 7), Dragomirescu (min. 
28), Moldovan (min. 72), respec
tiv Văcariu (min. 11).

GLORIA BISTRIȚA - 
ALBA IULIA “ “ 
înscris : Nicolae (min. 35) 
renez (min. 40).

SOMEȘUL SATU MARE 
FRAȚIREA ORADEA 4—0 
Autorii golurilor : Patakj 
12), Goia (min. 25), Szilaghi 
(min. 47) șl Borz (min. 83).

U.T. ARAD — • METALURGIS
TUL CUGIR 4—1 (2—1). Au mar
cat : Kukla (min. 11, 63), Iova 
(min. 34), Bîtea (min. 47 din 11 
m), respectiv Vătafu (min. 29).

F.C. BIHOR ORADEA—STRUN
GUL ARAD 3—2 (3—0). Autorii

UNIREA
2—0 (2—0). Au

“ și Fe-

- IN- 
(2-0). 
(mln.

55), Gabor (min. 32 din 11 m) șl 
Iile (min. 60 din 11 m).

Relatări de la D. Moraru-Slivna, 
P. Ion, D. Mihail, M. Bizon, C. 
Vîrjogbie, D. Gruia, Gh. Slave» — ------ • M Țacăl.Tr. Barbălată șl

1. RAPID BUC. 22 14 2 6 36-19 30
2. Progresul Vulcan 23 11 6 6 38-28 28
3. Petrolul Ploiești 22 12 2 8 35-23 26
4. Poiana Cîmpina 23 13 0 10 36-27 26
5. Metalul Buc. 23 12 2 9 34-25 26
6. Rulmentul Alex. 23 11 3 9 30-21 2S
7. Autobuzul Buc. 23 9 5 9 40-30 23
8. Metalul Plopeni 23 10 3 10 32-26 23
9. Șoimii Sibiu

10. Gaz metan
23 10 3 10 20-34 23
21 9 4 8 34-31 22

11. Fiacâra Morenî 22 9 3 10 30-33 21
12. Energia Slatina 23 8 5 10 24-32 21
13. Mecanicâ finâ 22 8 4 10 27-27 20
14. Chimica Tim. 23 8 4 11 35-35 29
15. Chimia Tr. Mâg. 23 8 3 12 28-37 19
16. Carpați Mîrșa 22 9 1 12 23-39 19
17. Pandurii Tg. Jiu 22 8 3 11 26-42 1»
18. F.C.M. Giurgiu 21 5 3 13 18-37 13

(duminicăETATA VIITOARE
20 aprilie) : Metalul București — 
Progresul Vulcan-București (0—1), 
Metalul Plopeni — Chimica Tir- 
năveni (1—3), Petrolul Ploiești — 
Poiana Cîmpina (0—2), Pandurii 
Tg. Jiu — Gaz. metan Mediaș 
(0—5), Rapid București — Lucea
fărul București (0—0), CarpațI 
Mîrșa — Șoimii Sibiu (0—1), Fla
căra Morenl — Energia Slatina 
(1—2), Rulmentul Alexandria — 
F.C.M. Giurgiu (1—1), Autobuzul 
București — Mecanică fină Bucu
rești (1—1). Chimia Tr. -Măgurele 
stă.

golurilor : Fildan (min. 1), Kun 
(min. 6), Georgescu (min. 44),
respectiv Tămas (min. 51), RO-
ser■ (min. 73).

Relatări de la : 1[. Lespuc, L
Plăvițiu, Al. Jurcă, S. Popa, Z.
Debrețeni, I. Toma , Z. Covaci,
N. Strejan și I. Ghișa.
1. CORVINUL 23 17 2 4 58-22 36
2. F.C. Bihor 23 15 3 5 47-23 33
3. U.T.A. 23 14 3 6 45-23 31
4. Gloria Bistrița 23 13 3 7 56-24 29
5. F.C.M. Reșița 23 10 4 9 36-25 24
6. Aurul Brad 23 9 5 9 40-28 23
7. Minerul Cavnic 23 9 5 9 33-34 23
8. Minerul Anina 23 11 1 11 33-38 23
9. Ind. sîrmei C.T. 23 10 1 12 38-39 21

10. Metalurg. Cugir 23 9 3 11 29-30 21
11. Minerul M. N. 23 10 1 12 25-36 21
12. C.F.R. Cj.-Nap. 23 9 2 12 29-35 20
13. U.M. Timișoara 23 9 2 12 18-37 20
14. Dacia Orâștie 23 8 3 12 24-41 19
15. Someșul S. Mare 23 8 2 13 25-42 18
16. Unirea Alba 1. 23 8 2 13 20-46 18
17. înfrățirea Or. 23 8 1 14 23-32 17
18. Strungul Arad 23 8 1 14 23-45 17

ETAPA VIITOARE (duminică
20 aprilie) : Minerul Moldova
Nouă — Gloria Bistrița (0—6), 
Dacia Orăștie — F.C. Bihor Ora
dea (0—4). F.C. Corvinul Hune
doara — Minerul Cavnic Jl—2), 
Someșul Satu
Reșița (0—4), Strungul Arad — 
Minerul Anina (0—1), U.M. Timi
șoara — U.T. Arad (0—3), înfră
țirea Oradea — Aurul Brad (0—2), 
Metalurgistul Cugir — Ind. sîrmel 
C. Turzii (0—4), Unirea Alba iu- 
lia — CJ.R. Cluj—Napoca (1—2).

Mare F.C.M.



9

SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE
Comportare sub așteptări la Aquila

RUGBYȘTII ÎHTRECUȚI M ECHIPA ITALIEI CU 24-17
AQUILA, -13 (prin telefon). 

„Complexul italian-, pe care l-am 
semnalat și în avancronica parti
dei —r pentru că-1 anticipam — 
n-a putut fi depășit nici de astă- 
dată. Rugbyștâi români nu au 
reușit să se impună în fata 
„azzurrilor0, care au obținut o 
victorie clară, nu numai ca dife
rență de scor (24—17). ci și ca 
manieră de joc : 4 încercări, față 
de 2 ale noastre (Aldea + Stoica) ’. 
Rug by știi noștri au jucat, evi
dent. sub ' apăsarea acestui com
plex. Practic, ei nu s-au ,,văzut“ 
in joc decît 10 minute din re
priza a doua, cînd dealtfel s-au 
marcat și cele două încercări. 
Semnalăm ^că în minutul 60’ la 
situația de 17—13 pentru noi, cind 
eram la cirma jocului, Constantin 
nu a transformat lovitura de pe
deapsă, acordată la 22—24 m în 
fața buturilor, preferind să joace 
mingea la mână, faza irosindu-se 
apoi. în plus, Bucos a fost neins
pirat în încercările sale de a 
transforma cele două încercări.

Se poate spune că rugbyștâiro
mâni au părut timorați, iar în 
final (cînd italienii dominau par
tida) ei au cedat, acționând hao
tic. Oricum, tricolorii noștri nu 
au fost Ia înălțimea așteptărilor 
nici în acest meci oficial din ca
dru] campionatului european. în 
ceea ce-i privește pe italieni, 
aceștia s-au prezentat în vizibil 
progres, au practicat un joc mo
dern. S-a văzut clar „mina*4 ex
pertă a antrenorului francez 
Pierre Villepreux.

Din echipa noastră au - cores
puns, într-o oarecare măsură, 
Paras chiy, Borș, Pin tea (pentru 
jocul în margine) și Murariu (in
suficient susținut însă de colegii 
din înaintare). Din echipa Italiei 
am remarcat jocul treisferturilor, 
jucătorii din linia a treia și talo- 
nerul Robazza.

Iată și un scurt film al meciu
lui : min. 9 CONSTANTIN trans
formă o lovitură de pedeapsă (of
said N. Francescatto) : 0—3 ; min. 
14 DE ANNA, încercare, după o

se

repunere in 22-ui nostru (Mo trese u 
îl scapă din placaj) : 4—3 ; min. 
33 BARGELLI încercare (se stre
coară după o grămadă între Mo- 
trescu și Lungu) : 8—3 ; BETTA
RELLO transformă : 10—3 ; min. 
36 CONSTANTIN l.p. : 10—6.
După pauză, BETTARELLO ma
jorează scorul din l.p. (obstruc
ție Dumitru) : 13—6. încep minu-» 
tele mai bune ale echipei noas
tre : min. 51 ALDEA eseu, după 
o cursă impetuoasă, între Mas- 
doletti și R. Francescatto : 13—10. 
Min. 54 obținem o a doua încer
care prin STOICA și luăm con
ducerea : 13—14. în min. 57 CON
STANTIN majorează scorul din 
l.p. (obstrucție Bona) : 13—17 I
Min. 62 Bucan joacă un balon 
din „ținut" și BETTARELLO 
transformă : 16—17. Min. 77
MASCIOLETTI reușește o încer
care (grămadă la 5 m de butul 
nostru, Bucos primește balonul 
în spațiul de țintă, șutează, dar 
N. Franc escat to prinde, pasă Mas- 
cioletti, eseu) și 20—17. Min. 79 
N. FRANCESCATTO o nouă în
cercare (pe partea lui Motrescu). 
șl scor final : 24—17.

Teren bun, timp frumos dar 
rece, spectatori . — aproximativ 
12 000. Arbitru : Roger Quinten- 
ton (Anglia) foarte bun.

ROMANIA : Bucos — Chiricen- 
cu (min. 29 Aldea), 
Lungu, Motrescu — 
Paraschiv — Murariu, 
ca — Dumitru, Pin tea 
Munteanu, Bucan.

ITALIA : Torresan 
ni, N. Francescatto, 
catto, r..................
Lorigiola 
Anna — 
Robazza,

FLORIN GHEORGHIU
Turneul de șah de la Londra, 

a continuat ou desfășurarea par
tidelor din runda a doua și 
treia. In runda a 2-a Florin 
Gheorghiu a remizat cu iugo
slavul Lluboj evict. Alte rezultate 
mal importate : Korcinol — Short 
1—0 ; Speelman — Stean 1—0 ;

CONDUCE LA LONDRA
Timman — Mils

In runda a treia Gheorghiu l-a 
învins în 27 de mutări pe engle
zul Nigel Short, în vreme ce 
Korcinol a remizat, la mutarea 
41-a, cu olandezul Timman. tn 
clasament conduc F. Gheorghiu 
și V. Korcinol cu dte 2,5 p.

remiză.

Constantin. 
Alexandru, 
Borș, Stol- 
— Scarlat.

Ghizzo- 
Frances- 

Mascioletti — Bettarello, 
1 — Bargellt, Mariani, De 
■ Artuso, Basel — Bona. 

Cucdhiella.
Tiberiu STAMA

R.

în partidele de volei România — Cuba 
CĂjMPIOÂNELE MONDIALE —

IAȘI, 13 (prin telefon). Aproa
pe 4 000 de spectatori au asistat 
la cele două întâlniri amicale de 
volei dintre reprezentativele fe
minine ale României și Cubei, 
partide foarte folositoare pentru 
componentele lotului nostru — 
aflate în plină pregătire pentru 
J.O. — care s-au confruntat cu 
deținătoarele titlului mondial, po
sesoarele unui bogat repertoriu 
tehnico-tactic.

Reprezentativa României nu s-a 
putut ridica decît rareori la ni
velul adversarelor. Aceasta dato
rită faptului că, pe de o parte, 
spre deosebire de cubaneze (aces
tea au jucat pînă acum 15 par
tide de verificare cu Japonia, 
U.R.S.S. și în Ungaria) sextetul 
nostru se află la începutul pe
rioadei de' verificări, iar pe de 
altă parte, datorită unor greșeli 
ce nu mal pot fiL explicate prin 
diferența de valoare, ele datorln- 
du-se lipsei de concentrare șl 
insuficientei stăpînirl a elemen
telor de tehnică individuală, ceea 
ce a grevat asupra jocului de 
ansamblu. Cele două meciuri 
au revenit cu 3—1 (6, 7, —6, 10) 
șl 3—0 (3, 10, 0) echipei oaspete,
scorurile pe seturi oglindind fidel 
situația din teren, cu precizarea 
că, de fiecare dată, — o excep
ție doar în setul al treilea din al 
doilea Joc — echipa noastră a 
controlat situația în primele 
schimburi de mingi. Apoi a 
dat însă inițiativa, incredibil

DIN NOU ÎNVINGĂTOARE
ușor, pierzînd puncte direct din 
serviciu sau ca urmare a unor 
execuții deficitare, pe fondul unei 
lipse de mobilizare și putere de 
luptă.

în cele două Jocuri antrenorii 
au rulat aproape toate Jucătoa
rele, ținînd seama de caracterul 
de verificare al întâlnirilor. Din 
echipa noastră s-a detașat, prin- 
tr-un Joc constant bun, Mariăna 
Ionescu, în timp ce Corina Cri
văț (părăsind de această dată 
rolul de rezervă) și Doina Să- 
voiu s-au descurcat parțial în fa
ța adversarelor. De la cubaneze 
remarcăm pe Mercedes Perez, 
Mercedes Pomarez, Telez Imilsis, 
jucătoare cu multă clarviziune 
în teren șl cu mijloace tehnice 
de mare virtuozitate. Partidele 
au fost conduse de cuplul Mugur 
Nicola© (România) și Andre Me
dia “ '(Cuba).

Emanuel FANTANEANU

CICLISTUL COSTICÂ 
BONCIU PE LOCUL 2 IN 

TURUL MEDITERANEAN
Cursa 

ranean" 
Antalya cu _______
Joachim Vogel (R. D. Germană), 
care a totalizat timpul de 
14hW:22. Pe locul doi in clasa
mentul general s-a situat ciclistul 
român Costică Bonciu, la numai 
5 sec., urmat de bulgarul Veliko 
Velikov. Un alt sportiv român. 
Traian Sîrbu, a ocupait locul ». 
Pe echipe a cîștigat selecțlonaita 
R.D. Germane — 42h32;37, urma
tă" de reprezentativele României. 
Bulgariei și Turciei.

VIRGINIA RUZICI
ÎNTRECUTA ÎN SFERTURI

• In sferturile de finală ale tur
neului internațional feminin da 
tenis de la Hilton Head Island 
(Carolina de sud) au fost înre
gistrate următoarele rezultate : 
Tracy Aus tin-Yvonne Vermaak 
6—1, e—1 ; Regina Marslkova — 
Evonne Gool agoing 5—7, 7—6, 6—4; 
Hana Mandlikova — Kathy Jordan 
3—6, 6—3, 6—1 ; Ivanna Madrugar— 
Virginia Ruzici 6—4, 1—6 7—5.
© In turneul internațional de te
nis de la Tokio, John McEnroe 
l-a întrecut cu 6—2, 7—5 pe Ilie 
Năstase, iar Jimmy Connors l-a 
învins cu 6—4. 6—2 ne Roscoe 
Tanner

cicllstă ,,Turul Mediite- 
s-a încheiat duminică la 

victoria rutierului

„TROFEUL CARPAȚl" LA SABIE
(Urmare din pag L)

ce
de

BASCHETBALISTELE AU ÎNVINS FRANȚA
In orașul Tarbes s-a disputat 

întîlndrea amicală de baschet din
tre selecționatele feminine ale 
Franței șl României. Baschetba
listele românce au obținut o

meritată victorie cu scorul
72—€4 (34—30), avînd cele
bune jucătoare în Ileana Chira- 
leu (14) șl Maria Roșianu

de 
mal

(12).

STEAUA-VIRTUAL CAMPIOANĂ DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

74—64 (36—28). Mult așteptatul 
derby a prilejuit două întâl
niri foarte asemănătoare ca 
desfășurare și ca evoluție a 
scorului, punctate destul de des 
cu faze spectaculoase, aplauda
te de public. Victoria a reve
nit de fiecare dată steliștiior 
care (excelent dirijați de an
trenorii M. Nedcf și Al. Fo- 
dor) au manifestat mai multă 
vigoare și vioiciune, concreti
zate prin alternarea cu regu
laritate a atacurilor poziționale 
cu contraatacurile, prin domi
narea luptei sub panouri, prin
tr-un plus de frecvență și de 
precizie în aruncările la coș. 
Drept urmare, evoluția scoru
lui a fost aproape permanent 
favorabilă echipei Steaua, une
ori la diferențe categorice 
(sîmbătă : 67—45 în min. 26 ; 
duminică : 69—54 în min. 36), 
Dinamo a refăcut de fiecare 
dată din handicap, însă numai 
pînă la 8—10 puncte, neperi- 
clitînd (in mod serios) suoce- 
su.1 partenerilor de întrecere, 
la care, spre deosebire de alte 
meciuri, am subliniat calmul 
și clarviziunea în momentele 
decisive ale partidelor, impuse 
în mare măsură de conducă
torul de joc I’îrșu. Alături de 
el s-au evidențiat Cernat, 
Oczelak (în ambele zile), Er-

murache (sîmbătă) și Opșitaru 
(duminică). Baschetbaliștii de 
la Dinamo au luptat cu multă 
ambiție, _ dar prestația sub 
posibilități a unor jucători de 
la care se aștepta mal mult 
(Niculescu, Georgescu), absența 
altora (Flutura? — bolnav, 
Ivascenco — accidentat), pre
cum și insistența (neindicată) 
cu care a fost practicat un 
joc aproape în exclusivitate 
pozițional, lent și prudent, au 
fost elemente determinante ale 
evoluției generale slabe a cam
pioanei en-titre. Comportări 
remarcabile : Mihuță (o reve
lație) și Uglai. Au înscris : 
Cernat 21+25, Oczelak 18+19, 
Opșitaru 6 + 18, Ermurache 
21+6, Pîrșu 0+4, Netolitz- 
chi 4+0, Căpușan 10+2, 
Zdrenghea 4+0, respectiv 
Ugiai 17+10, Braboveanu 12+15 
Mihuță 12-1-14, Popa 12+10,’ 
Niculescu 6+4, Caraion 2+0, 
Georgescu 6+0, Novac 8+11. 
Cuplurile de arbitri Fr. Took 
— P. Pasăre (sîmbătă) și A. 
Atanasescu — V. Ilin (dumini
că) au asigurat, prin compe
tență și autoritate, o bună des
fășurare a meciurilor, deși au 
fost perioade „încinse", ineren
te unor întîlniri în care se 
hotăra locul I în campionatul 
țării. (D. STĂNCULESCU).

RAPID — POLITEHNICA 
C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 2—0 :

78—68 (42—33) și 83—82 (36—51). 
Meciuri foarte echilibrate, în 
special cel de duminică. Cei 
mai eficienți ; Bulancea 14+26, 
Sipoș 264-6, Dumitru 14+4, res
pectiv Stratulat 26+4, Petrov 
36+12, Popescu 164-8. (O. GU- 
ȚU — coresp.).

I.C.E.D. — DINAMO ORADEA 
2—0 : 91—61 (45—34) și 103—88 
(54—40). Coșgeteri : Carpen 
9+29, Grădișteanu 94-16, Po- 
gonaru 10+11, respectiv Weber 
10+14, Molnar 16+6. (G. OC
TAVIAN — coresp.).

C.S.U. GALAȚI — C.S.U. 
SIBIU 2—0 : 77—72 (34—38) și 

Coșgeteri : 
16+12, 
15+26, 

ARSE-

78—70 (44—39). '(
Corjos 12-J-24, Cocoș 
respectiv Marinescu 
Palhegy 28+17. (GH. 
NIE — coresp).

POLITEHNICA C.S.S.
REA IAȘI — „U“ CLUJ-NA- 
POCA 2—0 : 94—92 (44—32,
76—76, 84—84) și 92—66 (41—32). 
Coșgeteri : Măgurean 44-|-35, 
Moisescu 30+16, Boișteanu 
10-1-11, respectiv Roman 30+12, 
Barna 20+18. (M. MACOVEI
— coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — FARUL 
CONSTANȚA 2—0 : 98—91
(58—50) și 96—93 (58—47). Coș- 
geteri; Tecău 35 +24, Benedek 
21+28, Marinescu 12—16, res
pectiv Băiceanu 41+32, Spinu 
184-16, Mănăilă 10+17. (V. SE- 
CĂREANU — coresp.).

UNI-

garia, Cuba, R. D. Germană, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România) au luat startul in 
proba individuală, ultimii 6 ră
mași in competiție incheind-o 
în urma unui record de durată: 
14 ore ! Deci, 
concurs 
punct de vedere valoric, ci și 
foarte tare ca solicitare fizică 
șl nervoasă.

Spre satisfacția noastră și a 
publicului prezent în 
cusur organizarea 
Brașov și a clubului 
cu asistența tehnică 
ției de specialitate), 
probei individuale s-au calificat 
direct trei sabreri din prima 
reprezentativă a României — 
Marin Mustață, Cornel Marin 
și Ioan Pop, alături de L. Ja
blonowski (Polonia), R. Muller 
(R.D.G.) - - ~ •
flectînd 
existent 
concurs, 
englezul 
condus și finala de sabie 
C.M. de la Melbourne ”79, 
sovieticul Marincevski.

Mustață trece cu ușurință 
C. Marin (5—1), apoi Pop 
învinge pe ambii coechipieri 
Ia scor simetric (5—3), rămînînd 
singur purtător al speranțelor 
pentru locul I, contracandidat 
fiind polonezul Jablonowski, 
maestru al opririlor. Surprinză
tor, pop pierde la Muller (4—5, 
după ce a condus cu 4—2...) și 
singura lui șansă de a mai
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nu numai un 
foarte puternic din

rămîne în cursă era să-l în- 
,vingă pe Jablonowski.

Dar, în debutul acestui asalt. 
Pop se precipită și apoi se in
hibă... 0—3. Polonezul conduce 
’ ‘ dar asaltul se relansează

cu calmarea reprezentan- 
nostru, care remontează 

„scurt circuit"

DIVIZIA A DE HOCHEI
(Urmare din pag. I)

Iuri ale oaspeților, cel de al 
doilea 
poziție 
ționată 
fost, în _ 
dacă ritmul în care au evoluat 
cele două competitoare... vestea 
vacanța. Scorul a fost deschis 
de Cazacu (min. 9) la capătul 
unei combinații frumoase, după 
care Steaua a ratat cîteva mari 
ocazii de a-și majora avanta
jul. în repriza secundă, oas
peții au echilibrat oarecum ra
portul de forțe, înscriind de 
două ori prin Elod Antal (min. 
23 și min. 33). Ultima parte a 
fost dominată categoric de 
Steaua, care a egalat prin Hă- 
lăucă (min. 44) șl a obținut vic
toria printr-un gol a lui Ca
zacu în min. 59 ! Slab arbitra
jul lui M. Lupașcu (Suceava), 
secondat cu greșeli la cele două 
linii de N. Enache (Galați) și 
I. Becze (București), (c.a.).

METALUL RĂDĂUȚI — DI
NAMO BUCUREȘTI 5—18 (1—6, 
0—7, 4—5). O partidă în care 
bucureștenii au făcut o ade
vărată demonstrație. Au mar
cat : Firici 2, Medei, Curelaru

fiind realizat dintr-o 
de ofsaid nesanc- 
de arbitri. Partida a 
general, plăcută, chiar

și Doboși pentru Metalul, res
pectiv Tbke 3, Tureanu 3, A- 
xinte, Solyom, Pisaru, Z. Nagy, 
B. Nagy — cîte 2, Herghelegiu 
și Costea. Arbitri : L. Enciu 
(București), ajutat de Șt. Chl- 
riță și L. Grădinaru, ambii 
din Suceava. (I. Mîndrescu,. 
coresp.).

METALUL SF. GHEORGHE — 
DUNĂREA GALAȚI 1—3 (1—1, 
0—1, 0—1). Meci spectaculos, cu 
multe faze de poarta. Gălățenii 
au meritat victoria, fiind mai 
buni, mai incisivi în atac. Au 
înscris : Ungureanu — Metalul, 
respectiv Raica, Liga și Vișan. 
Arbitri : G. Tasnadi (M. Ciuc), 
ajutat de Fl. Gubernu (Bucu
rești) și L. Petraș (M. Ciuc). 
(V. Pașcanu, coresp.).

ETAPA A 31-A (duminica)
STEAUA — S. C. MIERCU

REA CIUC 4—0 (0—0, 4—0,
0—0). Partidă mult mai anostă 
decît prima. învingătorii au do
minat din nou, mai clar în re
priza secundă, cînd insistența 
lor în atac (oaspeții au ajuns 
la poarta lui Netedu de 3—4 
ori (...) le-a fost răsplătită prin 
patru goluri frumoase. Șirul a- 
cestor patru puncte a fost des-

chis de Ioniță (min. 33) — șut 
plasat de la distanță, după care 
Cazacu a finalizat o fază de 
toată frumusețea (min. 36), pen
tru ca în continuare Hăiăucă să 
puncteze de două ori (min. 37 
și min. 40). Avînd asigurat un 
avantaj net pe tabela de mar
caj, bucureștenii au oprit „mo
toarele" in ultima parte, cînd 
pe fondul unei replici în ge
neral slabe a oaspeților, jocul 
a fost fără ritm și de o slabă 
factură. Arbitri : N. Enache 
(Galați), ajutat la cele două 
linii de I. Becze (București) și 
M. Lupașcu (Suceava).

METALUL RĂDĂUȚI — DI
NAMO BUCUREȘTI 5—12 (0—6, 
2—2, 3—4). Partidă mai echili
brată decît prima, hocheiștii 
din Rădăuți jucînd mai avîntat. 
Au înscris : Medei 2, Firici, 
Chiprianov, Doboși — Metalul, 
respectiv Toke 3, Z. Nagy 3, 
Tureanu 2, Solyom 2. B. Nagy 
și Herghelegiu. A arbitrat a- 
ceași brigadă ca în ajun.

METALUL SF. GHEORGHE 
— DUNĂREA GALAȚI 1—1 
(0—1, 1—0, 0—0), prin punctele 
marcate de Brandabur pentru 
Dunărea și Tudor pentru Me
talul. Meciul a fost condus de 
FL Gubernu (București), aju
tat de L. Petraș și G. Tașnadi 
(ambii Miercurea Ciuc).

sală (fără 
C.J.E.F.S. 
Tractorul, 
a federa
lii finala

și J. Ortiz (Cuba), re- 
fidel raportul de forțe 
de-a lungul zilei de 
Arbitrii ultimului act: 

a 
la 
Și

lupta, 
odată 
tului 
la 2—3. Un nou 
și 2—4. Ce se mai poate face ? 
Trei „simultane" și prioritate 
de atac pentru Jablonowski. A- 
tac parat și o ripostă oportună : 
3—4. Prioritatea lui Pop este 
valorificată și 4—4. Iată ce era 
de făcut ! Jablonowski cedează 
fizic și Pop cîștigă cu 5—4. 
în baraj (ambii adversari în-, 
cheiâseră finala cu cîte 4 v) 
Pop nu mai cedează inițiativa 
și își adjudecă clar asaltul 
(5—3) și totodată Trofeul, pen
tru a 2-a oară consecutiv.

Clasamentul finalei : 
Pop (România) 4 v 
Leszek Jablonowski 
4 v d.b., 
(România)

1. loan 
d.b., 2.

(Polonia) 
Mustață 
Rudiger 
(-2). 5.

Zamo cel care

de 
îi

3. Marin 
3 v 4 

Muller (R.D.G.) ’2 v . 
Cornel Marin (România) 2 v 
(—4), 6. Jesus Ortiz (Cuba) 0 v.

Duminică, proba pe echipe, 
în turneul pentru locurile I—IV 
calificîndu-se formațiile Cubei, 
Poloniei, României II și 
U.R.S.S. (aceasta din urmă în
vingătoare nescontată asupra 
României I : 8—8, 65—63 Ld.). 
în lupta pentru primele locuri 
au rămas formațiile Cubei și 
Poloniei... Invingînd cu 9—3. e- 
chipa Cubei, medaliată cu bronz 
la C.M. 1979, a cîștigat proba. 
Pentru locurile 3—4, U.R.S.S. —■ 
România II : 9 — 1.

25-20, LA HANDBAL
ou 25—20 (11—8), la capătul unei 
evoluții In care jocul bun, spec
taculos, al handbaliștilor români, 
precum șl replica dîrză a repre
zentativei țării gazdă au fost a- 
plaudate. După cum se știe, e- 
chipa Rorpâniel a cîștigat șl pri
mul meci cu rezultatul de 26—18.

Reprezentativa masculină 
handbal a României a 
sîmbătă seara, la Sofia, în 
T.S.K.A., în prezența a 
1 000 de spectatori, cea de-a 
întîlniire amicală cu echipa 
țională a Bulgariei. Handbaliștli 
români au cîștigat meciul revanșă

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 4-0, LA POPICE
(Urmare din pag. 1)

de
susținut 

sala 
peste 
doua 

na-

2 553 p d (nou record al are
nei) ; la bărbați : Cehoslovacia 
— România 5 148—5 426 p d 
(nou record al arenei). în a- 
cest joc. Iosif Tismănar a fost 
cel mai bun jucător, doborînd 
1 004 popice (din 200 lovituri 
mixte), stabilind un nou record 
individual al arenei (v.r. 933).

In ambele partide s-au re
marcat, în mod deosebit, din

formațiile românești : Elena 
Pană (412 în primul joc și 459 
în cel de al doilea), Vasilica 
Pințea (405+442) și Margareta 
Cătineanu (423+416), respectiv 
L Tismănar (888+1 004), Gh. Sil
vestru (907+903) și Al. Căti
neanu (894+880). Din echipele 
Cehoslovaciei cele mai bune 
rezultate le-au obținut : Frani- 
kova (436), Vankova (431), res
pectiv Prohaska (920) și Hauke 
(903).

TELEX • TELEX •
BASCHET 9 Da Forssa (Fin

landa) au continuat meciurile 
turneului feminin de "" 
pentru C.E. Rezultate : Belgia — 
Suedia 75—70 ; Scoția — Irlanda 
75—64. în clasament conduce Fin
landa cu 6 p, urmată de Belgia 
6 p. • La Heidelberg în meci 
amical masculin R. F. Germania 
— Cehoslovacia 62—59 (32—30).

NATAȚIE • La Austin (Texas) 
au continuat campionatele S.U.A. 
Au fost înregistrate cu acest pri
lej și trei noi recorduri mon
diale : Rowdy Gaines (S.U.A.) 
1:49.16 la 200 m liber, Mary 
Meagher (S.U.A.) 59,26 la 100 m 
fluture și Păr Arvidsson (Suedia) 
54,15 la IOD m fluture. Cursa de 
100 m spate (f) a fost cîștigată 
de Sue Walsh (S.U.A.) în 63,34. 
Ea a fost urmată de : 2. Theresa 
Andrews (S.U.A.) 63,44 3. Kim
Carlisle (S.U.A.) 63,77 șj 4. Car
men Bunaciu 64,06. Alte rezultate: 
Djan Madruga (Brazilia* 4:25,10 și 
Anne Tweedy (S U A.) .............
400 m mixt.

ȘAH • La Alrna Ata, în sfer
turile de finală ale turneului can- 
didaților la titlul mondial, Lev 
Polugacvskl a cîștigat ou 5,5—2,5

calificare

4:49,69 la

TELEX • TELEX
p meciul cu Mihail Tal. în semi
finale, L. Potlugaevski îl va în
tâlni pe Victor Korcinol.

SCin • Cursa de 12 km din 
cadrul concursului de fond de la 
Obergoms (Elveția) a revenit nor
vegianului John Nordby. cu 
timpul de 29:10,52. L-au urmat co
echipierul său Karl Kristian Ake- 
tun — 29:42,66 șl elvețianul Han- 
sueli Kreuzer — 29:52.

CAMPIONATE DE EOIDAL
ITALIA (etapa a 27-a). Ave- 

llino — Ascolj 2—2 ; Florentina
— Cagliari 1—1 ; Milan — Bolog
na 4—0 ; Perugia — Inter 0—0 ; 
Pescara — Catanzaro 1—1 ; Roma
— Juventus 1—3 ; Udlnese — 
Lazio 1—1; Torino — Napoli 0—0 
(disputat sîmbâtă). tn clasament: 
Inter 38 p, Juventus 32 n. Fio
rentina și Ascoîi 31 p

BULGARIA. In semifinalei 
Cupel, Slavia a Invin? cu 3—2 
(după prelungiri) pe Dobrudja 
Tolbuhln, lai' Beroe a întrecut <u 
3—0 formația Akademlk Sofia. 
Finala, la 12 mal
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