
întrecind și pe Ț.S.K.A. Moscova (22-18)

STEAUA A CÎSTIGAT, NEÎNVINSĂ, 
CAMPIONATUL ARMATELOR PRIETENE

LA HANDBAL
• Nicolae MUNTEANU - portarul ne. 1 al competiției • Gol- 
geterul întrecerii : Vasile STINGĂ — 33 de goluri • Vorwârts 

Frankfurt pe Oder, revelația turneului

Competiție de rezonantă in
ternațională — prin valoarea in
trinsecă a echipelor participan
te —. cea de a X-a ediție a 
Campionatului de handbal al 
Armatelor Prietene a fost do
minată Si cîstigatâ de campioana 
României, STEAUA. Handbaliș- 
til militari si antrenorii lor. 
Cornel Otelea și Otto Telman, 
merită felicitări pentru com
portarea remarcabilă. în ascen
dentă de la meci la meci, pen
tru jocul spectaculos si eficient 
desfășurat pe parcursul intre-

CLASAMENT
1. STEAUA Buc.
2. Vorwârts F/O
3. Sel. Arm. Poloniei
4. Ț.S.K.A. Moscova
5. Dulrla Proga
6. Honved Bp.
7. Ț.S.K.A. Sofia

3 3 0 0 45-55 6
3 1 1 1 69-72 3
3 1 0 2 77-70 2
3 0 1 2 64-70 1

gului turneu, pentru victoriile 
prestigioase obținute în fata 
unor veritabile forte ale hand
balului de club din lume. Apo
geul l-a constituit izbînda din 
partida finală cu Ț.S.K.A. Mos
cova. aplaudată entuziast de 
cei 2 000 de spectatori, prezent! 
sîmbătă în Sala Floreasca din 
Capitală. Noul succes trebuie 
să Însemne pentru jucătorii de 
la Steaua și antrenorii lor un 
stimulent pentru prestații Si 
mai valoroase, pentru o și mai 
consistentă contribuție la succe
sul echipei naționale în noua 
sa ofensivă.

Alături de Steaua, au urcat pe 
podiumul de premiere Vorwârts 
Frankfurt pe Oder — veritabilă 
revelație â acestui turneu de

Hristache NAUM
(Continuare în vag a 1-a)

2T i 0 54-52 3
2 1 0 1 59-52 2
2 0 1 1 42-51 1

Vasile Stingă înscrie unul din cele 12 goluri ale sale in meciul 
cu Ț.S.K.A. Moscova Foto I. MIHĂICA

nOLETARI DIN TO AT? TARILE, UN IT IV* I
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O splendida victorie

a tenismanilor noștri în „Cupa Davis"

ROMÂNIA-BRAZILIA 32
TIMIȘOARA, 8 (prin telefon). La capătul a trei zile de 

joc In sala Olimpia, echipa de tenia a României a obținut 
una din cele mai frumoase victorii ale sale In Cupa Davie, 
învingînd cu o formație extrem de tlnără puternica echipă 
a Braziliei cu 3—2, prin victoriile splendide, la simplu, ale 
lui Florin Segărceanu și prin biruința perechii Segărceanu— 
Andrei Dirzu în fata unor jucători cu faimă, Thomaz Koch 
și Carlos Kirmayr. în felul acesta, formația României șl-a 
clștlgat dreptul de a juca
cu Invingătoarea meciului

FLORIN SEGĂRCEANU - 
THOMAZ KOCH

4-6, 6-3, 7-5, 4-6, 6-0
Tînărul nostru reprezen

tant a jucat excelent, poate 
cea mai importantă partidă 
de pînă acum a carierei lui, 
obt-inînd o splendidă victorie 
in fata unuia din jucătorii 
de renume ai lumii, victorie 
care aduce echipei noastre 
al treilea punct în această 
partidă, decisiv în obținerea 
succesului final. Meciul a 
început Intr-o notă de echi
libru, așa cum se va des
fășura, dealtfel, pe cea mai 
mare parte a timpului de 
joc. în primul set, deși face 
destul de repede un break și 
ajunge să conducă cu 4—2, 
dîndu-ne de la început spe
ranțe. Florin nu reușește

în turul următor al Cupei Davis
R.F. Germania — Argentina

să-și materializeze avanta
jul ; Koch realizează două 
breakuri, își valorifică ser
viciul și câștigă primul set, 
după 30 de minute, cu 6—4. 
Setul al doilea începe tot 
cu un break al brazilianu
lui, dar treptat jocul începe 
a se desfășura in avanta
jul lui Segărceanu. care face 
trei break-uri consecutive, 
adjudeeîndu-și setul în 35 
de minute. Al treilea set este 
cel mai strîns si pasionant, 
se desfășoară într-o mare 
tensiune, născută de schim
bările dese de scor. Segăr
ceanu are 3—1 și o minge 
de 4—1, dar nu o realizea
ză. Koch egalează la 3—3,

Victor BANCJULESCU

Andrei Dirzu ți Florin Segărceanu(Continuare In pag. a 1-a)

BASCHETBALISTELE DE LA „11“ CLUJ-NAPOCA 
AU CUCEPIT TITLUL DE CAMPIOANE NAȚIONALE

BRAȘOV, 8 (prin telefon). E- 
diția a 32-a a campionatului 
național de baschet feminin s-a 
încheiat prin jocurile desfășu
rate sîmbătă și duminică în 
sala sporturilor din localitate 
(în condiții organizatorice ire
proșabile) cu victoria echipei 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA. Aceasta a totalizat 43 p 
și este urmată în clasament de : 
Politehnica C.S.Ș. 2 București 
41 p, Voința București 39 p, Vo
ința Brașov 38 p. Crișuî Oradea 
33 p, Comerțul Lie. Bolyai" Tg.
Mureș 31 p, Rezultate :

POLITEHNICA C.S.S. 2 BUC. 
— ,.U“ CLUJ-NAPOCA 69—56

(35—26). La scorul de 12—0 
(min. 4) pentru clujence, se pă
rea că acestea vor obține o vic
torie facilă. Dar nu a fost decît 
un foc de paie, deoarece în 
min. 10, Politehnica a egalat și, 
apoi, a luat conducerea, domi- 
nînd destul de net și realizînd 
un rezultat de palmares, Ia care 
Mariana Bădinici, Elena Filip, 
Constanța Fotescu și Maria Ro- 
șianu și-au adus principala con
tribuție. Au marcat : Bădinici 
20. Roșianu 15, Fotescu 14, Filip 
16, Zidaru 2, Radu 2 pentru Po
litehnica, respectiv Mate 15, 
Jurcă 10, Anca 10, Bolovan 9, 
Popa 8, Ciubăncan 4. Au arbi
trat bine P. Pasere și E. Ulrich.

VOINȚA BUCUREȘTI — „U" 
CLUJ-NAPOCA 84—82 (47—40). 
Se părea că meciul se va în
drepta spre un final liniștit, 
scorul fiind favorabil bucureș- 
tencelor pină în ultimul minut 
de joc, in fața unei formații 
care de-abia spre sfîrșit și-a a- 
mintlt că are de onorat presti
giul de campioană. S-a ajuns la 
scor egal — 80—80 și 82—82 — 
dar rezultatul final (de fapt îm
piedicarea prelungirilor) a fost 
decis de o decizie inversă a ar
bitrilor P. Pasere și N. Con-

Dumitru STĂNCULESCU
(Continuare in pag. 2-3)

Echipa Universitatea Cluj-Napoca; noua campioană a țării la 
baschet feminin Foto : D. NEAGU

Marica a șutat impecabil, marcind golul victoriei in meciul Pro
gresul Vulcan — Jiul 1—0. Foto : V. BAGEAC

Etapa a XlX-a a Diviziei de fotbal

STEAUA A ÎNTRERUPT SERIA CRAIOVEANĂ...
® —iar Sportul studențesc pe cea a lui Angelo Niculescu Q F.C. Argeș nu renunță la Cupa 

U.E.F.A. și cișțigă la lași ®A.S.A. și Politehnica lași - angajate... in cursa pentru evitarea retro
gradării @ F.C. Baia Mare, inirinsă la Brașov, iși diminuează tot mai mult șansele

REZULTATE TEHNICE
„Poli” Timișoara 
S.C. Bacău 
Chimia Rm. VI. 
Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov 
Progresul-Vulcan 
Politehnica lași 
Dinamo 
Corvinul Huned.

- „U” Cluj-Napoca
- Sportul stud.
- A.S.A. Tg. Mureș
- Steaua
- F.C. Baia Mare
- Jiul
- F.C. Argeș
- F.C.M. Galați
- F.C. Olt

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

LOTURILE REPREZENTATIVE
PENTRU MECIURILE DE
După cum am mai anunțat, 

lin această săptămînă loturile 
noastre reprezentative de fot
bal susțin noi partide de veri
ficare

Miercuri 11 iunie, lotul „A“ 
întâlnește selecționata divizio
nară a R.D. Germane (locul 
de disputare urmează să fie 
stabilit în cursul zilei de azi.

In vederea acestei partide, au 
fost convocați următorii jucă-

DE FOTBAL S-AU REUNIT 
VERIFICARE DE MIERCURI 

tori : Iordache, Moraru. Negri
tă, Sameș, Ștefănescu, Mu.itea- 
nu II, M. Zamfir, AI. Nicolae, 
Ungureanu, Țicieanu, Beldeanu, 
Iordănescu, Stoica, Bălăci, Cri- 
șan, Cămătarii, M. Răducanu, 
Țălnar, Cîmpeanu II.

După etapa de sîmbătă, s-a 
reunit și lotul național de ti
neret, care va întîlni, tot 
miercuri, în. deplasare, echipa 
reprezentativă a Kuweitului.

ETAPA VIITOARE (14 martie)
Sportul studențesc — F.C.M. Brașov
F.C. Olt — „Poli" Timișoara
Corvinul Hunedoara— Dinamo
S.C. Bacău
Steaua
Jiul
F.C. Baia Mare
„U" Cluj-Napoca
F.C Argeș

- A.S.A. Tg. Mureș
- Chimia Rm. Vîlcea
- Univ. Craiova
- Progresul-Vulcan
- Politehnica lași
- F.C.M. Galați

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

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA 19 13 2 4 32-13 28
2. Dinamo 19 11 2 6 32-16 24
3. F.C.M. Brașov 19 10 4 5 26-20 24
4. F.C. Argeș 19 10 1 8 31-21 21
5. Corvinul 19 9 2 8 35-27 20
6. „U" Cj.-Nap. 19 9 2 8 25-23 20
7. Chimia 19 9 2 8 27-35 20
8. Steaua 19 7 5 7 27-23 19
9. S.C. Bacău 19 7 5 7 25-28 19

10. Progresul-Vulcan 19 8 3 8 27-32 19
11. „Poli” Tim. ' 19 8 2 9 18-22 18
12. Jiul 19 8 1 10 28-26 17
13. Politehnica lași 19 7 3 9 28-26 17
14. A.S.A. Tg. M. 19 7 3 9 29-36 17
15. F.C. Olt 19 6 5 8 21-28 17
16. Sportul stud. 19 7 2 10 21-26 16
17. -F.C. Baia Mare 19 6 2 11 21-32 14
18. F.C.M. Galați 19 5 2 12 24-43 12

tn pag. 2—3 amănunte de la meciurile etapei 
• 19-a a Diviziei „A“.

GOLGETERI1
13 GOLURI : Radu n (F.C. Argeș) — 3 din 

11 m. 12 GOLURI : Țevi (Progresul Vulcan), 
Fanicl (A.S.A. Tg. Mureș) — 1 din 11 m. 
11 GOLURI : Petcu (Corvinul). 8 GOLURI : 
Gluchlci (Jiul).



S-A RELUAT CAMPIONATUL DE RUGBY
Sportul studențesc, 9-7 cu Știința CEMIN Baia Mare, îi spui 

berâ acesteia veleitățile...

MARIN STAN, CAMPJON 
NAf ONAL LA PISTOL VITEZĂ 

ÎN SALĂ
Primăvară afară, primăvară 8' 

tn inimile rugbyștilor ; s-a re
luat campionatul 1 O surpriză 
de proporții la București : 
Sportul studențesc cișligă in fa
ța echipei dm Baia Mare care 
anunța un posibil „șah la titlu1*. 
Duelul continuă acum doar în
tre Dinamo și Steaua...

SPORTUL STUDENȚESC - 
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 

7 (0—4). Un mini-derby care
a corespuns parțial și asta mai 
mult datorită „15-lui** studen
ților bucureștenl care a acțio
nat cu multă ardoare și dăruire. 
Este de neînțeles, dealtfel, cum 
au putut pierde băimărenii cînd, 
de fapt, prezentau o înaintare 
(deși lipsită de aportul lui Dan 
Florea) cu vedete autentice (Io- 
niță, Ungureanu, Urdea, Tătu- 
cu. Varga, Beraru etc.). Neori
entată suficient din punct de 
vedere tactic, aceasta a permis 
unor Viman, Păunescu, frații 
Căinaru, Mihalache, Atanasiu și 
acest tânăr de talent care este 
Marian Gurămare să contraca
reze o ipotetică superioritate, 
începutul l-au avut oaspeții 
care deschid scorul în min. 16 
prin Ioniță (acțiune V. Ion bine 
continuată de Tîrnyancsev), eseu 
la colț. Același Ioniță ratează o 
acțiune la fel de incisivă și pe
riculoasă în min. 39. Două mi
nute după pauză. Cantea izbu
tește un drop-goal din „22-ul“ 
bucureștean și 0—7 . Cam de pe 
aici se trezește Sportul care 
află în Paras cliiv eseu un șuter 
redutabil, trei lovituri de pi
cior ■ două ..pedepse*4 (min. 45 
și 49) și un „drop*4 (min. 55), 
ca urmare a unui pressing a- 
gresiv foarte inspirat : 9—7 ! Ar
bitrul M. Gavrici _(care nu a 
condus rău) era pe punctul să 
întoarcă însă rezultatul, acor
dând oaspeților din fața buturi
lor o î.p. (min. 76), pe un 
„înainte** imaginar al lui Tlie, 
apoi proteste, lovitură de pe
deapsă — V. Ion nimerește însă 
bara : Justiție imanentă !

DINAMO — RAPID 52—3 
(18—0). Dinamo a făcut în fața 
echipei din Giuleștî un „galop 
de sănătate** care a început în 
min. 19. Au înscris eseuri : Chi- 
ricencu, Aldea și Stoica (cîte 2), 
Car age a, Paraschiv, Podărescu, 
Petre. Din cele 10 încercări 
Constantin a transformat 6 1 
Pentru Rapid a punctat din l.p. 
Iordan Popa. Arbitraj impecabil 
al lui Paul Soare.

Dimitrie CALLIMACHI

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — ȘTI
INȚA PETROȘANI 6—13 (6—7) !
Cu o formație improvizată, nesi
gură în apărare (placajele au 
fost adesea doar mimate), inde
cisă în atac sau haotică în ac
țiuni, gazdele nu puteau depăși 
un 15 deosebit de ambițios, ca 
acela al studenților din Valea 
Jiului. Oaspeții s-au impus de 
la început (în min. 11 au des
chis scorul, prin Tudose, l.p.) 
fiind, de regulă, primii la re- 
cepționarea baloaneler. Celelalte 
puncte ale Științei le-au reali
zat Gh. Dinu (eseu) și Șt. Con
stantin (eseu transf. de Tudose). 
Pentru gazde a Înscris Slșiu 
(două l.p. ; același jucător a ra
tat alte două lovituri similare). 
La debutul său ca arbitru în 
Divizia „A**, Gh. Căldăraxu 
(Iași) s-a achitat bine de misiu
nea încredințată, manifesting 
calm și promptitudine (T. ST.)

STEAUA — HU* TIMIȘOARA 
104—8 (44-4) ! Dezlănțuiți, cam
pionii au făcut tot ce au vrut 
în fața unei tinere echipe care 
este o palidă umbră a campioa
nei de altădată. Atacând în va
luri, Steaua i-a satisfăcut întru 
totul pe numeroșii ei suporteri 
(și) prin cede 19 (!) eseuri rea
lizate de Roșu 4, Lungu 3, Fui- 
cu, Enache, Murariu, Călin — 
cîte 2, Corneliu, Cloarec, Achim. 
Alexandru, acesta din urmă — 
în deosebită formă — transfor
mând 14 dintre ele. Punctele 
oaspeților au fost marcate de 
Matei — două eseuri. Pentru 
debutul în „A**, • notă de încu
rajare arbitrului censtănțean C. 
Stanca. (G. R.)

POLITEHNICA IAȘI — FARUL 
CONSTANȚA 0—3 (0—0). Stu
denții au dominat avînd șapte 
l.p. din poziții foarte bune, toa
te ratate. Pentru oaspeți a mar
cat Bezușcu (l.p.). Arbitru : D. 
Grigorescu. (D. DIACONESCU, 
coresp.).

C.S.M. SIBIU — CONSTRUC
TORUL CONSTANȚA 20—0 (8—0). 
Joc la discreția gazdelor. Toate 
punctele s-au marcat din încer
cări : Negru și Lupaș, cîte 2, 
Zamfir — 1. Arbitru : St. Cră
ciun eseu. (I. BOȚOCAN, coresp.)

RULMENTUL BÎRLAD - 
P.T.T. ARAD 24—6 (14—3).

In clasament : 1. DINAMO. 2. 
Steaua cîte 40 p, 3. Șt. Baâ'a 
Mare 36 p. etc.

O plecare în forță, în spatele grămezii, a lui Al. Atanasiu ; 
fază din meciul Sportul studențesc — Știința Baia Mare 9—7 

Foto : V. BAGEAC

ULTIMUL TURNEU
La București (locurile 1—4), 

Baia Mare (locurile 5—8) șl Con
stanța (locurile 9—12) au înce
put Ieri ultimele turnee pe gru
pe valorice din cadrul campio
natului feminin de volei, ediția 
1980—1981. Amănunte :

• STATU QUO IN PLUTONUL 
FRUNTAȘ... Cel de al patru
lea și ultimul turneu al „careu
lui** fruntaș n-a adus nimic nou 
față de precedentele. Dinamo 
continuă seria succeselor. Ști
ința Bacău — seria înfrângerilor, 
Iar celelalte două participante, 
C. S. U. Galați șl Farul Constan
ța nu se preocupă decât de me
ciul direct, care va decide echl- 
£a clasată pe locul al doilea.

Ti, Dinamo, în formația • Ma
riana Ion eseu, Corina Crivăț, 
Victoria Georgescu (Carmen 
Bobe), Irina Petculeț, Doina 
Moroșan (Speranța Găman), Car
men Cadar (Mircla Pavel), a do
vedit din nou că nu poate fi 
întrecută de nici una dintre par
tenerele de grupă. Elevele maes- 
trel emerite a sportului Doina 
Ivănescu s-au detașat net de 
adversarele lor, voleibalistele 
de la C. S. U. Galați, care,

poligonului acoperit 
s-a des- 
duminlcă 

de pistol

La sala _ 
Dinamo din Capitală 
fășurat sîmbătă si 
campionatul național 
viteză indoor, competiție organi
zată in premieră în țara noas
tră. Concurențil au demonstrat 
un nivel acceptabil de pregătire 
pentru acest Început de 
materializat In

sezon.
două rezultate

bune, obținute de Marin Stan gi 
Corneliu Ion.

REZULTATE TEHNICE : 1. M.
Stan (Steaua) 594 p, 2. C. Ion 
(Steaua) 593 p, 3. T. Tască (Di
namo) 591 p, 4. C. TMolu 
(Steaua) 590 p, 5, V. Suciu 
(Steaua) 590 p, 8. M. Bujdei 
(Steaua) 588 p.

CAMPIONATUL
DE BASCHET (f)

(Urmare din pag. 1)
stantinescu (ambii din Bucu
rești !) : la o pătrundere for
țată efectuată de Ștefania Borș 
(Voința), ei au acceptat coșul 
Înscris de aceasta, in loc să o 
sancționeze cu greșeală perso
nală. Au marcat : Popescu 30, 
Borș 30, Grecu 18, Tomescu 4, 
Ungureanu 2 pentru Voința, 
respectiv Mate 31, Bolovan 11, 
Jurcă 10, Popa 8, Mcrca 8, Anca 
8, Ciubăncan 6.

VOINȚA BRAȘOV — POLI
TEHNICA C.S.Ș. 2 BUC. 68—64 
(27—38). Joc de mare luptă, cîș- 
tigat de foarte tînăra echipă din 
Brașov care a recuperat un 
handicap de 13 puncte și a în
vins în urma unui final capti
vant. Din păcate, deși a cîști- 
gat această partidă dificilă, Vo
ința nu s-a putut clasa pe lo
cul 3 (pe care il merita) din 
cauza rezultatului viciat al me
ciului precedent. Au marcat : 
Pali 23 Lambrino 11, Parcanschi 
10, Grecea 8, Adler 8, Solovăs- 
tru 6, Ciccio 2 pentru gazde, 
respectiv Filip 22, Fotescu 18, 
Bădinici 10, Roșianu 6, Zidaru 
4. Radu 2, Tocală 2. Au arbi
trat foarte bine M. Aldea (Plo
iești) și C. Cotnăniță (Galați).

VOINȚA BRAȘOV — CO
MERȚUL LIC. „BOLYAI" TG. 
MUREȘ 66—65 (30—40, 59—59). 
Cele mai tinere echipe ale gru
pei valorice 1—6, alcătuite în 
proporție majoritară de junioa
re, au oferit unul dintre cele 
mai atractive meciuri ale tur
neului. Mureșencele au condus 
cu 18 puncte (48—30, în 
min. 23), dar de aici a 
intervenit revirimentul bra- 
șovencelor care au înce
put o pasionantă cursă de ur
mărire, încheiată cu succes. Au 
marcat : Pali 35, Lambrino 15, 
Adler 7, Grecea 6, Solovăstru 3 
pentru Voința, respectiv Gyorfi 
21, Borbely 10, Kiss 10, Opriciu 
7, Kirr 7, Kloss 4. Hegeduș 3, 
Precup 1, Ianoși 2. Au arbitrat 
foarte bine Șt. Grecu (Tg. Se
cuiesc) și C. Comăniță.

Alte rezultate : Voința Buc.
— Crișul 63—53 (33—28), Crișul
— Comerțul 71—52 (41—23).

ÎN CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
știind că nu au șansă de cîștig, 
și-au menajat eforturile în vede
rea meciului cu constănțencele. 
Scor 3—0 (7, 7, 6) pentru Dina
mo, a cărei formație s-a remar
cat in corpore, în timp ce de la 
studente doar Crîna Georgescu- 
Răuță și Lia Catarig. Arbitraj 
competent și autoritar : C. Pita- 
ru (Sibiu) și L Covaci (Bucu
rești) .

In partida a doua, mai echili
brată șl mai interesantă, Farul a 
dispus de Știința Bacău cu 3—1 
(—15, 5, 13, 4), în urma unor e- 
forturi deosebite, băcăuancele 
luptând cu ambiție șt uneori, cu 
eficiență pentru prima lor victo
rie. Și numai scăderea de for
mă a două dintre titulare, Mioa
ra Blstriceanu și Luminița Bălan, 
le-a îndepărtat de scop. S-au 
remarcat ; Gutalza Gelil (cea 
mal constantă), Iuliana Enescu, 
Carmen Marinesen și Marla Ena
che de la învingătoare, Kate 
Tcacenco, Monica Moîse, Niculi- 
na Ciucureanu și Lucîca Zoia, de 
la învinse. Arbitraj foarte bun : 
A. Dinlcu (Buc.) — V. Tiîcă 
(Craiova). Turneul continuă azi, 
de la ora 18,30 în sala Dinamo.

Aurelian BREBEANU

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXTRA ORDIN ARA 
„PRONOEXPRES44 DIN 8 MARTIE 1981

Faza I : Extragerea I : 36 20 22 17 24 ; Extragerea a n-a : S3 25 7
13 42 ; Extragerea a Ill-a : 31 23 34 6 29 ; Extragerea a IV-a : 2 27 40 
22 20. Faza a Il-a : Extragerea a V-a : 27 21 8 16 23 36 ; Extragerea
a Vl-a : 16 10 44 25 1 45 ; Extragerea a Vil-a : 37 18 38 28 5 10. Faza
a Ill-a : Extragerea a Vin-a : 29 10 18 2 26 ; Extragerea a IX-a : 37 
3 7 2 25. Faza a IV-a : Extragerea a X-a : 29 12 4 31 7 39 ; Extrage
rea a Xl-a : 5 24 9 12 27 41 ; Extragerea a XD-a : 36 13 25 6 2 S3 ; Ex
tragerea a XHI-a : 33 29 1 ifl 31 2. Fond total de câștiguri (provizoriu): 
3.760.000 lei.
REZULTATELE CONCURSULUI VII. Roma —- Napoli X
PRONOSPORT DIN 8 MARTIE VIII. Udinese — Como 1

I. Avellino — Perugia 1 IX. Varese -- Lazio 1
II. Cagliari — Torino X X. Verona — Milan X

III. Catanzaro -- Brescia X XI. Minerul G.H. — Gl. B-ța X
IV. Inter — Fiorentina 2 XII. Min. .Cavnic — F.C. Bihor X
V. Juventus — As coli 1 XTIT. Dacia — C.F.R. CJ.-Np. X

VI. Pistoiese — Bologna 2 Fond total de cîștfgurl: 785.675 leL

O MARATEX, ÎN OFENSIVA... 
Peste 1 500 de spectatori au asis
tat la partidele primei zile a 
ultimului turneu pentru locu
rile 5—8, găzduite de sala „Da
cia** din BAIA MARE. Intr-un 
meci maraton, lidera acestui 
pluton de mijloc, Flacăra roșie 
București, a f-ost întrecută de 
Penicilina Iași cu 3—2 (11, —8,

—8, 8, 13), după o cursă specta
culoasă, în setul decisiv. Remar
cate : Georgeta Popescu, Ane- 
Jiese Boltres și Aurelia Ichim, de 
la învingătoare, Lucia Ettz șl 
Marla Marinescu, de la învinse. 
Arbitri : V. Szakacs și I.
Pintea, ambii din Baia Mare. 
Maratex Baia Mare a începui 
aici cursa pentru un loc mai bun 
în clasament, învingând clar pe 
Rapid cu 3—0 (9, 6, 12). Cele
mal bune : Doina Săvolu, Nicu- 
lina Stănică, Silvia Dobrovolschl 
(M), Maria Ivanov și Constanța 
lorga (R). Arbitri : D. Baba (Tg. 
Mures) si I. Stoica (Bacău) (V. 
SASARANU, coresp.).

9 ÎN CURSA PENTRU SAL
VARE, CHIMPEX TRECE DE 
WU“. în prima zi a „turneului 
retrogradării*4, Universitatea Cra
iova și-a asigurat rămânerea 
în divizia „A**, cîștigînd cu 3—1 
(4, —12, 4, 7) meciul cu Univer
sitatea București, învingătoarele 
avînd în Camelia Ursache, Ca
melia Tomeci și Constanța Mi
litam cele mai bune jucătoare. 
Arbitri : Al. Dragomir (Buc.) și 
E. Mendel (Sibiu). Meciul ai 
doilea, la care sala a fost arhi
plină, a opus echipele care lup
tă pentru evitarea penultimului 
loc : Chim oex Constanța și
„U44 Cluj-Napoca. Chimpex 
jucat bine, în sextetul Emilia 
Mănăilă, Liliana Văduva, Mariana 
Focșa, Otllia Seeoșan. Eugenia 
Blebea și Luxa Racovițan, cîști
gînd în numai 39 de minute cu 
3—0 (6, 5, 4). Arbitri : M. S toma
te (Buc.) și D. Delcea (Galați). 
(C. POPA, coresp.).
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Divizia „A”, etapa a XlX-a

Performere: SPORTUL și ARGEȘUL
...Deci Ciaiova nu e virtuală campioană, cum au crezut 

grăbiții, cu jucătorii gata pregătiți, cu frezele aranjate, 
pentru fotografia de album. în 1972—1973, Universitatea a 
mai avut 4 puncte avans față de Dinamo și a pierdut 
titlul datorită unui singur gol marcat în minus ! Oblemenco 
a trăit, ca jucător, acele clipe copleșitoare de tristețe, la 
Arad. Acum, o singură victorie in deplasare a dinamo- 
viștilor îi apropie pe elevii lui Valentin Stănescu de... de
cizia meciului Dinarpo—Craiova, de la București. Este ade
vărat că oltenii au avut sîmbătă și puțin ghinion, dar 
)5arcă Argeșul nu a avut de trei ori mai mult ghinion 
cu ei în Cupă ? Ajungind vorba la piteștenl, iată că am
bițiosul și „furibundul Halagian", incins cum era de focul 
a două partide in care a jucat și contra șansei, s-a mai 
răcorit pe Copou, mutindu-i totodată pe ieșeni pe tava 
cu jăratec pe care se dansează jocul de-a retrogradarea...

Șocul etapei, la Bacău ! Autori, Sportul studențesc și 
Sandu Mircea, atacantul de rasă pe care nici repetatele 
operații suferite, nici uitările, de-a lungul anilor, ale selec
ționerilor nu-1 pot opri să „execute" din cînd în cînd cîte 
o echipă tocmai cînd îi e lumea mai dragă. Se vede treaba 
că, mai mult ca oltenii, băcăuanii suportă greu laudele... 
în fine, deși doar lordache a jucat sîmbătă la nivelul ha
rului său excepțional (foarte util și Stoica, ambițios și 
cuminte, dar el poate și mai mult), Steaua ne-a făcut să 
reînțelegem că poate ajunge din nou o echipă mare, avînd 
resurse evidente pentru o revenire — în plin marș — mult 
așteptată. Credem in titularizarea promițătorilor Iovan și 
Cernescu, ca și a lui Agiu, o soluție (bună) uitată.

Remarcînd faptul că județul Hunedoara va arbitra sîm
bătă duelul indirect — pentru titlu — dintre Craiova și 
Dinamo (oltenii vor juca la Petroșani, dinamoviștii la 
Hunedoara), subliniem încleștarea luptei pentru a promova 
în lumea europeană a fotbalului, lupta pentru un loc In 
Cupa U.E.F.A. la care aspiră Argeșul, Corvinul, ,,U", Chi
mia, Steaua și Bacăul, toate vrînd „să sară" Brașovul.

Privind subsolul clasamentului, serios zdruncinat de 
„bomba" Sportului studențesc și de victoria argeșeană la 
Iași, iată un fel de...... prognoză a meteorologului de ser
viciu" (pentru această zonă) : „ca urmare a mișcărilor de 
aer rece, vîntul se va înteți considerabil, va sufla 
cu viteze foarte mari, se anunță chiar furtuni !“.

Nimeni nu știe cine va scăpa... Marius POPESCU

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
• SERIA I •

F.C. CONSTANȚA — CHIMIA 
BRAILA 2—1 (1—1). Autorii go
lurilor : Peniu (min. 9), Betcu 
(min. 60 din 11 m), respectiv
Tudor (min. 43).

MINERUL GURA HUMORU
LUI — GLORIA BISTRIȚA 0—0.

VIITORUL GIIEORGHENI — 
C.S.U. GALAȚI 2—0 (1—0). Au
marcat : Ciorcerl (min. 8) si 
Tudose (min. 70 din 11 m).

GLORIA BUZĂU - VIITORUL 
MECANICA VASLUI 1—1 (1—0).
Au înscris Ghizdeanu (min. 33) 
pentru Gloria, Cezar (min. 74) 
pentru Viitorul.

DELTA TULCEA — C.S.M. SU
CEAVA 3—2 (2—0). Au marcat * 
Rotaru (min. 8, 43), Belea (min. 
52), respectiv Petrescu II (min. 
77), Neacșu (min. 88).

C.S. BOTOȘANI — I.M.U. 
MEDGIDIA 5—0 (3—0). Autorii
golurilor : Dumitru (min. 6), E- 
pure (min. 36), Iancu (min. 45 
și 52) și Bigan (min. 75).

UNIREA DINAMO FOCȘANI
— C.S.M. BORZEȘTI 2—0 (1—0).
Au înscris : Gălan (min. 40 din 
11 m) și Manolache (mim. 72).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA
— OLTUL SF. GHEORGHE 2—1 
(1—0). Au marcat : luga (min. 
38), Alecu (min. 65), respectiv 
Ador Jan (min. 68).

CIMENTUL MEDGIDIA — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 2—0 
(1—0). Autorul golurilor : Stă- 
moiu (min. 3 și 58).

Relatări de la S. Nace, D. Bo- 
lohan, C. Malnași, D. Soare, P.
Comșa, T. Ungureanu, ’V. Mano-
liu., N. Costin și R., Avram.

1. F.C. CONST. 18 15 3 0 37- 6 33
2. Gloria B-ța 18 10 5 3 27-15 25
3. C.S.M. Suceava 18 9 3 6 32-19 21
4. Unirea D. Focș. 18 9 3 6 29-17 21

Viit. Gheorgheni 18 9 3 6 25-23 21
6. Delta Tulceo 18 10 0 8 33-23 20
7. F.C.M Prog. Br. 18 7 4 7 26-23 18
8. Viit. mec. Vaslui 18 7 3 8 18-23 17
9. C.S.M. Borz. 18 7 2 9 29-28 16

10. Cimentu* Med. 18 7 2 9 22-31 16
11. I.M.U. Medg. 18 7 2 9 17-29 16
12. C.S. Botoșani 18 7 1 10 28-26 15
13. C.S.U. Galați 18 6 3 9 25-32 15
14. Gloria Buzâu 18 6 3 9 16-23 13
15. Ceah. P. Neamț 18 6 2 10 18-26 14
16. Minerul G. H. 18 4 6 8 12-24 14
17. Oltul Sf. Gh. 18 5 4 9 11 25 14
18. Chimia Brâila 18 5 3 10 21-33 13

• SERIA A H-a •
C.S. TÎRGOVIȘTE — SIRENA 

BUCUREȘTI 5—1 (3—0). Au mar
cat : Sava (min. 14 și 65), Efti- 
mie (min. 21), Economu (min. 
28), Pitaru (min. 53), respectiv 
Șutru (min. 88).

PETROLUL PLOIEȘTI — CHI
MICA TÎRNAVENI 5—1 (1—1).
Au înscris : Cojocaru (min. 18), 
Cismaru (min. 48), Gălățeanu 
(min. 50 și 55), Libiu (min. 82), 
respectiv Oprișor (min. 29).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— ȘOIMII IPA SIBIU 0—1 (0—1). 
Unicul gol a fost realizat de 
Frățilă (min. 39).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
POIANA CIMPINA 2—2 (1—2).
Autorii golurilor : Ciutac (min. 
29 din 11 m), Bocru (min. 50), 
pentru Nitramonia, respectiv 
Popa (min. 22), Preda (min. 23).

METALUL PLOPENI — RUL
MENTUL ALEXANDRIA 1—0 
(0—0). A înscris: Dobrescu (min. 
76 din 11 m).

TRACTORUL BRAȘOV — ME
TALUL BUCUREȘTI 1—2 (0—2).
Au marcat : Ariâean (min. 57). 
respect’v Nica (min. 33) și Giu- 
giumâcă (min. 35).

PANDURII TG. JIU/— ROVA 
ROȘIORI 5—0 (1—0). Auterid go
lurilor : Rădol (min. 16, 77).
Turcaș (min. 61), Rădulescu

(min. 75), Nanu (min. 83 — din 
11 m).

RAPID BUCUREȘTI — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—0 (1—0). A 
marcat Paraschiv (min. 28 și 87).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI 4—3 
(1—3). Au înscris : Sultănoiu
(min. 34, 52, 76), Niță (min. 46), 
respectiv Sertău (min. 22 și 25), 
Udrică (min. 28).

Relatări de la M. Avanu, I. 
Tănăsescu, N. Ștefan, V. Lazăr, 
M. Eoghicl, C. Gruia, M. Băloi, 
D. Brănoiu și N. Tokacek.

1. C.S. T-VIȘTE 18 12 5 1 37- 7 29
2. Petrolul PI. 18 10 6 2 35-12 26
3. Rapid Buc. 18 9 4 5 31-18 22
4. Met. Plopeni 18 8 5 5 21-15 21
5. Rulmentul Alex. 18 8 4 6 20-16 20
6. Flacora Moreni 17 8 3 6 22-18 19
7. Metalul Buc 18 6 6 6 25-20 18
8. Poiana Cîmpina 18 8 2 8 23-28 18
9. Pandurii Tg. Jiu 18 7 3 8 23-20 17

10. Mecanica fina 18 7 3 8 22-25 17
11. Nitramonia Fâg. 18 7 3 8 17-24 17
12. Gaz metan 18 5 6 7 20-21 16
13. Tractorul Bv. 18 7 2 9 25-28 16
14. Șoimii IPA Sb. 18 6 4 8 16-31 16
15. Autobuzul Buc. 17 5 4 8 22-25 14
16. ROVA Roșiori 18 5 4 9 15-27 14
17. Chimica Tîrn. 18 5 4 9 23-41 14
18. Sirena Buc. 18 2 4 12 19-40 8

• SERIA A lll-a •
U.T. ARAD — METAJLUL 

AIUD 3—0 (0—0). Au înscris :
Șchiopu (min. 77) și Vaczi (min. 
83 din 11 m și min. 89).

MINERUL MOLDOVA NOUA - 
C.F.R. TIMIȘOARA 2—1 (2—0).
Autorii golurilor : Văcariu (min. 
23 și 25), respectiv Tămăreanu 
(min. 59).

MINERUL CAVNIC — F.C. BI
HOR ORADEA 2—2 (1—1). Au
marcat : Stențel (min. 41), Tul- 
ba I (min. 90) pentru Minerul, 
Lupău (min. 35), Georgescu 
(min. 76) pentru F.C. B’hor.

AURUL BRAD — C.I.L. SI- 
GHET 4—1 (4—0). Autorii goluri
lor : Petrișor (mim. 14), Agud 
(min. 15), Bucur (min. 25), Dina 
(min. 45 din 11 m), respectiv
Tipica (min. 72).

U.M. TIMIȘOARA — META
LURGISTUL CUGIR 2—2 (0—2).
Au înscris : Mehedinții (min.
75 și 87) pentru U.M., Bucur 
(min. 32), Vătafii (min. 40) pen
tru Metalurgistul.

DACIA ORAȘTIE — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 1—1 (1—1). Au
marcat : Colea (min. 7) pentru 
Dacia, respectiv Albu (min. 45).

OLIMPIA SATU MARE — RA
PID ARAD 6—0 (2—0). Autorii 
golurilor : Hațeganu (min. 26, 28 
și 85 din 11 m), Mureșan (min. 
46). State (min. 56 și 78).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — MI
NERUL LUPENI 1—0 (1—0). A 
marcat Pit (min. 4).

F.C.M. REȘIȚA — MINERUL 
ANINA 3—0 (2—0). Au tnscțis !
Aelenei (min. 17) și Oancea 
(min. 38 și 70).

Relatări de la N. Străjan, P.
Sumandan, Z. Debrețeni , Al.
Jurcă, L. Marton , B. Cretu. Z.
Kovael. I. Ghjșa 81 E». Glăvan.

1. U.T.A. 18 11 3 4 32-15 25
2. C.F.R. Ci.-Nap. 18 9 4 5 38-17 22
3. F.C.M. Reșița 18 10 2 6 27-19 22
4. Olimpia S.M. 18 9 3 6 41-25 21
5. F.C. Bihor 18 8 5 5 29-19 21
6. C.I.L. Siqhet 18 8 3 7 31-35 19
7. C.F.R. Tim. 18 7 4 7 25-21 18
8. U.M. Timișoara 18 7 4 7 20-18 18
9. înfr. O rad. 18 9 0 9 24-24 18

10. Aurul Brad 18 7 3 8 31-27 17
11. Metalul Aiud 18 8 1 9 22-36 17
12. Minerul Cavnic 18 7 2 9 25-31 16
13. Rapid Arad 18 6 4 8 18-30 16
14; Dacia Orăștie 18 6 4 8 19-38 16
15. Minerul Lupeni 18 7 1 10 25-27 15
16. Metalurg. Cugir 18 6 3 9 26-28 15
17. Minerul M.N. 18 7 1 to 22-31 15
18. Minerul Anina 18 5 3 10 16-34 13
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0 EGALITATE NESCONTATA, TOTUȘI...
UNIV. CRAIOVA - STEAUA 1-1 (0-0)

Stadion Central ; teren moale ; vreme senina, calda ; spectatori circa 
30 000. Au marcat : BĂLĂCI (min. 47), CERNESCU (min. 84). Șuturi la 
poartă : 24—10 (pe poartă : 10—7). Cornere : 7—1.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Lung 7 — Negrilă 7, Tilihoi 6, Ciupitu 7, Un- 
gureanu 8 — Țicleanu 7, Beldeonu 6, Bălăci 8 (min. 61 Geolgâu 7) — Cri- 
șan 7, Cămătaru 6, Irimescu 6 (min. 75 Donose 6).

STEAUA : lordache 9 — Arghelini 6, Sameș 7, FI. Marin 7, Agiu 7 — Io- 
van 7, Stoica 8, lordânescu 6 — M. Răducanu 6, Ad. lonescu 6, Jurcâ 6 
(min. 77 Cernescu 7).

A arbitrat : Otto Anderco (Satu Mare) 9 ; la linie : D. Ologeanu (Arad) 
și R. Petrescu (Brașov).

Cartonașe galbene : TILIHOI, IRIMESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 2—3 (0—0).

centrat,„O ană a plonjat „pe lingă", Augustin 
agnea (in spatele lui) va relua cu capul in 

deschis de Orac. (Dinamo — F.C.M. Galați 
Foto : I. MIHAICĂ

L LA ZECE ȘUTURI!
tMO - F.C.M. GALAȚI 3-1 (2-1)
-en bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 10 000. 
iin. 18), DRAGNEA (min. 39 și 85), AUGUSTIN (min. 
: 30-7 (pe poartâ : 11—2). Corners : 17—2.
6—1. Marin 6, Pana 7, Dinu 7, Stânescu 6 (min. 

itin 7, Dragnea 7+, Stredie 6 — Țâlnar 6, D. Geor- 
eanu 6), lordache 6.
nâ 6 — Popescu 5, Vlâduț 6, Vlad 6, Orac 7 — O. 
late 6-f- — R. Dan 6, Onofrei 5, C. Rusu 6.
guliei 9 ; la linie : T. Moisescu (ambii din Drobeto 
novici (lași).
VLAD.

>. La speranțe : 0-0.
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că poate marca, singur, la pa
tru metri de poartă I Dinamo 
continuă să împingă jocul, dar, 
este evident că „rampa de lan
sare" numită Țălnar nu funcțio
nează ca de obicei, deoarece e 
marcată strict șl eficace de 
cel mai bun jucător gălățean, 
ex-înaintașul Orac, afectat ex
pres rolului de cerber. Di- 
namo egalează în min. 39, cînd 
Dudu, sufocat în centru, se de
părtează pe extremă, centrează 
și DRAGNEA reia cu capul In 
gol. în minutul următor, AU
GUSTIN sprintează în stil perso
nal și se oprește în... gol. Me
ciul e jucat, deși mai sînt 50 de 
minute de joc. Lupta dintre oca
ziile dinamoviste și încercă
rile de contraatac gălățene con
tinuă și se încheie cu golul lui 
DRAGNEA (min. 85), „boltă" 
frumoasă peste sprintenul, dar 
cam dezordonatul Oană.

loan CHIR1LĂ

MARICA...

Sîmbătă, într-o zi senină și 
caldă, toate drumurile Craiovei 
duceau la stadionul Central, a- 
colo unde statuia unui fotbalist 
în acțiune seamănă atît de bine 
cu Oblemenco. Tribunele arhi
pline așteptau un meci mare, cu 
toate că Steaua era învăluită 
încă, Ia propriu și la figurat, în 
ceața de la ...Brașov. Normală și 
dorită era la Craiova o victorie 
lejeră a liderilor autoritari ai 
campionatului. Steaua părea că 
simte această povară și tocmai 
de aceea a avut ambiția ca în 
contextul celor 90 de minute aip 
companiei de elită a craiovenilor 
să facă ceva pentru a se uita 
mai repede debutul său jenant 
din acest sezon.

Firește, cei ce au pornit me
ciul în trombă au fost craiove- 
nii. Bălăci, foarte activ și insis
tent, a condus echipa la atac și 
a fost la un pas de a deschide 
scorul în min. 8, dacă portarul 
Iordache n-ar fi arătat de la în
ceput că este greu de trecut. Vi
zavi, în echipa Stelei, Stoica 
conducea contraatacurile șl în 
min. 27, la © greșeală a lui Bel- 
deanu, M. Răducanu a avut © 
mare ocazie. Șuturi mai multe la 
poartă au expediat craiovenii, u- 
neori imprecise, alteori respinse 
de Iordache. Jocul se ecnilibrase 
și în finalul reprizei Steaua a ra
tat de două ori deschiderea sco
rului : în min. 36, prin Jurcă 
(șut în portar) și în min. 44, 
lordânescu, penaltyul ratat. în 
echipa Universitatea Be ob
serva că lui Bălăci ii scăzuse 
forța de joc, ceea ce influența 
potențialul liniei de mijlocași 
în care doar Țicleanu era mai 
vivace. Din linia fundașilor lip

sea Ștefănescu, obișnuit să îm
pingă mijlocașii înainte. Astfel, 
jocul în atac al bucureștenilor 
era ușurat, deși atacanțil acesto
ra, incluzînd și pe lordânescu, 
nu se manifestau la valoarea lor.

A venit pauza, BĂLĂCI, a re
intrat cu puteri noi și a marcat, 
în min. 47, dintr-o acțiune indi
viduală, golul de mare frumusețe 
pe care l-ați văzut, cei mai 
mulți, la transmisia televizată. 
Curînd el avea să dispară iarăși 
din joc, acuzînd și o lovitură în 
mușchi, fiind schimbat cu Geol- 
gău. Grupul de șoc al ste- 
liștilor, Sameș, FI. Marin, Stoi
ca și Iovan împingeau mereu e- 
rhipa înainte, craiovenii reac
ționau, duelurile erau rapide. 
Mari ocazii au început să se suc- 
ceadă : Geolgău în min. 76, dar 
Iordache este de netrecut ; 
Adrian lonescu min. 78 ; Bel- 
deanu trimite mingea în bară în 
min. 80 ; Geolgău din nou, min. 
81, singur cu Iordache, pe lîngă 
bară ; Țicleanu a șutat șl el pe
riculos min. 83, pentru ca în min. 
84 Adrian lonescu să expedieze 
mingea puternic în bara porții 
Iui Lung, mingea să ricoșeze în 
fața Iui CERNESCU, de curînd 
intrat în echipă, și acesta să 
egaleze : 1-1. Tribunele tăceau. 
Păreau resemnate. Dealtfel, ca șl 
echipele și cei din jurul lor, 
care acuzau parcă greutatea 
celor 90 de minute.

O partidă cu 12 internaționali 
din lotul reprezentativ, cu două 
echipe care au făcut eforturi, dar 
se pare că trei jocuri în 10 zile 
(plus prelungirile din cupă) l-au 
marcat pe mulți din jucători.

Aurel NEAGU

MECIUL MARILOR OCAZII

Minutul 72 al partidei F.C.M. Brașov — F.C. Baia Mare : Bucur 
a executat bine lovitura de la marginea careului și va marca 
al doilea gol al gazdelor Foto : Dragoș NEAGU

FĂRĂ PREA MARI PROBLEME...
F.C.M. BRAȘOV - F.C. BAIA MARE 2-0 (1-0)

Stadion Tineretului ; teren moale ; timp primâvâratic ; spectatori - apro
ximativ 15 000. Au marcat: GHERGHE (min. 43) și BUCUR (min. 72). Șu
turi la poatră : 13—3 (pe poartâ : 7—2). Cornere : 4-4.

F.C.M. BRAȘOV : Balasz 7 — Papuc 6, Naghi 8, Panache 7, Manciu 6 — 
Șulea 7, Bucur 7, Gherghe 7 - Marinescu 8, Paraschivescu 8, Ciobanu 8.

F. C. BAIA MARE : Windt 8 — Molnar 6, Borz 6, Sabău 7, Koller 6 — 
P. Radu 7, Bălan 8, Mureșan 6 — Sepi 6 (min. 60 Dragomirescu 6), Terheș 
6, Roznai 6 (mir. 70 Deac 6).

A arbitrat : Cr. Teodorescu (Tîrgoviște) 9 ; la linie : R. Șerban (Craiova) 
— cu semnalizări greșite — și I. Roșoga (București).

Cartonașe galbene ; BALAN, NAGHI, DEAC.
Trofeul Petschovschi s 10. La speranțe : 1—2 (0-1).

• ■"■ii.......... .. ............................. ................................ i ,i

TESUL VULCAN - JIUL 1-0 (1-0)
teren bun ; timp excelent ; spectatori — aproximativ 
ilCA (mir». 27). Șuturi la poartâ : 19-9 (pe poartâ :

: Bulancea 7 — 1. Alexandru 4 (pentru durități), Ciu-
itefan 6 — M. îonescu 9, Marica 8, Mateescu 6 (min.
>nț 6, Țevi 6, Apostol 6 (min. 59 Dragu 5).

Grigore 7, Vasiliu 7, Rusu 7, Miculescu 6 — Șumu- 
itoru 5), Neagu 7, Stoica 6 — Mușat 6, Giuchici 6 
toichițâ 7.
n (Cluj-Napoca) 8 ; la linie : O. Ștreng (Oradea) și 

MARICA, MICULESCU.
9. La speranțe : 1—3 (0-1).

POLITEHNICA |AȘI - F.C. ARGEȘ 0-1 (0-0)
Stadion „23 August* ; teren moale ; timp însorit, dar vînt : spectators - 

aproximativ 10 000. A marcat : RADU II (min. 79). Șuturi la poartâ : 12—14 
(pe poartâ : 5—6). Cornere : 12—1.

POLITEHNICA : Bucu 7 — Oprea 7, Agachi 8, Ursu 7, Ciocîrlan (eliminai 
în min. 49) — Romllâ 6, C. lonescu 7 (min. 46 Simionaș 6), Florean 6 - 
D. lonescu 7, Cioaca 6 (min. 62 Dânilâ 6), Costea 6.

F. C. ARGEȘ : Cristian 7 — M. Zamfir 7, Stancu 7, Cîrstea 7, Bârbulescu 
7 — Chivescu 7, Ignat 7, Kallo 8 — Bâluțâ 9, Moiceanu 7 (min. 89 Badea), 
Nica 7 (min. 62 Radu II 7).

A arbitrat : C. Jurja 8 ; la linie : R. Stîncan și Gh. Manta - ultimul cu 
greșeli (toți din București).

Cartonașe galbene : NICA, URSU, BALUȚA.
Cartonașe roșii : CIOCÎRLAN.
Trofeul Petschovschi s 10. La speranțe : 1-3 (0-2).

Ciudat, jucătorii brașoveni au 
început partida cu piciorul pe 
frînă, parcă timorați de... serpen
tinele ce-1 așteptau, fără aplom
bul lor caracteristic. Primul sfert 
de oră a decurs, astfel, în favoa
rea băimărenilor care, Insă, nici 
ei nu se aventurau prea mult, 
de frica unei eventuale capcane 
a elevilor lui Nicolae Proca. Pri
ma ocazie s-a consumat în min. 
16, cînd Marinescu, bine lansat la 
25 m de buturile lui Windt prin
tre apărătorii adverși, nu a pu
tut trece de acesta, care a res
pins balonul cu piciorul. Por
tarul băimărean a mai interve
nit, dealtfel, In aceeași ma
nieră salvatoare de două ori și 
In repriza secundă (min. 47 și 
55).

Golul înscris de Gherghe, cu 
două minute înainte de pauză 
(centrare Ciobanu pînă la Pa
raschivescu, care, cu capul, II 
deschide pe GHERGHE, singur 
tn colțul dc 6 m, șl șutul aces
tuia trece pe lîngă stîlpul din 
■tlnga lui Windt ; 1—0) a liniștii

PASĂREA

echipa gazdă. și astfel, la 
reluare, aceasta a acționat mid 
aproape de dinamismul său obiș
nuit, făcînd un adevărat sprint 
prelungit, care i-a obligat pe 
„spiridușii" băimăreni Bălan 
și P. Radu să dea tonul retrage
rii. In min. 72. Paraschivescu 
(cel care a ratat în această parte 
a jocului două mari ocazii, în 
minutele 50 și 89, doar cu Windt 
în față) a plecat, din nou, ca 
din pușcă de la centrul terenului 
și nu a putut fi oprit deeît prin 
fault la limita suprafeții de pe
deapsă. Lovitura liberă a exc-
cutat-o BUCUR, balonul a
„șters" zidul și a intrat sub
transversală : 2—-0.

• în ultimele secunde ale parti
dei, Balasz a reținut © dată 
mingea, trimisă de Terheș, chiar 
pe linia porții, ca apoi, Imediat, 
la poarta cealaltă, Paraschivescu 
să șuteze alături. Concluzionlnd 
— un meci spectaculos, în care 
victoria gazdelor a fost © conse
cință logică.

Paul SLĂVESCU

PHOENIX...

‘.nzătoare din 
•eților (prin 
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ensiva lăn-Sa- 
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Daniel Lăză- 
secundă, jo- 
itate, faultu-

ICHIE

rile s-au rărit, fazele de poartă 
s-au înmulțit. Jiul, forțind egala
rea, și-a împins adversara în 
treimea ei de teren, Neagu 
— singur cu Bulancea — nu a 
reușit să înscrie și această 
imensă ocazie i-a trezit la reali
tate pe bucureșteni. Iar cel care 
și-a scos echipa din corzi a fost 
atît de controversatul Marian Io- 
nescu, cel mai bun jucător dc 
pe teren. El a ratat desprinderea 
pe tabela de marcaj în min. 77, 
iar Marica l-a imitat în min. 80. 
Și în loc de 2—0 sau 3—0, putea 
fi în final 1—1. în min. 84, 
Ciugarin a trimis încet la 
Bulancea, Mușat s-a interpus, a 
interceptat, dar a săltat balonul 
mult peste poartă ! în ansam
blu, o partidă fără prea multe 
virtuți, tipică de campionat, pen
tru cele două echipe primînd 
punctele, nu spectacolul...

Laurențiu DUMITRESCU

DE CUTIT!

•
După înfrîngerea de la Baia 

Mare și în perspectiva viitoarelor 
meciuri grele de acasă (cu Spor
tul studențesc, Univ. Craiova, 
Dinamo), gazdele nu vizau dccît 
victoria. De partea cealaltă, 
cum avea să ne spună antreno
rul Halagian, „Argeșul avea ne
voie de victorie ca de aer pentru 
moralul și perspectivele ei“= Ani
mate de aceste gînduri, cele 
două echipe au oferit o partidă 
disputată, palpitantă, cu atacuri 
(Politehnica) și contraatacuri 
(F. C. Argeș) de mare frecven
ță. Politehnica a dominat (vezi 
raportul de cornere), mai ales 
după eliminarea Iul Ciocîrlan 
(lovire fără balon), dar n-a a- 
vut claritatea adversarei sub ra
port tehnico-tactic, a șutat mai 
puțin la poartă, Imprecis, ata- 
canții săi avînd © evoluție mai 
modestă. In min. 11, a Înscris 
Cioacă, dar dintr-o clară poziție 
de ofsaid. Faze de poartă au fos1 
cu duiumul, dar s-a marcat un 
singur gol, în min. 79, cind la un 
contraatac purtat de Băluță,

acesta i-a trimis lui RADU n, 
care s-a dus singur șl, calm, a 
trimis pe lîngă Bucu, în gol. In 
rest, ocazii peste ocazii : Ciocîr
lan și Florean (min. 37), Romilă 
(min. 52), D. lonescu (min. 59. 
cînd Cristian a deviat cu greu, 
în corner), Oprea (min. 74, șut de 
La 2 m, deviat In corner de 
Cîrstea), Florean (min. 85, cînd 
Ignat a salvat golul, cu capul, de 
pe linia porții), pentru Politeh
nica, și Nica (min. 29 și 45, sin
gur cu portarul ; o dată a șutat 
In Bucu, iar a doua oară, pe lîn
gă poartă), Băluță (min. 57 
șl 88). Moiceanu (min. 83). Ls 
ultimele situații, ieșenii, plecați 
în atac, să egaleze, au fost sur
prinși în apărare, dar în situații 
de trei contra unul, Moicea
nu și Băluță au Irosit ocazii pe 
care tot stadionul le vedea 
transformate In goluri. Iată de 
ce victoria oaspeților nu trebuie 
să surprindă în acest meci so
cotit de... 1, X, 2.

Constantin ALEXE

S.C. BACĂU - SPORTUL STUDENȚESC 1-3 (0-1)
Stadion ,,23 August* ; teren foarte bun ; timp primâvâratic ; spectatori -» 

aproximativ 18.000. Au marcat : M. SANDU (min. 39 și 59), BUCURESCU 
(min. 52), ȘOSU (min. 72). Șuturi la poartâ : 10-12 (pe poartâ : 6-9). 
Cornere : 11-1.

5. C. BACAU ; S. lorgulescu 6 — Panaite 5, Lunca 6 (min. 60 I. Solo
mon 7), Cârpuci 7, Elisei 6 — Vamanu 5, C. Solomon 6, Șoșu 7 - Șoimar
7, Fîșic 6 (min. 60 Botez 6), Chîtaru 5.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 8 — M. Marian 9, Cazan 9-|-, G. lor
gulescu 8, I. Munteanu 8 — Chihaia 7 (min. 71 Șerbânicâ 7), A. Munteanu
8, O. lonescu 8 — FI. Grigore 8, M. Sandu 9 (min. 79 Stroe), Bucurescu 8.

A arbitrat : I. Igna (Timișoara) 10 ; la linie : V. Ciocîlteu (Craiova) fi. 
cu greșeli, M. Fediuc (Suceava).

Cartonașe galbene : CHITARU.
Trofeul Petschovschi ; 10. La speranțe : 2-1 (2-0).

JOARA - „U- CLUJ-NAPOCA 3-2 (1-0)
tren bun . timp frumos, cald ; spectatori — aproximativ 
EDELCU (min. 11 și 46), BATACLIU (min. 66), ClM- 
NGHEL (min. 83). Șuturi la poartâ : 26-9 (pe poartâ:

e 5 — Nadu 6, Pâltirlșan 4, Manea 5, Vișan 6 - 
78 Șerbânoiu), Dumitru 6, Vlâtânescu 7 — Anghel 6, 
in. 87 Roșea).
- Dobrotâ 7, Ciocan 7, Moș 6, I. Mureșan 7 — FI. 
6), Boca 6, Țegean 8 — Țiglariu 6 (min. 56 Suciu 6), 
j 7.
Jâtea (Pitești) 9 ; la linie : C. Szilaghi (Baia Mare) 
ești).

9. La speranțe : 4—0 (3-0).

CONTURILE S-AU ÎNCHEIAT ABIA iN MIN. 80
CORVINUL HUNEDOARA - F.C. OLT 4-2 (3-1)

Stadion Corvinul ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
10 000. Au marcat: DUMITRACHE (min. 21 și 44), PETCU (min. 43), AN- 
DONE (min. 80), respectiv IOVANESCU (min. 30 din 11 m), ȘOARECE 
(min. 52). Șuturi la poartâ : 19-8 (pe poartâ : 13-3). Cornere : 12-3.

CORVINUL : Alexa 6 — Nicșa 7, Gălan 6, Andone 7 (min. 84 Dubincîuc),
Bogdan 6 — Petcu 8, Dumitriu IV 7, Kleîn 7 — Lucescu 7, Dumitrache 8,
Vâetuș 7 (min. 84 Ghițâ).

F. C. OLT : Nedea 6 — Licâ 5, Ciocioanâ (min. 13 Martinescu 6), Al. Ni-
colae 7, A. Mincu 6 — Leac 6, lovânescu 6, Matei 7 — Prepeliță 6, Șoarece
7, Pițurcâ 5 (min. 60 P. Petre 6).

A arbitrat : M. Salomir (Cluj-Napoca) 9 ; la linie : M. Moraru (Ploiești)
și M. Constantinescu (București). 

Cartonașe galbene : LICA, ȘOARECE. 
Trofeu! Petschovschi : 8. La speranțe : 8-0 (5-0).
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mai des și tot mai periculos în 
terenul formației gazdă. Cu toa
te că în min. 46 NEDELCU a în
scris un gol splendid („foarfecă" 
din întoarcere), „morișca" clu
jeană, în care Țegean și, mai 
ales, Cîmpeanu II au fost soliști, 
s-a arătat tot mai percutantă și, 
după ce timișorenii rataseră alte 
ocazii (în special prin Anghel), 
BATACLIU a redus scorul, în 
min. 66, la un contraatac, profi- 
tînd de... tripla greșeală a fun
dașilor centrali și a portarului 
Moise. Patru minute mai tîrziu, 
CÎMPEANU II a avut în față un 
„bulevard", a înaintat nestinghe
rit și, din unghi de 45 grade, a 
egalat. în min. 74, Cîmpeanu a 
scăpat din nou, dar, făcînd © 
mișcare în plus, a pierdut un 
tempo și faza s-a destrămat. în 
min. 80 Manea a degajat de pe 
linia porții- Trei minute mai 
tîrziu, Anghel marchează golul 
victoriei, de care am vorbit la 
început...

Mircea TUDORAN

Din anticipatul duel al ambi
țiilor cu care cele două echipe 
au abordat întîlnjrea a rezultat 
e partidă de angajament, cu 
multe perioade de echilibru și 
cu o pasionantă evoluție a sco
rului. Primii care s-au instalat 
la pupitru au fost hunedorenii, 
care au dominat insistent, oaspe
ții răspunzînd cu o apărare gru
pată și mobilă, și cu contra
atacuri destul de periculoase. 
După două mari ratări (min. 15 
și 18), Petcu revanșează nereu
șitele gazdelor, în min. 21, prin- 
tr-o oportună centrare, concreti
zată prompt de DUMITRACHE, 
cu o spectaculoasă lovitură de 
cap. Riposta echipei F.C. Olt 
nu a întîrziat șl, în min. 30, IO
VANESCU a transformat penal
ty-ul acordat pentru faultul co
mis de Gălan asupra lui Șoa
rece. Echipa Corvinul a acuzat 
șocul, acțiunile el fiind lipsite de 
cursiv iitatea obișnuită. Fi
nalul reprizei a avut cîteva fa
ze fierbinți, la două dintre ele 
gazdele Izbutind desprinderea, 
doar la prima vedere liniști-

toare : în min. <3 a marcat
PETCU, după un contraatac
„trei la trei", iar în min. 44, 
DUMITRACHE, din apropiere,
la o lovitură liberă executată de
Lucescu.

începutul reprizei secunde 
ne-a arătat © echipă (cea oaspe
te) care nu a renunțat la luptă, 
pornită într-o cursă de refacere 
a handicapului. In min. 52, F.C. 
Olt s-a apropiat amenințător 
prin golul lui ȘOARECE, gol 
care a creat o stare de preci
pitare în tabăra hunedoreană, 
în min. 54 Văetuș ratînd penal
ty-ul acordat La faultul comis 
de Lică asupra lui Dumitrache. 
Notăm ratările lui Klein (mln. 
59), Petcu (min. 66) și Lucescu 
(min. 70). tn min. 74, Prepeliță 
a fost la un pas de egalare. 
Abia în min. 80, Corvinul a iz
butit să încheie practic conturile 
prin ANDONE, după ce în faza 
precedentă P. Petre a scos de 
pe linia porții mingea trimisă 
cu capul de Dumitrache.

Adrian VASILESCU

Cam... obosită de cele două 
frumoase succese din ultima 
săptămînă („remiză", la Bucu
rești, cu Steaua ; 5—1, la Tîrgo
viște, în Cupă, cu Chimia), ta
lentata echipă băcăuană a avut 
neșansa să primească un adver
sar, pe care — cum opina și ob
servatorul federal Ion Nun- 
weiller — nu știm cine l-ar fi 
putut învinge sîmbătă. Pentru 
că, renăscînd ca o Pasăre 
Phoenix, din cenușa submediocri- 
tății sale din finalul toamnei, 
Sportul studențesc a amintit, pe 
Bistrița, că a însemnat ceva în 
fotbalul nostru și vrea să mai 
însemne. Băcăuanii s-au arun
cat din plecare spre careul 
advers, dar, acolo, aveau să 
se zbată ca peștii într-un năvod 
cu ochiuri dese, căci studenții 
„lansaseră" metodicul lor joc 
de pase șl o apărare ermetică, 
în care acest „metronom* Cazan 
a rezolvat totul. Și cum echipa 
antrenată de I. Voica n-a uitai 
de forța sa ofensivă șl de..Z ne
voia ei de puncte, In min. 39 am 
văzut un gol luat parcă din sec
vențele televiziunii britanice :

lovitură liberă executată abil de 
A. Munteanu, ’ 
re M. SANDU, 
balonului în plasă.

După 
forțat 
s-au

pauză, 
egalarea, 
bucurat

de la 25 m, țîșni- 
și

localnicii 
însă cei 
au fost

catapultarea 
lîngă bară.

au 
care 

tot
oaspeții : A. Munteanu a exe
cutat o altă lovitură liberă, de 
Ia 22 m, M. Sandu a reluat, 
portarul lorgulescu a respins 
cu piciorul, dar pînă la BUCU
RESCU, care a punctat din fața 
porții (min. 52) ; fundașul M. 
Marian (foarte bun în ambele 
faze) a țîșnit ca o extremă ce-a 
fost, a centrat înșelător, Lunca a 
șters mingea și M. SANDU, în
fometat parcă de goluri, a în
scris de Ia 6 m (min. 58). La a- 
cest scor, ce putea să mal facă 
formația gazdă ? Să caute go
lul de onoare (reușit de SOȘU, 
în min. 72, printr-o frumoasă în
toarcere, la doi metri) și să evi
te primirea altor goluri prin S. 
lorgulescu (salvator în min. 84) 
și prin ratările bucureștenilor 
din finalul unei partide condu
să impecabil de arbitrul Igna.

Mircea M. IONESCU

DE LA 2-4 Șl 1-5, LA 4-0!
CHIMIA RM. VILCEA - A.S.A. TG. MUREȘ 4-0 (1-0)

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp excelent ; spectatori — aproximativ 
10 000. Au marcat : SAVU (min. 11 — din penalty), TELEȘPAN (min. 50) și 
GINGU (min. 58 și 68). Șuturi la poartâ : 24—8 (pe poartâ : 13—4). Cor
nere : 9-2.

CHIMIA : Corstantin 7 — Basno 7, Iordan 7, Catargiu 8, Cincâ 7 — Savu 
7 (min. 71 G. Stan 7), Alexandru 7, Carabageac 7 — Teleșpan 7, Stanca 
7 (min. 71 Preda 7), Gîngu 8.

A.S.A. : Varo 6 — Szabo 5, Unchiaș 5 (mir. 35 Hajnal 7), Ispir 6, Fodor 
5 — Vigu 7, Iile 6, Dulău 6 — Both II 7, Fonici 6, Biro I 5.

A arbitrat : Gh. Retezan 8 ; la linie : A. Deleanu și M. Stan (toți din 
București).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 2-2 (1-1).
• ................■■■■"■

Gazdele au ținut cu tot dina
dinsul ca prima lor apariție din 
retur pe teren propriu să o ono
reze ou o victorie clară, specta
culoasă și tonică în același 
timp, care să șteargă amintirea 
celor două înfrîngeri consecuti
ve, ambele la scor, din debutul 
acestui sezon : 2—4, în campio
nat șl 1—5, în Cuipă. Și echipa 
antrenată de M. Pigulea și N. 
Dinescu a reușit să realizeze ce 
și-a propus, înregistrînd, totoda
tă, și scorul cel mai categoric 
cu care a câștigat un meci ofi
cial de cînd activează în Di
vizia ,,A“. Succesul vîlcean s-a 
conturat, totuși, destul de greu, 
după 45 de m’nute de joc apro
ximativ egal, în care s-a înscris 
doar un gol și acela din lovitură 
de la 11 m. prin SAVU, în min. 
11, în urma unul henț în ca
reu comis de Unchiaș. A.S.A. 
s-a „încălzit" ceva mal greu, a

avut, după introducerea lui 
Hajnal, un final de repriză mai 
bun și cîteva ocazii de a resta
bili egalitatea. După pauză, însă, 
mureșenii au fost depășiți net 
de o echipă, Chimia, mai vi
guroasă, mai decisă, mai clară 
în acțiuni, mai eficace în fața 
porții. Și, consecință firească, 
scorul s-a modificat de încă trei 
ori, înscriind TELEȘPAN (min. 
50 — din acțiune individuală) și 
GINGU (min. 58 — cu o lovitu
ră de cap ; min. 68 — după o 
cursă de toată frumusețea). La 
4—0, Chimia a încercat să adau
ge dimensiunii scorului și cita 
ceva care ține de estetica jocu
lui, de spectacol. Așa se explică 
de ce scorul fixat în min. 68 
nu s-a mai modificat pînă în fi
nalul partidei, deși posibilități 
au mai existat.

Mibai IONESCU



„CONCURSUL PRIETENIA" LA SCHI ALPIN
Ultimele probe au revenit schiorilor sovietici și cehoslovaci
POIANA BRAȘOV, 8 (prin 

telefon). Ultimele două zile ale 
„Concursului Prietenia" la schi 
alpin, la care au fost prezenți 
sportivi și sportive din șapte 
țări, au beneficiat de condiții 
excelente de întrecere, de o 
vreme splendidă și de o orga
nizare fără reproș.

Sîmbătă s-a desfășurat cursa 
de slalom special a fetelor, pe 
un traseu bine amenajat pe pîr- 
tia Rula, unde antrenorul nos
tru Fr. Boniș a trasat 42 de 
porți, iar apoi, în manșa secun
dă, antrenorul bulgar M. Lea- 
bulov a marcat 40 de porți. 
Sportivele au demonstrat, în ge
neral, frumoase posibilități. De 
data aceasta și reprezentantele 
noastre au avut evoluții mal 
bune, aflîndu-se în lupta pen
tru primele locuri. Uliana I- 
chim a fost cea mai constantă, 
astfel că locul 5 ocupat în final 
ne face să întrevedem în tînăra 
sportivă din Vatra Dornel o 
schioară de perspectivă. Della 
Parate și Juja Nagy au fost și 
ele în apropiere. A învins so
vietica Elena Kovaliova care 
le-a depășit pe schioarele ceho
slovace Zlatina Paraskova și 
Petra Jendova.

Disputa băieților în aceeași 
probă a fost dominată de spor
tivul Pavel Pdchbratschi (Ceho
slovacia), desprins în învingă
tor după o primă manșă în 
care și-a devansat principalii 
contracandidați cu aproape 3 se

O SPLENDIDĂ
(Urmare din pag. 1)

conduce cu 4—3 și 5—4, dar 
Florin egalează, face break și 
cîștigă setul pe serviciul pro
priu după 50 de minute de 
mare luptă.

După pauză. Koch începe ire
zistibil. ajungind repede la 
4—1. Segărccanu revine la 4—4, 
scor la care urmează cel mai 
lung ghem al meciului, pentru 
adjudecarea lui disputîndu-se 
25 de puncte ! Deși are de 5 
ori avantaj. Segărceanu pierde 
acest joc, îl pierde și pe ur
mătorul și Koch egalează la 
seturi : 2—2. Setul decisiv are 
o desfășurare cu totul neaștep
tată. Jucînd un tenis de ex
celentă calitate. Segărceanu este 
admirabil, ținînd pur și simplu 
la respect pe valorosul său ad
versar. căruia îi cîștigă sase 
jocuri consecutiv (!). terminînd 
învingător partida în stil de 
mare campion după trei ore și 
45 de minute de joc ! Este o 
victorie a talentului său (ne-au 
impresionat serviciile: 16 ..ași“, 
' xxssing-.sliotul în lung de linie, 
retururile excelente din am
bele părți, loburile cu efect), 
dar și a puterii de concentrare, 
de luptă. Un sincer bravo pen
tru acest meci !

ANDREI DIRZU - 
CARLOS KIRMAYR 2-6, 0-6
în ultima partidă — care nu 

mai prezenta interes pentru

CAMPIONATUL ARMATELOR
(Urmare din pag l)

„forță 1“ și Selecționata Arma
tei Poloniei — admirabilă prin 
dîrzenia cu care si-a susținui 
șansele

Reala finală a acestei compe
tiții. care ne-a captivat timp 
de aproape o săptămînă. a fost 
partida dintre valorile de vîrf 
—• așa cum le indică „cărțile 
de vizită" — ale turneului, 
Steaua si T.S.K.A. Moscova. 
Meciul a început în nota de 
dominare a steliștilor. departa
jați încă din stait : 4—1 min. 
6 ; 5—2. min. 8 : 7—4. min. 11. 
Evoluția este insă bulversată de 
risipitorul Vasile Stingă... El 
ratează cîteva atacuri, lăsînd și 
apărarea surprinsă pe contra
atac. astfel că jocul îsi schimbă 
cursul : 7—8. min. 17 : 9—11, 
min. 30 ! Repriza secundă îi 
găsește calmi, lucizi, pe coechi
pierii lui Gabriel Kicsid si me
ciul își recapătă aspectul din 
debut. Chiar si Stingă este... 
altul, punîndu-și valoarea reală 
în slujba echipei. Factor decisiv 
a fost din nou (pentru a cita 
oară ?!) portarul Nicolae Mun- 
teanu, curajos^ dăruit oină la 
sacrificiu echipei Sportivii so
vietici cedează în apărare (deși 
au „zid" gigant, cu trei jucă
tori de peste 2 m) în fata ofen- 
sivei-avalanșă a gazdelor, iar în 
atac — deconcertați de omni
prezentul Munteanu — caută 
(și nu prea găsesc...) unghiuri 
favorabile. Nimic nu poate sta 

cunde. Reprezentanții noștri nu 
au avut prestații prea bune și 
nu au reușit să se claseze în 
primele șase locuri.

Proba de coborire, amînată 
din cauza timpului nefavorabil, 
a avut loc duminică pe Pirtia 
Lupului și a fost cîștigată la 
băieți de același excelent schior 
Pavel Pochbratschi, care se a- 
nunță un autentic performer. 
La fete, prima a fost Elena Ko
valiova, învingătoarea din cursa 
de slalom.

Rezultate tehnice : slalom 
special-băicți : 1. P. Pochbrat
schi (Cehoslovacia) 95,5, 2. St 
Kumanov (Bulgaria) 100,27, 3. 
P. Udatny (Cehoslovacia) 100,53,
4. M. Karanov (Bulgaria) 100,80,
5. O. Anghelov (Bulgaria) 102,06,
6. A. Salamanov (Bulgaria)
102,37. 7. E. Fulea (România) 
103,11, 8. M. Parate (România) 
106,58 ; fete : 1. Elena Kovalio
va (U.R.S.S.) 85,61, 2. Zlatina
Paraskova (Cehoslovacia) 86,14, 
X Petra Jendova (Cehoslovacia) 
86,29... 5. Liliana Ichim (Româ
nia) 88,50, 6. Juja Nagy (Româ
nia) 89,04 ; coborire — băieți : 
1. P. Pochbratschi 47,05. 2. R. 
Sainliuslamov (U.R.S.S.) 47,59, 
3. P. Udatny 48,30... 6. O. Friihn 
(România) 50,40 ; fete : 1. Elena 
Kovaliova 50,66, 2. Zlatina Pa
raskova 51,37, 3. Larisa Fomi- 
ciova (U.R.S.S.) 51,44... 6. Car
men Cozma (România) 52,28, 7. 
Liliana Ichim (România) 53,92.

Paul IOVAN

VICTORIE ÎN „
soarta acestui meci, fiind ast
fel redusă de comun acord la 
două seturi din trei —, Carlos 
Kirmayr a obținut o scontată 
victorie cu 2—0, jucînd decan- 
tractat, cu o bună acoperire a 
terenului. în fața unui Andrei 
Dîrzu destul de lipsit de con
vingere. Rezultatul apare astfel 

normal : 6—2, 6—6 pentru bra
zilian. Gala se încheie în acla
mațiile publicului pentru fru
moasa victorie a echipei Româ
niei.

SEGĂRCEANU, DIRZU - 
KOCH, KIRMAYR 

0-6, 8-6, 6-4, 7-5
Cine ar fi crezut, după pri

mul set, atît de categoric ad
judecat de brazilieni (6—0 în 
doar 20 min.) că soarta parti
dei de dublu ar mai putea fi 
răsturnată ? Trei games-uri din 
6 Koch și Kirmayr le cîștiga- 
seră la 0 și orice speranță de 
redresare părea anulată. Asta 
însemna însă a nu ține seama 
de spiritul de luptă al foarte 
tînărului nostru cuplu. Mobili- 
zîndu-se exemplar, Segărceanu 
șl Dîrzu au început din setul 
al II-lea să macine sistematic 
forțele și nervii adversarilor, 
iar break-urile — pînă atunci 
în unisens — se repartizează 
de ambele părți. Brazilienii 
ajung la 5—4, dar Segărceanu 
la servici echilibrează rezulta
tul și, printr-un break la 6—6, 
tenismanii noștri iau conduce-

PRIETENE LA HANDBAL
în calea victoriei Stelei : 14—13. 
min. 39 ; 16—13, min. 44 ; 18—15 
min. 50 ; 20—16, min. 55. Fi
nalmente : Steaua — T-S.K.A. 
Moscova 22—18 (9—11), la capă
tul unui meci memorabil 1 Au 
marcat : Stingă 12 (devenind 
golgeter : 33 goluri). Dumitru 5, 
Drăgănită 2, Birtalan 1, Marian 
1, Stockl 1 (au mai jucat: Mun
teanu — Kiesid, Voina, Niculae 
și Croitorul — pentru Steaua. 
Cikalaev 4, Juk 4, Vasilev 4, Ba
ran 2, Draceov 2, Belov 2 (au 
mai jucat : Tomin. Mihalișîn — 
Cernîșov, Burenkov. Loșovik, 
Fediukin) — pentru Ț.S.K.A. 
Moscova. Au arbitrat Peter Te- 
kauer (Ungaria) și Cestimir 
Sladky (Cehoslovacia).

într-un pasionant meci pen
tru ocuparea locurilor 2—3. 
Vorwărts Frankfurt ne Oder a 
întrecut Selecționata Armatei 
Poloniei cu 31—30 (16—15). Cele 
mai multe goluri au fost în
scrise de Griiner 8, Schnell 7. 
Kuck 6, pentru învingători, res
pectiv Dziuba 9. Kuleczka 6 și 
Smagacz 5. Au condus: Pantclie 
Cirligeanu și Teodor Curelea 
(România).
în sfîrșit. meciul decisiv din 

turneul locurilor 5—7 a adus în 
teren formațiile Dukla Praga și 
Honved Budapesta. Victoria a 
revenit handbalistilor ceho
slovaci cu 32—30 (17—12). Cele 
mal multe goluri : Kotrc 9 si 
Bartek 5, respectiv Kovacs 11 
și Somogyi 5. Au arbitrat : Ja- 
roslaw Wojtyla (Polonia) și Vik
tor Malik (U.R.S.S.).

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAIi
în turneul internațional da 

șah de la București s-au desfă
șurat rundele a 3-a și a 4-a. 
Concursul este dominat de tine
rii maeștri Internaționali S. Dol
matov (U.R.S.S.), V. Inkiov 
(Bulgaria) și A. Haik (Franța) 
care au avut un start foarte 
bun.

Iată rezultatele : Haik — Foi
șor 1—0. Dolmatov — Flesch 
1—0, Ambroz — BGnsch, Inkiov 
— Stoica, Adamski — Negulescu 
remize, Ionescu — Valsman șl 
Spiridonov — Ștefanov întrerup
te a doua oară (runda a 3-a). 
Foișor — Ștefanov V,—Vfc Flesch

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
• La Bolzano a avut loc me

ciul de hochei dintre echipele 
Italiei si României. Gazdele au 
cîștigat cu 6—2 (2—4). 4—0. 0—2).
• în capitala R.P. Chineze 

au început întrecerile grupei 
„C“ a campionatului mondial de 
hochei pe gheată. Cîteva rezul
tate : Austria — R.P.D. Coreea
nă 10—0. Franța — Bulgaria 
7—0. Ungaria — Anglia 8—0. 
R. P. Chineză — Danemarca 
5—1.
• Proba feminină din cadrul 

campionatelor mondiale de pa
tinaj artistic de la Hartford 
(Connecticut) a fost cîștigată de 
campioana europeană Denise 
Biellman (Elveția), urmată de 
Alaine Zayak (S.U.A.) si Clau
dia Kristofics-Binder (Austria).

CUPA DAVIS“
rea și-și adjudecă setul cu 
8—6.

Setul al III-lea decurge mai 
net în favoarea echipei Româ
niei. care nu cedează conduce
rea nici o clipă pînă la 6—4. 
Plin de tensiune este în schimb 
cel de-al IV-lea, care avea să 
fie și cel din urmă set. Oaspe
ții se detașează de 5 ori, dar 
de fiecare dată românii ega
lează și, apoi, iau decisiv con
ducerea printr-un break la 5—5 
și încheie victorioși pe servi
ciul lui Dirzu (7—5). A fost 
un succes admirabil, , datorat 
cu precădere jocului magistral 
al lui Segărceanu și omogeni
tății asigurate printr-un înalt 
spirit de echipă. Dirzu, la 
Început foarte modest în acom
paniament și-a revenit treptat, 
punctînd util în final.

ALTE MECIURI 
DIN „CUPA DAVIS*

• In mai multe orașe au
început meciurile din cadrul 
competiției de tenis pentru „Cu
pa Davis". Iată rezultatele înre
gistrate după prima zi : ZUrich: 
Elveția — Cehoslovacia 0—2 
(Lendl — Gunthardt 6—3, 7—5,
6—0, Smld — Stadler 6—2, 6—1, 
6—3) ; Lyon : Franța — Austra
lia 1—1 (McNamara — Noah 4—6,
8— 6, 6—3, 3—6, 6—3 ; Portes —
Warwick 4—6,6—2, 9—7, 6—4) ;
Brighton ; Anglia — Italia 1—1 
(Mottram — Panatta 3—6, 6—3,
9— 7, 6—4, Barazzuttl — Lewis
6—4, 1—6, 6—8, 9—7, 6—4); Carl
sbad (California) : S.U.A. — Me
xic 1—1 (McEnroe — Lozano 
6—3, 6—1, 6—3 ; Ramirez — Tan
ner 3—6, 8—6, 6—1, 8—10. 6—3) ; 
Munchen : R.F. Germania — Ar
gentina 1—1 (Pinner — Clerc 
3—6, 3—6, 6—4, 6—4, 6—1, Vilas — 
Gehring 6—2, 6—3, 8—6) ; Bogo
ta : Columbia — Chile 1—1 ; Yo
kohama : Japonia — Suedia 
0—2 ; Jakarta : Indonezia — In
dia 1—I.

• In actuala ediție a „Cupei 
Davis" s-au calificat pini în pre
zent în sferturile de finală echi
pele României, Suediei, Noii Ze- 
elande. Australiei, Cehoslovaciei, 
Argentinei și Angliei. A opta for
mație va fi desemnată în urma 
meciului dintre Mexic și S.U.A., 
în care după două zile de între
ceri scorul este favorabil eu 2—1 
tenismanllor mexicani.

Lyon : Australia — Franța 3—1; 
Zurich : Cehoslovacia — Elveția 
3—2 ; Miinchen: Argentina — R.F. 
Germania 3—2 ; Brighton : An
glia — italia 3—2. Yokohama : 
Suedia — Japonia 3—0 ; Seul : 
Noua Zeelandă — Coreea de Sud 
3-0.

AGENDA SÂPTÂMiNII
10.III. — Cupa mondailă de sărituri cu schiurile, la Falun, tn 

Suedia
— Concurs internațional de sărituri în apâ, la Moscova
— Turneu internațional feminin de handbal, la Neubran

denburg cu participarea echipei României (pînă la 15.ITD 
11.HI. — Fotbal : Luxemburg — Grecia (preliminarii C.M. gr. V)

— Jocurile Holmenkollen-ului la schi nordic. La Oslo (pînă 
la 15.HI)

— Patrulaterul de spadă România, Franța, Italia, Ungaria, 
la București

L2.HI. — Cursa ciclistă Paris — Nisa
13.IU. — Cupa mondială la schi alpin (slalom uriaș și special, 

B și F), la Furano, în Japonia' (pînă la 15.III)
— „Memorialul Mihai Savu“ .— concurs Internațional de 

spadă, la București
15.in. — „Marele premiu automobilistic al S.U.A. de vest*, for

mula I, prima etapă în campionatul mondial, Ia Long 
Beach

— Spiridonov Vi—n, Negulescu
— Dolmatov */i—‘/î, Stoica — A- 
damski 1—0, Bonsch — Inkiov 
•/,—'A, Valsman — Ambroz 
0—1, Haik — Ionescu intr. 
(runda a 4-a). în partidele în
trerupte : Haik — Borsch ’/^—*/, 
(r. 1), Flesch — Adamski 1—0, 
Bonsch — Ionescu ’fe—*/a (r. 2).

în clasament, după 4 runde 
conduc Inkiov șl Dolmatov cu 3 
p, urmați de Haik 2,5 (1), Stoi
ca 2,5 etc.

Astăzi dimineață se reiau par
tidele întrerupte din rundele a 
3-a și a 4-a, după-amlază, de la 
ora 15,30, runda a 5-a.

La proba de dans au urcat pe 
podium : 1. Jayne Torvill și 
Christopher Dean (Anglia). 2. 
Irina Moiseeva și Andrei Mi- 
nenkov (U.R.S.S.). 3. Natalia
Bestemianova si Andrei Bukin 
(U.R.S.S.).
• întreceri pentru „Cupa 

mondială 1981“ la schi : • La 
Aspen (S.U.A.) coborirea a re
venit austriacului Harți Weirat- 
her 1:52,21. Pe locurile urmă
toare : Steve Podborski (Cana
da) 1:52.49 și Franz Heinzer (El
veția) 1:52,59. Cursa feminină 
s-a încheiat cu victoria Elisa- 
bethel Kirchler (Austria) 1:25.07. 
Clasamentele competiției : băr
bați : Ingemar Stenmark (Sue
dia) 260 p. Mahre (S.U.A.) 219 
p. Muller (Elveția) 140 p ; fe
mei : Mărie Therese Nadig (El
veția) 273 p. Erika Hess (Elve
ția) 201 p. • La Lahti, proba 
de 15 km a fost cîștigată de 
norvegianul Oddvar Braa 42:20,0. 
urmat de conaționalul său Ove 
Aunll 42:33,0 și de sovieticul 
Evgheni Bellaev 43:03,0. în cla
samentul „cupei": 1. Aunli 111 
p, 2. Hârci Kirvesniemi (Fini.) 
104 p. • Tot la Lahti. în ca
drul „Cupei mondiale" la sări
turi. finlandezul Jarl Puikko- 
nen a obținut victoria cu 249,9 
p (cea mai lungă săritură 87,5 
o).

AU FOST STABILITE 
GRUPELE PENTRU C. M. 

DE TENIS DE MASĂ
BELGRAD 7 (Agerpres) — 

Au fost stabilite grupele valo
rice ale campionatelor mondia
le de tenis de masă, care vor 
avea loc între 14 si 26 aprilie 
în orașul iugoslav Novi Sad. în 
competiția feminină pentru 
„Cupa Corbillon". echipa Româ
niei va juca în seria I alături 
de selecționatele K.P.D. Coree
ne, U.R.S.S., Suediei. Iugoslavi
ei, Angliei, Franței si Indiei, 
în cealaltă serie au fost repar
tizate echipele R. P. Chineze. 
Japoniei, Ungariei. Cehoslovaci
ei. R.F. Germania, Hong Kong. 
Coreei de Sud si Finlandei.

La masculin. în competiția 
dotată cu „Cupa Swaythling", 
selecționata României va juca 
în categoria a 2-a. într-o serie 
alături de formațiile S.U.A., O- 
landel. Austriei, Elveției. Ma
laieziei. Republicii Arabe Egipt 
și Tării Galilor.

Pentru meciul de miercuri, 
cu lotul ,.A“ al Româ
niei, selecționata R. D. Germane, 
care va sosi astăzi In Capitală, 
are următoarea compunere : 
Croy (Zwickau), Grapenthln 
(Jena) — portari, Ddrner (Dres- 
da), Brauer (Jena). Trieloff 
(Berlin), Ullrich (Berlin) — fun
dași, Hâfner (Dresda), Liebers 
(Leipzig), Steinbach (Magdeburg), 
Schnuphase (Jena) — mijlocași, 
Hoffmann (Magdeburg), Stretch 
(Magdeburg), Kilhn (Leipzig), 
RIediger (Berlin).

ANGLIA. — Meciurile din sfer
turile de finală ale „Cupei An
gliei" : Middlesbrough — Wol
verhampton 1—1 ; Nottingham 
Forest — Ipswich 5—8 ; Totten-

„TURNEUL CELOR 5 
NAȚIUNI" LA RUGBY

PARIS, 7 (Ageipre;) — Sâm
bătă. la Paris, intr-un meci con
tend pentru „Turneul celor 5 
națiuni" Ia rugby, echipa Fran
ței a întrecut cu scorul de 
19—15 (9—9) selecționata Tării 
Galilor. Punctele gazdelor au 
fost realizate de Serge Gaber- 
net (un eseu si două lovituri 
de pedeapsă) si Guy Laporte 
(trei lovituri de pedeapsă) Pen
tru oaspeți au înscris : David 
Richards (eseu). Gwyn Evans 
(trei lovituri de pedeapsa si o 
transformare).

La Dublin, selecționata An
gliei a învins cu scorul de 10—0 
(6—6) formația Irlande..

în clasamentul competiției 
conduce Franța — 6 puncte, ur
mată de Anglia — 4 puncte. 
Tara Galilor — 4 puncte (toate 
meciurile jucate). Scolia — 2 
puncte și Irlanda — zero punc
te.

In ultima etară la 21 mar
tie. sint programate partidele 
Anglia — Franța (la Londra) 
Si Scoția — Irlanda (Ia Edin
burg).

• TELEX •
ATLETISM • La cea de-a 9-a 

edlVie a campionatului mondial 
de cros (care va avea loc la 28 
martie Pe pista hipodromului 
Zarzuela din apropiere de Ma
drid) și-au anunțat participarea 
sportivi din 40 de țâri.

AUTO • „Raliul Portugaliei-, 
probă contind pentru C.M. de 
raliuri, s-a încheiat la Estoril cu 
victoria pilotului finlandez Mark- 
ku Alen („Fiat-131“). urmat de 
compatriotul său Henri Toivo- 
nen („Lotus*4) și suedezul Bj6rn 
Waldegaard („Toyota*4). Dintre 
cele 46 de echipaje care au luat 
startul, numai 22 au terminat a- 
ceastâ dificilă cursă, printre cel 
abandonați numărîndu-se și cu
nosc u ții piloți Hannu Mikkola 
(Finlanda), Jean-Luc Therier 
(Franța) și Per Eklund (Suedia).

BASCHET • La San Juan 
(Porto Rico) meciul amical mas
culin dintre selecționatele Cubed 
șl Porto Rico s-a încheiat cu 
109—103 (51—48) în favoarea oas
peților.
‘ GIMNASTICA • Concursul in
ternațional feminin desfășurat la 
Paria a revenit sportivei sovietice 
Elena Gurina, cu 37,65 p urmată 
de Sue Stednitz cu 37,35 p, șl 
de Silvia Topalova (Bulgaria) 
— 37,70 p.

HANDBAL • în meci retur 
contînd pentru semifinalele „Cu
pei cupelor* (feminin) echipa 
Spartakus din Budapesta a învins 
cu 16—13 (9—8) formația bulgară 
Sp-ortjst din Sofia. învingătoare 
șl în prima partidă (27—21), hand
balistele de la Spartakus s-au 
calificat in finala competiției.

ȘAH • Turneul de la Pampo- 
rovo s-a încheiat cu trei cîștigă- 
torl : Spasov (Bulgaria), Djurld 
(Iugoslavia) și Ornstein (Suedia), 
clasați la egalitate, cu cîte 71/2 p-

TENIS • Au continuat meciu
rile turneului de la Denver (Co
lorado) : Buehning (S.U.A.) —
file Nâstase (România) 6—4, 7—8 
Gene Mayer (S.U.A.) — Bruce 
Manson (S.U.A.) 6—4, 6—4 ; John 
Sadrl (S.U.A.) — Tony Giam-
malva (S.U.A.) 7—0. 7—5. • în
turneul feminin de la Los Ange- 
lee (sferturi de finală) : Martina 
Navratflova — Billie-Jean King
6—■8, 7—S ; Andrea Jaeger — Bar
bara Potter 6—3, 6—3. • în tur
neul de la Salisbury (Maryland),’ 
Vijay Amrltraj l-a învins cu 4—flț, 
6—4, 6—3 pe Harold Solomon, iar 
Brlaa Teacher a dispus eu 7—6, 
6—0 de Manuel Orantes.

ham — Exeter City 2—0 ; Ever
ton — Manchester City 2—2.

în campionat : Brighton — 
Coventry City 4—1 ; Leicester — 
Arsenal 1—0 ; Southampton — 
Manchester United 1—0 ; Sunder
land — Aston Villa 1—2 ; Wes) 
Bromwich — Crystal Palace 1—0.

ITALIA (et. 20). Avellino — 
Perugia 2—1, CagLiari — Torino 
1—1, Catanzaro — Brescia 0—0, 
Inter — Fiorentina 1—2, Juven
tus — Ascoli 3—0, Pistoiese — 
Bologna 0—2, Roma — Napoli 
1—1, Udinese — Como 2—0. în 
clasament conduc Juventus șl 
Roma cu cîte 27 p, urmate de 
Inter și Napoli (un joc mai pu
țin) cu cîte 24 p.

R. F. GERMANIA — Le- 
yerkiisen — Bayern Munchen
3— 2!; S. V. Hamburg — Mdn- 
chengladbach 2—1 ; Miinchen 
1860 — Eintracht Frankfurt pe 
Main 0—2 ; Bochum — F. C, 
Kdln 1—1 ; Duisburg — F. C. 
Kaiserslautern 1—1 ; Karlsruhe 
— Niirnberg 4—1 ; Schalke — 
Dflsseldorf 0—4 ; Bielefeld — 
Borussia Dortmund 1—0 ; Stutt
gart — tTrdingen .3—2. în clasa
ment : 1. S. V. Hamburg 36 p, 
2. Bayern Munchen 34 p, 3. 
V. f. B. Stuttgart — 28 p.

r. d. germanA (et. 16). 
Magdeburg — Rostock 3—1, Dy
namo Berlin — Lokomotive Leip
zig 1—0, Vorwărts — Bohlen
4— 0, F. C. Karl Marx Stadt — 
Aue 1—0, Dynamo Dresda — Er
furt 2—2, Zwickau — Riesa 5—1, 
Jena — Halle 1—0. în clasament ; 
1. Dynamo Berlin 25 p ; 2. Mag
deburg 24 p ; 3. Dynamo Dresda 
24 p.


