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DxlCUD/4 în ultimele două zile ale finalelor, de judo

NOI CAMPIONI Al „DACIADEI" DE VARA:
C. NICULAE, M. NUȚU, A. SZABO Șl M. TOMA

Finalele de judo ale seniori
lor din cadrul celei de a doua 
ediții a „Daciadei** de vară au 
continuat, sîmbătă și duminică, 
în sala de atletism de la com
plexul sportiv „23 August" din 
Capitală.

In cele două reuniuni care 
au avut lo<5 sîmbătă și-au dis
putat întîietatea sportivii de la 
categoriile semiușoară (26 de 
concurenți), ușoară (26) și se- 
mimijlocie (25). Iată, mai întîi, 
cîteva amănunte despre între
cerile din această zi. La semi
ușoară, Constantin Niculae (Di
namo Bucureștii scăpat de con
curenta colegului său de club, 
Marcel Nuțu (urcat la „ușoa
ră"), în fața căruia a pierdut 
titlul anul trecut în finală, și-a 
învins, de astă dată, toți adver
sarii înainte de limită: I. Naghi 
(C.S.$. Oradea), I. Mihalacha 
(A.S.A. Tg. Mureș) și A. Papa- 
nicu (C.S.S. Municipiul Gh. Gh. 
Dej), situîndu-se pe primul loc 
în serie. în cealaltă serie a ca
tegoriei a ieșit învingător Ion 
Năstăilă (Dinamo București),

care i-a întrecut pe G. Ciuvăț 
(C.S.S. 1 Buc.). L Brădean 
(A.S.A. Tg. Mureș) șl L Dom- 
nar (Carpați Mîrșa). Așadar, o 
finală a dinamoviștilor bucureș- 
teni Nicuilae și Năstăilă. Cum 
era de așteptat, Niculae a con
tinuat șirul succeselor sale ne
te, obtinînd și în acest meci de
cisiv o victorie înainte de limi
tă. Pe locul 3: L Domnar șl L 
Mihalache.

Cu toate că șl-a Încercat șan
sele la o categorie de greutate 
superioară. Marcel Nuțu și-a 
dominat adversarii din serie — 
V. Tincu (Nitramonia Făgăraș), 
N. Vega (C.S.M. Pitești), A. 
Faur (Dinamo Buc.ț s’ L. Ma
rian (Constructorul Iulia)
— în fata cărora a cîștigat de
tașat. La rîndu-i. In seria a 
II-a, Loghin Lazăr (Universita
tea Cluj-Napoca) a ocupat pri
mul loc. fntreclndu-1 pe L. Pop 
(C.S.S. Sibiu), V. Stîngadu 
(Progresul Buc.), S. Szocs (Con
structorul M. Cluc), ca și pe 
unul din favorițl. S. Toplicean 
(Dinamo Brașov). în partida fi-

nală, Nuțu a aplicat o tactică 
potrivită, determintadu-1 pe 
Lazăr să bată în retragere, fapt 
pentru care acesta din urmă a 
primit trei avertismente. Fina- 
iizînd și un procedeu tehnic co
tat cu yuko (5 puncte). Marcel 
Nuțu a obținut victoria la punc
te. Pe locul 3: 8. Toplicean și 
L. Marian.

Confruntările de la semimij- 
locie s-au încheiat cu succesul 
lui Miroca Frăției (Nitramonia 
Făgăraș), merituos învingător 
în partidele din SErie cu A. Ne
greau (A.S.A. Tg. Mureș). G. 
Sapta (I.E.F.S.). V, Pușcașu și 
G. Marinescu (ambii Dinamo 
Buc.Y în finală, Frățică a dis
pus la puncte de Cornel Roman 
(Dinamo Buc.), care cîștigase 
seria sa prin victoriile obținu
te la M. Ivănescu (Politehnica 
Timișoara). I. Mathe (Construc
torul M. Clue) si V. Dusa (Di
namo Brașov). Pe locul 3. G. 
Sapta si I. Mathe.

Duminică au fost programate 
ultimele întreceri — la super- 
ușoară (23 de concurenți) și la 
open (29). SupetuSorul Arpad 
Szabo (Dinamo București), bun 
tehnician în lupta la „sol", s-a 
departajat în seria sa învingîn- 
du-i. în ordine, pe J. Szakacs 
(Constructorul M. Ciuc). A. Da
niel (Universitatea Cluj-Napo
ca) și pe I.Mihai (Nitramonia). 
în cealaltă serie, s-a impus 
Benone Olar (C.S.M. Borzeștiț,

Costin CHIRIAC
Nicolae CHINDEA

LA CROSUL
SLIVEN, 15 (prin telefon). Pe 

o vreme splendidă, in fața 
unui mare număr de specta
tori, s-au desfășurat, in parcul 
„Komsomoleț" din localitate, în
trecerile celei de a 26-a ediții 
a Crosului Balcanic. Compor- 
tîndu-se admirabil, ATLETI1 
ROMANI au repurtat un 
SPLENDID SUCCES, CÎȘTI- 
GIND 9 DIN CELE 10 TITLURI 
DE CAMPIONI BALCANICI 
puse în joc ! în acest fel ei 
și-au reeditat performanta „re
cord** de anul trecut, de la 
Craiova.

Mențiuni deosebite se cuvin, 
desigur, campionilor individuali 
care au cîștigat detașat, dar și 
altora dintre atleții noștri care 
au contribuit la succesul, pe 
linie, al celor cinci echipe. O 
remarcă specială pentru cele 4 
junioare sile noastre care au 
reușit performanța absolută de 
a se clasa pe primele... 4 
locuri f Hunedoreanca Olga 
West este singura dintre cam
pionii Individuali de anul tre
cut care și-a reeditat victoria, 
acum la Sliven. Maricica Puică 
a demonstrat iarăși că deține 
o foarte bună valoare și după 
victoria, de duminica trecută.

BALCANIC
de la Velenje, a cîștigat acum 
la fel de clar. în ceea ce-1 pri
vește pe Die Florolu, campion 
la 1980, el a concurat bolnav, 
aduclndu-ți Insă prețioasa con
tribuție la victoria echipei se
niorilor noștri !

Iată rezultatele înregistrate 
la al 26-lea Cros Balcanic. 
SENIORI — 12 000 m : 1. Ma
rios Kasianldis (G) 35:08,4, 2. 
Gh. Zaharia (R) 35:10,7, 3. L 
Floroiu (R) 35:23,7, 4. K. La- 
zarldis (G) 35:34,2, 5. N. Ha
la tzis (G) 35:40,6, 6. S. Nenov 
(B) 35:46,2, 7. FL Șandru (R)

35:51,2 ...11. N. Dumitru
36:12,0, 12. Gh. Neamțu 36:23,9, 
...24. Gh. Sandu 37:33,2; echipe: 
L România 23 p, 2. Grecia 24 
p, 3. Turcia 52 p, 4. Bulgaria 
58 p, 5. Iugoslavia 62 p. Se
nioare — 4000 m : 1. Maricica 
Puică (R) 12:37,7, 2. F. Lovin 
(R) 12:53 4, 3. V. Gospodinova 
(B) 12:54,4, 4. R. Pehlivanova 
(B) 13:13,1, 5. M. Radu (R) 
13:20,6, 6. I. Bunderle (I)
13:21,1, 7. D. Beșliu (R) 13:21,7; 
echipe : 1. România 8 p, 2. Bul-

Vladimir MORARU

(Continuare în vag a S-a)

DINAMO BUCUREȘTI - CAMPIOANĂ 
NAȚIONALĂ LA VOLEI MASCULIN

Echipa masculină de volei a clubului Dinamo București la al 
11-lea titlu de campioană a țării (al 9-lea in ultimele 10 ediții), cu
cerit fără a fl suferit vreo înfringere. De la stînga la dreapta, tn 
picioare : V. Constantinescu (masor), C. Oros, căpitanul echipei, U 
șteflea, Z. Gheorghe, antrenorul W. Schreiber, M. Slabu, Ov. Giz- 
davu, Em. Vrîncuț, dr. M. Cristea, medicul echipei ; așezați : D. 
Girieanu, m. Tutovan, l, Dumănolu, G. Enescu, M. Căta-Chițiga șl 
M. Păușescu.

(Citiți cronicile în pag. 2—3).(Continuare tn vag. 2-3)

DIVIZIA „A“ DE FOTBAL ■:

DINAMO - LA DOUĂ PUNCTE DE CRAIOVENI!
Mircea Frățică (Nitramonia Făgăraș), in momentul finalizării 
unui spectaculos procedeu tehnic, uchi-mata (secerarea coapsei 
din interior)

Foto : Ion MIHĂICĂ

© „Poli** Timișoara a recuperat la Slatina punctele pierdute in toamnâ la F.C. Olt 
® F.C.M. Galați a cedat la Pitești in min. 89 I © Sportul studențesc a săltat 
multe locuri in clasament • A.S.A. Tg. Mureș și Politehnica lași, 0—8 și 0—6 in 

primele trei etape ale returului I
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IIn prim-planul acestei săptămîni, gimnastica ritmică modernă
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CONTINUĂ SĂ REUNEASCĂ
COMPETIJIIEOR DE MASA

MUTH PARTICIPANT
area competiție națională „Daciada" continuă să a- 
tragă la startul numeroaselor acțiuni șl întreceri spor
tive de masă, care se organizează in Întreaga țară, 

tot mai mulți tineri, începînd cu copiii, elevii și studenții, 
tinerii din întreprinderi și de la sale.

Programul acțiunilor de nivel județean din această săp- 
tămină este deosebit de bogat, dominat de festivaluri ale 
ansamblurilor de gimnastică ritmică modernă ce se pre
gătesc pentru finala pe țară a acestei discipline — prima 
dintre finalele „Daciadei" de vară la sporturile de masă. 
Astfel, duminică, iubitorii de sport din Suceava și Piatra 
Neamț vor avea prilejul să urmărească atractive spectacole 
de grație și măiestrie oferite de tinerele fete. Aceleași pro
grame vor putea fi urmărite și la Alba Iulia, unde iubi
torii de spectacol sportiv au ocazia să vadă șl întrecerile 
de tenis de masă și șah, organizate sub genericul ..Dacia
dei" șl dotate' cu „Cupa Primăverii**. O acțiune deosebită 
se va desfășura la Constanța. Este vorba de întrecerile de 
șah, tenis de masă, atletism, volei șl popice dotate cu 
„Cupa ceferistului**, competiție pe ramură de producție, 
care_ se bucură de o largă popularitate. La Bacău se vor 
desfășura întrecerile de tenis de masă dotate- cu „Cupa 
U.T.C.",

Tot la sfîrșitul acestei săptămîni, la Găeștl vor începe 
întrecerile de fotbal dotate cu „Cupa Primăverii", care se 
vor finaliza la 29 aprilie. Numeroase manifestări și com
petiții de masă vor avea loc și în alte localități din țară, 
sub mobilizatorul generic al „Daciadei".

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Sportul studențesc — F.C.M. Brașov 1-0 (1-0) 1. UNIV. CRAIOVA 20 13 2 5 33-15 28
F. C. Olt — „Poli** Timișoara 1-2 (1-1) 2. Dinamo 20 12 2 6 34-17 26
Corvinul Hunedoara1- Dinamo 1-2 (0-1) 3. F.C.M. Brașov 20 10 4 6 26-21 24
S. G Bacău — A.S.A. Tg. Mureș 4-0 (2-0) 4. F. C. Argeș 20 11 1 8 33-22 23
Steaua — Chimia Rm. Vilcea 4-2 (2-1) 5. „U* Cluj-Napoca 20 10 2 8 28-23 22
Jiul — Univ. Craiova 2-1 (1-0) 6. Steaua 20 8 5 7 31-25 21
F. C. Baia Mare - Progresul Vulcan 2-0 (1-0) 7. S. G Bacău 20 8 5 7 29-28 21
„U“ Ckij-Napoca - Politehnica Iași 3-0 (1-0) 8. Corvinul 20 9 2 9 36-29 20
F. C Argeș - F.C.M. Galați 2-1 (0-0) 9. „Poli" Timișoara 20 9 2 9 20-23 20

ETAPA VIITOARE (sîmbătă 21 martie) 10.
11.

Chimia 
Jiul

20
20

9
9

2
1

9
10

29- 39
30- 27

20
19

F.C.M. Calați - Corvinul Hunedoara (0-7) 12. Progresul Vulcan 20 8 3 9 27-34 19
A.S.A. Tg. Mureș - F.C.M. Brașov '0-1) 13. Sportul studențesc 20 8 2 10 22-26 18
Univ. Craiova — F.C. Olt .1-0) 14. Politehnica lași 20 7 3 10 28-29 17
Progresul-Vulcan - F.C. Argeș (1-2) 15. F. C. Olt 20 6 5 9 22-30 17
„U“ Cluj-Napoca - S.C. Bacău (0-1) 16. A.S.A. Tg. Mureș 20 7 3 10 29-40 17
Politehnica lași - Sportul studențesc (2-4) 17. F.C. Baia Mare 20 7 2 11 23-32 16
Chimia Rm. Vilcea — Jiul (0-1) 18. F.C.M. Galați 20 5 2 13 25-45 12
„Poli" Timișoara - Steaua (0-1)
Dinamo - F.C. Baia Mare (0-1) Citiți cronicile in pag . 2--3
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GOLGETERII
15 GOLURI : Radu II (F.C. 

Argeș)—4 din 11 m.
12 GOLURI : Țevi (Progre

sul Vulcan), Fanicî (A.S.A.) — 
1 din 11 m.

11 GOLURI : Petcu (Corvi
nul).

10 GOLURI : Gluchicl (JiuD 
— 1 din 11 m.

9 GOLURI : Nedelcu („Poli** 
Timișoara).

Mingea reluată de Mun- 
teanu I l-a învins pe 
portarul brașovean, po

posind in plasă.
Foto : Dragoș NEAGU



S-a Încheiat campionatul masculin de volei

Duminică la prînz a luat sfir- 
șit cel de-al 
masculin de volei, 
echipei Dinamo București care, 
la scurt timp după cucerirea 
titlului de cea mai bună forma
ție europeană de club, își trece 
In palmaresul intem cîteva cifre 
semnificative : 22 de meciuri câș
tigate și nici unul pierdut, ce) 
de-al treilea titlu consecutiv de 
campioană a țării (și al 9-lea 
în ultimele 10 ediții), egalarea 
recordului deținut de Rapid Ta 
numărul de succese în campio
nat (11).

Sîmbătă, Dinamo a început 
partida cu Universitatea Craiova 
în sextetul standard : Oros, Du- 
mănoiu, Vrîncuț, Enescu, Tuto- 
van, Gîrleanu, dar l-a terminat 
cu „noul val“ (alături de Vrîn
cuț, au jucat : Căta-Chițiga,
Șteflea, Slabu, Gheorghe 
davu) care a arătat că 
te conta pe el. Scor : 
8, 6) pentru Dinamo.

în cursa pentru locul __ __
lea, Explorări Baia Mare a avu* 
• prestație reușită în fața echi
pei Steaua, întreeînd-o cu ‘ “ 
(—8, 11, . .......................
trem de 
acționat 
Ignișka, 
Strauff ___ ____
sele bine distribuite de către co
ordonatorul Bălaș. S teii șt ii, fără 
Chifu și Macavei (accidentați), 
au avut multe breșe în sextet 
doar Pop și Țerbea dînd un ran
dament bun.

32-lea campionat 
cu victoria

șl Giz- 
se poa- 
3—0 (2

al doi-

3—1 
7, 10), după uin joc ex- 
disputat. Băimărenil au 
sigur, exact șl eficace. 
Mîțu, Paraschivescu și 

fru-ctificînd prompt pa-

Duminică, Explorări spera ca, 
prin jocul rezultatelor, să ajun
gă pe locul al 2-lea. Pentru a- 
ceasta, era nevoie ca echipa băi
măreană să întreacă în trei se
turi pe Universitatea Craiova 
iar Steaua să nu cîștige set la 
Dinamo... Dar, dacă Explorări a 
cîștigat într-adevăr cu 3—0 (5, 14. 
4), însă după clipe de mari e- 
moții în setul al doilea (craio- 
venii au condus cu 11—3 și 
13—5), în schimb, Steaua s-a mo
bilizat de la început și a clș- 
tigat setul necesar rămînerii pe 
poziția de vicecampioană. în fa
ța steliștilor, Dinamo a jucat mai 
mult pentru public, preocupîn- 
du-se să-i ofere cîteva secven
țe frumoase. Și a reușit, pri
mind meritate aplauze. Tutovan 
(care și-a luat un plăcut adio 
de la susținătorii dinamoviști, el 
avînd acordul clubului pentru a 
se transfera la Silvania Șimleu 
Silvaniei), și-a făcut „numerele* 
prin puternice „bombe" la serviciu 
și la fileu, Oros la pupitrul sex
tetului, Enescu, Vrîncuț, Dumă- 
noiu, Gîrleanu sau Gizdavu tn 
atac, blocajul și-a reconfirmat 
renumele său internațional. Scor:

, 7, 6, —11, 10) pentru 
Clasament final : 1. DI-

— campioană națională, 2, 
3. Explorări, 4. Univer- 

Cradova.

Ultimele două 
lui final pentru 
duit d« Sala 
Tulcea,, au fost 
prize. Sîmbătă 
a întrecut pe C.S.M. Delta Tul- 
cea cu 3—1 (6, 9, —12, 8). S-au 
remarcat : Strauff, Hînda (T) și 
Radu (D). în al doilea joc, Sil- 
vania ȘimJeu Silvan iei s-a aflat 
și ea la un pas de surpriză, 
pierzînd în cele din urmă în 
cinci seturi jocul la Politehnica 
Timișoara : 2—3 (14, —3, 14, —9, 
—6). Cei mai buni de la învin
gători : Vînătu și Mocuța. Dumi
nică, o nouă surpriză : Tracto
rul — Politehnica Timișoara 3—1 
(6, —7, 12, 7), brașovenii Sterea 
Zamfir și Hînda evidențiindu-se. 
In ultimul joc al turneului, sin
gura victorie a gazdelor : Del
ta Tulcea — Silvania 3—0 (7, 10. 
10). Clasament final : 5. Politeh
nica Timișoara, 6. Tractorul Bra
șov, 7. Delta Tulcea, 8. Silvania 
Șimleu Silvaniei. (P. COMȘA 
coresp.).

zile ale tumeu- 
locurile S—8, găz- 
sporturilor din 
marcate de sur- 

Tractorul Brașov

3—2 (—12,
Dinamo. < 
NAMO 
Steaua, 
si ta.tea

Aurelian BREBEANU
Sever NORAN

zi a tur- 
9—12 : VI- 
Bucuresti 

și C.S.U.
București 

Clasament 
București, 

10. C.S.U. Galați, 11. Rapid 
București, 12. Viitorul Bacău. 
Ultimele două au retrogradat în 
Divizia „B*. (T. SIRIOPOL
coresp.).

Da Galați, în ultima 
neului pentru locurile 
itorul Bacău — Rapid 
3—1 (14, 8, —10, 12) 
Galați — Calculatorul 
3—1 (13, 8, —4, 13). 
final : 9. Calculatorul 

Galați, 
12.

9. <
C.S.U.

Prin înfrîngerea rugbyștilor băimâreni la Constanța

DINAMO ȘI STEAUA SE DESPRIND
Sîmbătă (unul) și duminică 

B-au disputat meciurile etapei cu 
numărul 16 în Divizia »A“ la 
rugby. Iată amănunte ;

R.C. SPORTUL STUDENȚESC— 
DINAMO 3—55 (3—15) I Ne miră, 
se înțelege, nu victoria liderei ; 
ne miră scorul la care a putut 
să piardă, una dintre pretenden
tele la podium, o echipă avînd 
la activ acel 9—7 cu formația 
băimăreană, obținut cu numai 
șase zile înaintea acestei parti
de. Dar dacă se anunța un anu
me echilibru, el a existat nu
mai în prima parte a jocului, 
dlnamoviștii intrîndu-șl treptat în 
ritm și desfășurînd acțiune după 
acțiune, pe un front larg, cărora 
«nărui și încă neînchegatul XV 
universitar nu le-a putut face 
față în vreun fel. Ce-i drept 
diferența ar fi putut fi mai... 
rezonabilă, dacă Paraschivescu 
ar fi fost Inspirat (printre alte
le el a trimis.....................................
din cea mai 
transformare). 
meciul merită 
fazele avînd 
du-se la mină 
chiar în 
clisos. O 
tru Aldea, 
Marghescu, 
pentru D.

balonul în „bară* 
bună poziție de 
Una peste alta, 
un calificativ bun, 
cursivitate, jucîn- 
din orice situație, 

condițiile terenului 
notă in plus pen- 
Paraschiv, Dărăban, 
Gh. ion, precum și 

_____ _. Căinaru și Păunescu. 
Pe lista realizatorilor : Podăres- 
cu (tot mai aproape de posibili
tăți) — eseu, drop, 2 transfor
mări, Aldea, Chiricencu, Dără- 
ban, FI. Ionescu — cîte două 
eseuri, Constantin — 4 transfor
mări, Marghescu — eseu (deci, 
zece eseuri dinamoviste, ceea co 
înseamnă ceva), respectiv Pa- 
raschivescu — lovitură de pe
deapsă, punctele egalării din min 
6, care nu au reprezentat însă 
decît... de doi bani speranță. 
Arbitraj bun : C. Udrea.

Geo RAEȚCHl

nu s-a regăsit nici în partida 
cu XV-le sibian. Ca și miercurea 
trecută (cu Universitatea Timi
șoara) rugbyștii-gazdă au avut o 
evoluție ștearsă, acționînd pre
cipitat, fără o idee tactică care 
să îi asigure cit de cit desprin
derea în cîștigătoare. Avantajul 
luat imediat după pauză, prin 
l.p. transformată de Kajnak (a- 
celași jucător a mai ratat, însă, 
cîteva ocazii foarte bune), s-a 
dovedit destul de fragil, pentru 
că, în ultimul minut al meciu
lui, Matache a egalat, tot din l.p

Un punct pierdut în fața unul 
adversar care n-a strălucit nici 
el (C.S.M.-ul n-a sperat în acesl 
egal, deși a beneficiat de situații, 
în repriza secundă, care l-ar fi 
putut duce la victorie !), care 
complică și mai mult destinele 
Rapidului. A condus : Gh. Băn- 
danu. (t. st.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — PO
LITEHNICA IAȘI 4—4 (0—0) !UP 
nesperat și foarte prețios negai" 
reușit de ieșeni la capătul unui 
meci frumos. Au marcat : Or- 
telecan, respectiv Veriveș — e- 
seuri. A condus : FI. Tudorache. 
(Em. NEAGOE, coresp.).

--------ARAD — STEAUA 6—46 
deschis, spectaculos 
campioni, in care

P.T.T. 
(0—20). Joc 
dominat de

arădenii au avut totuși un final 
lăudabil. Au Înscris • Mura- 
riu 2, Roșu, Comeliu, Cloarec, 
Pojar, Fuicu, Munteanu — eseuri, 
patru transformate de Alexan
dru. Pentru gazde a punctat : 
Domokos — l.p. și drop. A arbi- 
Cercel, Vlad, Bidirel, Sabău, Ior- 
NA, coresp.).

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — CON
STRUCTORUL CONSTANȚA 62-3 
(8—3). o repriză meciul a fost 
destul de echilibrat, dar după 
pauză in teren nu a mai contat 
decit o echipă, a grivițenilor, 
autoare a 13 eseuri (Al. Marin 
3, Nicolae 2, Scarlat 2, Pena, 
Cercel, Vlad, Bidirel, Sabău, lor 
dache), ‘ 
T. Radu 
Punctele 
realizate 
tru : C. 
coresp.).

„U" TIMIȘOARA — RULMEN
TUL BIRLAD 7—6 (3—3). Partidă 
cu multe faze fierbinți, In care 
timișoreanul Peter a marcat eseu 
și a transformat o l.p./ iar Drag- 
na — 2 l.p. Arbitru : C. Cristă- 
chescu. (C. CREȚU, coresp.).

în clasament, Dinamo și S teaua 
s-au desprins la șase puncte de 
următoarea clasată, Știința CE
MIN.

••

LANTERNA'1 LA UN PAS DE SURPRIZA SURPRIZELOR
F.C. ARGEȘ - F.C.M. GALAȚI 2-1 (0-0)

I
I

Divizia etapa a XX-a

RELANSARE SPECTACULOASA

rit de Olt, pe propriu teren, nu mai constituie <1? mult o
surpriză, chiar dacă în toamnă ea o învinsese, la Timișoara, pe 
„Poli" ; pentru că, iată o infringe re, fie ea la domiciliu, a 
Corvinului (cu circumstanțele provocate de tușierul Raab) în 
fața lui Dinamo nu e de domeniul neprevăzutului. Așa după 
cum iiici victoria Jiului în dauna Universității Craiova (care, 
nu mai departe de sîmbătă trecută, ceda un punct, în Bănie, 
în disputa cu perdanta la divizionara „C" Sticla Arieșul din 
Turda) nu era prea greu de anticipat.

Destul de plată deci, sub aspectul rezultatelor de ansamblu, 
runda de care ne ocupăm are, totuși, meritul relansării 
întrecerii divizionarelor „A“ la ambii săi poli.

în zona superioară a clasamentului (acolo unde după prima 
etapă, mai toată lumea vedea, pe bună dreptate, formația cam
pioană scăpată spre un nou titlu), distanța dintre Universita
tea Craiova și principala ei urmăritoare, Dinamo, s-a redus la 
doar 2 puncte ! Prilej de justificat optimism în tabăra jucăto
rilor lui Valentin Stănescu, dar și de trezire a orgoliului prin
tre fotbaliștii lui Oblemenco, componenți, în număr mare, ai 
echipei naționale. Stimulați de ambițioasa concurentă la titlu, 
pregătind cum se cuvine viitoarele replici în campionat, Ne- 
grilă, Ștefănescu, Țicleanu, Beldeanu, Bălăci, Crișan, Cămătaru 
vor putea păstra de partea lor o permanentă excelentă formă 
sportivă, benefică, în ultimă analiză, primei echipe a țării. în
tre aceste coordonate, apreciem noi, ale unei Întreceri pasio
nante, sportive, se va înscrie în continuare disputa dintre ac
tualul lider și urmăritorii lui, spre satisfacția iubitorului de 
fotbal din țara noastră. Apropo de urmăritori : se pare că 
Steaua, cealaltă... jumătate de echipă reprezentativă, datorită 
ultimelor trei puncte revine la sentimente mai bune și... pe po
ziții conforme cu cartea de vizită.

in partea a doua a ierarhiei, destule bulversări provocate, în 
principal, de înfrîngerea lui F.C. Olt, dar — deocamdată — 
numai o mare subliniere : SPORTUL STUDENȚESC, singura 
între „cele 18* care a acumulat 6 puncte din tot atîtea posibile. 
O performanță care ne amintește, fără doar și poate, de forța 
de joc a „alb-negriior" într-un trecut nu prea îndepărtat, dar 
cu resorturi adînci, de ordin moral, în ambianța, de dată re
centă, creată în jurul echipei. Pentru că abia acum, de cînd 
joacă, realmente, ACASA, Sportul studențesc își are publicul 
ei, care o poartă pe aripile victoriei, și căruia se simte datoare 
să-i mulțumească prin rezultate dintre cele mai bune. Cine îl 
urmează, în etapele care vin, frumosul exemplu ?

Gheorghe NICOLAESCU

aproximativ 12.000. 
BALABAN

patru transformate de 
șl unul de Fălcușan 
constănțenllor au fost 
de Neagu (l.p.). Arbl- 

Popescu. (D. brAnoiu,

indoor - pentru arme cu glonț
r

FLORIN BRÎNDUȘI (A.S.A. Oradea)
UN ÎNVINGĂTOR NEAȘTEPTAT

I
I
I
I
I
I
I
I

Stadion „1 Mal* ; teren greu ; timp bun, spectatori
Au marcat : RADU II (mln. 66 — din penalty și min. 89) și 
(min. 63). Șuturi la poartâ : 28-2 (pe poartâ : 12-1). Comoro s 9-1.

F.C. ARGEȘ s Cristian 6 — M. Zamfir 6, Stancu 6, Grstea 6, Bârbulescu 
6 — Chives cu 6 (min. 64 Nica 6), Kallo 7, Ignat 7 — Bâluțâ 6 (min. 46 
Sigmirean 7), Radu II 8, Moiceanu 6.

F.C.M. GALAȚI : Jivan 9 — Moțoc 6, Vlâduț 5, Stoica 7, Orac 8 — Ba- 
laban 7, Popescu 6, O. Rusu 6 — R. Dan 7, Onofrei 6, C. Rusu 6.

A arbitrat : D. Ologeanu 8 ; la linie : I. Honig (ambii din Arad) |i
V. Ciocilteu (Craiova).

Cartonașe galbene i BALABAN, JIVAN.
Trofeul Petschovschl : 10. La speranțe : 2-0 (1-0).

exe-

FARUL — ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE 18—6 (7—6). Con-
stănțenii au făcut un pas mare 
spre podium, dar nu fără emo
ții, oaspeții conducînd la un mo
ment dat cu 6—0, prin l.p. trans
formate de Tîrnîancsev, Bogheanu 
a marcat trei eseuri, iar Bucos 
a transformat două l.p. A arbi
trat Th. Witting. (C. POPA — 
coresp.).
RAPID — C.S.M. SIBIU 3—3 
(0—0). Spre dezamăgirea supor
terilor ei, formația din Giulești
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Dl
CU U

CORV

Stadion „Corvln 
14 000. Au marcal 
penalty) și DRAC 
6-7). Comere : 2t-

CORVINUL t I. i 
binciuc 6, Bogdan 
6, Vâetuș 7 (mln.

DINAMO : Sper
Augustin 8, Panâ

A arbitrat : FI.
N. Raab (C. Turzli 

Cartonașe galber 
Trofeu! Petschovs<

• —
Partida derby 

un prolog neașt 
prezentat cei doi 
Taar și Catană I 
tați de comun i 
bitrul partidei < 
Rațiu (din loca 
s-au angajat intr 
gă, tăioasă, cu 
bun, derulate c 
cele două porțl. 
mație gazdă a t 
(a se vedea rapo 
a avut perioade 
strîns adversarul 
aglomerată în a 
lui Speriatu. Oca 
le-a creat au f 
din cauza pripelii 
2 șl 29), Dumitri 
Andone (min. 21 
34) și Văetuș (mii 
cealaltă, Dinamo 
lid pe două linii 
tori, s-a apărat 
rară, lansînd îz 
atacuri extrem 
cu Augustin, Țăl 
în prim plan. D< 
TIN (după ce în 
briei l-a respins

0
J

Stadion Jiul j tor 
spectatori — aproxi 
NEAGU (mln. 59), 
(pe poartâ : 4—2). (

JIUL : Caval 7 - 
8, Giuchicl 7, Stol 
chlțâ 7.

UNIVERSITATEA S
Negrilâ), Ungurean» 
mâtaru 6, Cîrțu 6 (

A arbitrat î I. Ig 
Drâgulici (Drobeta 1

Cartonașe galbene 
Trofeul Petschovscf

Cîmpul de joc 
din Petroșani a 
col greu de învin 
torii celor două f< 
ceste motive difer 
re tehnică a fos1 
— teoreme — ea 
voarec Taioveniloi 
meci ue uzură, 
zantă în care Jii 
superioară. Craiov 
fără „metronomul" 
mijlocul terenului 
vul Crișan în ati 
decît să stăvileas 
30 de minute iuj 
Ocaziile acestora ai 
din min. 3 cînd ' 
luat, cu capul, de 
pe lîngă poartă. F 
nute, Neagu a t 
capul, la vlnolu, 
fost la post. în r 
șutează cu boltă, 
craiovean, spre po^ 
nu nimerește țin 
această perioadă, 
reușesc să se vădi 
mătaru „înoată*" 
min. 30 Jiul des 
Mușat centrează i 
Sălăjan, acesta est 
cu Boidici șl por 
nu poate evita de 
rului decît agățlndi 
Fault clar șl Jov

gete „marea lovitură*, posibilă 
sîmbătă datorită șl jocului nein- 
spirat al gazdelor, poarte prea li
niștite de victoria de la Iași. A 
venit însă acel henț în careu, 
comis cu atîta naivitate de Vlă- 
duț în min. 66 (cînd RADU II 
a transformat impecabil penal- 
tyul pe drept acordat) și „gafa" 
din primul minut de prelungiri 
acordate pentru tragerile de timp. 
Atund, în prelungiri, defensiva 
dunăreană s-a complicat în ca
reu, într-o fază simplă, a de
gajat într-un... argeșean care a 
obținut pînă la urmă cornerul 
salivării, pentru că, din lovitura 
de colț, mingea a ajuns la Nica, 
acesta a „întors-o" cu capul Ia 
RADU II și liderul golgeterilor a 
înscris din apropiere. Pe „sensul 
unic" al dominării argeșene, au 
apărut și cîteva contraatacuri 
gălățene foarte tăioase pe care 
Onofrei, O. Rusu șl C. Rusu le-au 
irosit prea ușor.

Mircea M. IONESCU

N-a lipsit mult ca in Trivale să 
înregistrăm, sîmbătă, surpriza- 
surprizelor. Pentru că, dacă 
„lanterna* n-ar fi ©omis două 
greșeli copilărești, ea se putea 
întoarce la Galați chiar cu am
bele puncte. Dar golul acela fru
mos al Iui BALABAN din min. 
63, după o lovitură liberă
cutată de Orac și continuată eu 
o centrare perfectă a lui R. Dan 
a fost pînă la urmă anulat de 
defensiva echipei de la Dunăre, 
ea, cea care se apărase în pri
ma repriză atit de bine, aplicînd 
cu succes un marcaj 
Și, dacă excelentul Jivan ar 
fost învins de una dintre 
acțiuni fără replică (bară, 
bulescu, în min. 4 ; bară, 
Zamfir, în min. 81 ; ratări uu,u- 
metrice Radu II în min. 29 și 51, 
Moiceanu tn min. 62, Kallo în 
min. 77), atunci ar fi fost o In
fringer e normală. Așa însă, „lan
terna*
gretul de

incomod, 
fi 

acele 
Băr- 

M. 
mili-

IFOCȘANI, 15 (prin telefon). 
Cele două serii valorice secunde 
ale probelor maraton terminate 
sîmbătă n-au schimbat configu
rația în partea superioară a cla
samentelor de vineri, după evo
luțiile ’ ’
Astfel 
3X20 f, 
pia) a 
cu 572 
tul M. 
pușcă liberă 3x40 f cu 1153 p.

Duminică au fost programate 
„clasicele" de 60 f c. Pasionantă 
și soldată cu performanțe rela
tiv ridicate a fost întrecerea fe
minină de pușcă standard. La 
finele concursului, tabela de în
registrare a rezultatelor indica 
egalitatea la 596 p, a două tră
gătoare : Roxana Lămășanu (din 
nou !) și Dumitra Matei. A In
trat în * * ’ ”
'ate de 
carilor, 
totalizat 
maxime, 
contabilizarea „ . .
din nou egalitatea s-a menținut : 
16—16, astfel că titlul a intra* 
în posesia ambelor sportive I

O surpriză de mari proporții 
a prilejuit-o desfășurarea probei

primelor grupe valorice, 
că, la pușcă standard 
Roxana Lămășanu (Olim- 
cîștigat titlul fără emoții, 
p, în timp ce dinamovis- 
Dumitrescu s-a detașat Ia

olimpice de pușcă liberă 60 f c. 
Toți marii consacrați ai probei 
au trebuit să se încline în fața 
unui necunoscut, Florin Brîndușj 
de la A. S. Armata Oradea, ca
re, pe deasupra, este și foarte 
tînăr : el va împlini în luna iu
nie abia 17 ani !. Elev al an
trenorului Ion Stănescu, Brin- 
duși si-a depășit cu două puncte 
vechiul record personal pe care 
l-a ridicat pînă la prestigioasa 
cifră de 597 p.

Rezultate tehnice, 
dard 60 f c : 1—2. 
mășanu (Olimpia) 
Matei (Dinamo) 596 
oane naționale — 3. 
Sif (I.E.F.S.) 595 p , _____
nița Petrescu (Olimpia) 592 p î 
5. Eva Ionescu (C.S.U. Brașov) 
591 p ; 8. Maria Lakatos (C.S.U. 
Oradea) 590 p ; pușcă liberă 60 
f d : 1. FI. Brtndușl (A.S.A. Ora
dea) 597 p — campion național,
2. M. nea (C.S.U. Brașov) 596 p,
3. M. On cică (Metalurgistul Cu-gir) - - — .

pușcă Btan- 
Roxana Lă- 
și Dumitra 
p — campi- 
Nlculina Io- 
; 4. Roma-

I
I
I
I
I

s-a întors acasă cu re
ft fi scăpat printre de-

GENUNCHIUL LUI LICA
F.G OLT - MPOL|“ TIMIȘOARA 1-2 (1-1)

„1 Mal* ; teren neîngrijit ; timp bun . spectatori — aproximativ 
marcat : NEDELCU (min. 23), GÎRLEȘTEANU (min. 25), LICA (min.

“ ‘ ” -- - * - 6-3). Comere : 6-7.
Nicolae 5, A. Mincu6 — 

— Prepeliță 6 (min. 76

Stadion
6 000. Au _____  ________ .
84, autogol). Șuturi la poartâ : 14—7 (pe poartâ :

F.C. OLT • I. Anghel 6 — Licâ 4, Martinescu 5, Al. 
“ ~ ............................... ............... 7 IERI,

SERIA I
I.M.U. MEDGIDIA 

STANȚA 2—2 (0—0 
lurilor : Voicu (mii 
(min. 88) pentru I 
(min. 60), Moldov 
pentru F.C.

CEAHLĂUL P. NI 
TULCEA 3—1 (2—0) 
Nemțeanu (min. 2^ 
ghioalei (min. 57), 
taru (min. 65).

GLORIA BISTRIȚ 
PROGRESUL BRAII 
Au marcat : Hurloi 
58, ambele din U m 
(min. 42).

C.S.M. BORZEȘTI 
TOȘANI 1—1 (1—0). 
Florian (min. 15 dii 
tru C.S.M., ian cu 
11 m) pentru C.S.

C.S.M. SUCEAVA 
GURA HUMORULU 
Unicul gol a fost 
Hodină (min. 7).

OLTUL SF. GHEO 
ITORUL GHEORGHE 
Au marcat : Barbu 
mln. 78 din 11 m), 
54) și Siklodi (min.

C.S.U. GALAȚI — 
NAMO FOCȘANI 3— 
torii golurilor : Eu< 
Dlaconescu (min. 22) 
30 din 11 m), res, 
(min. 28).

P. Petre 4 (mln. 69 Leac 4), lovânescu 5, Matei 
Pițurcâ), lamandl 6, Gîrleșteanu 7.

POLITEHNICA : Soclu 6 - Nadu 6, Șerbânoiu 
Manea 7, Vișan 8 — Cotec 7, Dumitru 5 (min. 
nescu 8 — Șt Anghel 6, Nedelcu II 7, Nuca 6.

A arbitrat : V. lanul 7 j la linie : D. Arndt 
(București).

Cartonașe galbene : MARTINESCU.
Trofeul Petschovschl i 10. La speranțe : 1-1 (1-0).

«
58

(mîn. 36 Pâîtinlșan 7), 
Titi Nicolae 7), Vlâtâ-

(ambii din lațl), C. Jurja

Ifuncțiune noua modali- 
baraj, numărătoarea de- 
dar ambele țintașe au 
cîte 56 de performanțe 
S-a procedat apoi la 

„muștelor", dar

X
1
1
1
1

X
1
2
2

V. 
VI.

VTJ. 
VIII.

IX. 
X.

I. As coli—Pistoîese 
n. Bologna—Udinese 

HI, Como—Avelino 
IV. Fiorentina—Brescia

Napoli—Cagliari 
Perugia—Catanzaro 
Roma—Internazionale 
Torino—Juventus 
Metalul Buc.—Petrolul 
Fl. Morenl—C.S. T-viște

ANULAT
XI. Poiana—Rapid Buc. 2

XII. Minerul Anina—U.T.A. 2
XIII. C.F.R. Cluj-Nap.—Olimpia 1

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
1.074.522 LEI, din care 56.426 le», 
report la categoria 1.
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2" DIN 15 

MARTIE 1981
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA 

S3 34
EXTRAGEREA

62 12 53
FOND TOTAL 

GURI : 1.124.523 
62.483 lei* report

FINALELE
(Urmare (lin pag. 1)

P,
596

4. 
P.

596
(Steaua)

(Steaua) 595 p, 6. I. Trăscăveanu 
(Steaua) ,:r TL. ““2.
(Metalul București) 595 p.

Radu TIMOFTE

R. Nicolescu 
M. Marin5. I

595 p. 7. Gh. Vlădan I
I

I : 58 36 
a II-a :
A m-a

48 74
5 37

26
DE CÎȘTT- 

lei, din care 
la categorial.

care a obținut victorii la 
Fierescu (CSS 1 Buc.), __
Dani (Dinamo Buc.) si la AI. 
Drobot (Politehnica Iași). Me
ciul final dintre Szabo si Olar 
a fost extrem de disputat și s-a 
încheiat la egalitate, dar arbi
trii i-au acordat, pe merit, vic
toria prin yusei-gachi (superio-

D. 
Gh.

DE JUDO
Peritate tehnică) lui Szabo, 

locul 3: Gh. Dani și A. Daniel.
O frumoasă evoluție a avut 

mijlociul Mihalache Toma (Di
namo București), de două ori 
campion la această ediție: vi
neri la categoria sa si duminică 
la open! Pe locul 2. Valentin 
Oiței (Dinamo Brașov), 3. M. 
Ciochir (Dinamo Buc.) și P. 
Drăgoi (Constructorul Alba Iu- 
lia).

I
I
I
I
I

Iată o partidă Interesantă, ur
mărită cu sufletul la gură, a th 
datorită abundenței fazelor de 
poartă (în special la aceea a ti
mișorenilor) , cît și a evoluției 
scorului. Dorind să tranșeze cît 
mai repede disputa tn avantajul 
lor (antecedentele le erau favo
rabile), jucătorii de la F. C. Olt 
s-au aruncat din primele minute 
în atac. Șl chiar dacă lamandl 
a dat semnalul ratărilor în min. 
6, puțini se îndoiau că F. C. Olt 
nu va obține victoria pînă în 
final. Dar timișorenii au demon
strat o bună tactică de apărare, 
cu replieri precise pentru ca, 
intrați în posesia balonului să 
trimită mingi lungi, pe centru, 
spre Nedelcu, și au fost mal lu
cizi, pe ansamblu, decît adver
sarii lor. Și inevitabilul s-a pro
dus în min. 23 cînd balonul a- 
junge la Vlătănescu, urmează un 
„un-doi" cu NEDELCU, aces
ta scapă printre cel doi fun
dași centrali și I. Anghel 
scoate mingea din plasă : 0—1.

Nu trec decît două minute șl 
GÎRLEȘTEANU, fost la Universi
tatea Craiova, egalează după o 
lovitură liberă executată în urma 
unui fault al lui Dumitru asupra 
Iul Iovănescu : 1—1. Din acesi 
moment începe seria marilor ra
tări ale gazdelor : P. Petre (min. 
30), Iovănescu (mln. 33, 39, 53), 
lamandl (min. 46, 47, 49, 75), Leac 
(min. 70). Terenul greu și pre
siunea timpului, care se scurgea 
în defavoarea lor, îl face pe ju
cătorii de * ”
în atac, 
simpliste 
în careu, r____  ____________
masivii apărători timișoreni). In 

min. 84, Ia un nou contraatac 
al oaspeților, Nadu ajunge pînă 
în careul gazdelor, Lică și 
Nleolae se invită reciproc 
atace pe timișorean, acesta 
tează, mingea se lovește de 
apărător și, din acesta, în „ _ 
nunchiul lui LICA, de unde se 
duce, catapultată, în plasă : 1—2.

Mircea ÎUDORAN

la F. C. Olt să cauite, 
rezolvări de-a dreptul 
(mingi înalte, aruncate 
pradă ușoară pentru

Al. 
fiă-i
ȘU- 
un
«*-



VALABIL NEVALIDAT 
■DOARA - DINAMO 1-2 (0-1)

moale ; timp bun ; spectatori — aproximativ 
N (min. 31), DUMITRIU IV (mln. 47 - din 
72). Șuturi la poarta : 15—12 (pe poartă i

Rednic 8, Andone 5 (mln. 80 L. Ghițâ), Du- 
iu IV 7, Petcu 6, Klein 6 — Lucescu 8, Nîcșa

Marin 6, Dinu 8, Bumbescu 8, Stredie 6 — 
7, Custov 5 — Țâlnar 8, lordache 5. 
acal) 6 ; la linie : C. Rațîu (Hunedoara) șl 
cu semnalizări eronate.
IU IV, I. MARIN, 
peranțe : 1-3 (1-2).

avut șut-gol) a șl deschis scorul, re-
s~au luînd spectaculos, din plonjon.

Legați. o centrare ca ia carte a lui Țăl-
iccep- nar (min. 31).

(ar- După ce a egalat în min. 17 
e) șl prin DUMITRIU IV — care a
tiipele transformat un penalty acordat
apri- la un fault în careu al lui Bum-

fotba) bescu asupra lui Petcu — gaz-
te la dele s-au dezlănțuit, au inserts
. for- din nou (min. 55 prin Nicșa),
mult dar tușierul Raab a semnalizat

elor), un ofsaid pe care numai el l-a
con- văzut șl golul valabil n-a fost

>ărare validat. După această situație,
porții jucătorii Corvinului au căzut
ire și psihic, nu și-au mai putut re-
ratate veni și nu mult după aceea, la
(min o dublă greșeală Andone — I.

.. 19), Gabriel, DRAGNEA a profita*
(min. și a marcat dintr-un unghi a-

^artea pro ape imposibil. Și putea fi
‘ so- chiar 1—3, în mln. 86, (Dragnea
jucă- scăpat singur dar blocat „in

tcitate extremis" de portar), într-un fi-
Dntra- nai în care Corvinul n-a mai avut
loase. resurse, în timp ce Dinamo a
agniea apărut ca o echipă mai sigură
rGUS- pe ea, mai matură, mal realistă.
. Ga-
m un laurențiu DUMITRESCU

IlbÂ DE UZURĂ
IIV. CRAIOVA 2-1 (1-0)

at ; timp noros, ploaie în repriza a doua I 
l. Au marcat : GIUCHICI (mln. 30 — penalty), 
min. 87 — penalty). Șuturi la poartâ j 12—4 
-7.
Vaslllu 7, S. Rusu 7, P. Grigore 7 — Neagu 
îușat 8 (min. 88 Schmidt), Sâlâjan 7, Stol-

• Purima 6, Ciupitu 7, Ștefânescu 6 (mln. 79 
:anu 7, Donose 6, Bălăci 6 — Geolgâu 7, Că- 
Popescu).
linie : I. Bungâu (ambii din Timișoara), S.

TA. <
peranțe : 1-1 (0-1).
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11 m a fost executată impecabil 
de GIUCHICI. In finalul reprizei, 
craiovenii au două zvlcniri pe 
contraatac și slnt la un pas de 
gol (Cîrțu și Căm&taru).

După pauză, în min. 50, Ți- 
eleanu a trimis în plasă, cu 

'*yl, balonul centrat de Geol- 
gău, dar arbitrul a anulat regu
lamentar golul pentru că în 
faza respectivă Cîrțu l-a faultat 
pe Bedo. In mln. 59 scorul a 
fost majorat în urma unei lovi
turi libere de pe dreapta execu
tată de Giuchici și finalizată 
de NEAGU, care a reluat spec
taculos, cu capul, ta plasă. Spi
ritele se încing — mai mult ta 
tribune decît în teren — și tu
șierul S. Drăgullci este nevoit 
să-și schimbe postul cu celălalt 
tușier pentru că două sticle li 
vîjîiseră pe la urechi. Jocul se 
reia și tot localnicii stat cei 
care beneficiază de două ocazii 
rarisime, irosite de Sălăjan (mm. 
75) și Stoica (min. 76). Cu trei 
minute înaintea finalului, cămă- 
taru pătrunde ta suprafața de 
pedeapsă și Rusu oprește mingea 
cu mina. Henț în careu și lovi
tura de pedeapsă este transfor
mată de BĂLĂCI : 2—1.

Gheorahe NERTEA

SPORTUL STUDENJESC - F.C.M. BRAȘOV 1-0 (1-0)
Stadion Politehnica ; teren moale ; timp rece, ploios ; spectatori •• 

aproximativ 6 000.. A marcot : MUNTEANU t (min. 32). Șuturi la poartâ : 
19—8 (pe poartâ: 14—3). Comers: 10-2.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 7 - M. Marian 8, Cazan 7, lorgu- 
lescu 7, Munteanu II 7 — Chihaia 8, O. lonescu 8, Munteanu I 8 (mln. 55, 
Șerbânicâ 7) — FI. Grigore 7, M. Sandu 7, Bucurescu 7 (min. 90 Stroe).

F.C.M. BRAȘOV : Balasz 7 — Papuc 7, Vârzaru 7, Panache 8, Mancîu 
7 — Bucur 7, Șulea 8, Luca 7 — Bența 6 (min. 65 Ciobanu 7), Marinescu 
7, Paraschivescu 6 (min. 46 Chioreanu 7).

A arbitrat : V. Topan (Cluj-Napoca) 8 ; la linie : Al. Mustâțea (Pitești) 
șl A. Hîrța (Gherla)

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe 1-0 (0-0).
• I ■...... —..................   ■■■■■■■■......

Așteptările în ceea ce privește 
capacitatea de joc a celor două 
echipe s-au confirmat In bună 
măsură. Mai ales pe plan fizic 
și tactic. A fost o dispută dîrză 
de mare angajament, cu o ad
mirabilă forță de dăruire de am
bele părți, o luptă epuizantă 
dusă pînă la capăt cu mijloace 
fotbalistice și în spiritul fair- 
play-ului, fapt pentru care și 
Sportul studențesc, și F.C.M 
Brașov merită un sincer bravo! 
Gazdele au avut mai mult iniția
tiva în prima parte a meciului 
în care acțiunile lor de atac 
s-au încheiat cu 13 șuturi la 
poartă (8 dintre ele, pe spațiul 
porții), față de numai un sin
gur șut brașovean expediat, pes
te bară, in min. 43 de Bența, 
Dominarea lor foarte insistenta 
nu s-a concretizat, însă, decît cu 
un singur gol, realizat în min 
32 de MUNTEANU I, care a re
luat, cu o frumoasă lovitură de 
cap, în plasă, centrarea lui FI. 
Grigore. Anterior acestei faze, 
Chihaia trimisese, în min. 9, ba
lonul în bara transversală, lai

UN FINIȘ SPECTACULOS
„U- CLUJ-NAPOCA - POLITEHNICA IAȘI 3-0 (1-0)

Stadion Municipal. timp frumos ; teren moale ; spectatori — aproximativ 
12 000. Au marcat: ȚEGEAN (min. 35), BATACLIU (min. 62 ,i 68). Șuturi 
la poartă : 18-6 (pe poartă 11-0). Cornere : 10-3.

„U“ CLUJ-NAPOCA : Moldovan 7 — Dobrotă 7 (min. 76 M. Llvtu), Do- 
brâu 7, Ciocan 7, I. Mureșan 6 — FI Pop 6 (min. 82 Boeru), Suciu 7, Boca 
8, Țegean 7 — Țiglariu 7, Bataciiu 8.

POLITEHNICA IAȘI : Bucu 5 — Oprea 6, Agachi 5, Ursu 5, Anton 6 — 
Romilă 6, C. lonescu 6 (min. 83 Paveliuc), Florean 6 — D. lonescu 5 
(min. 46 Sacheiarie 5), Cioacă 6, Dăniiă 6.

A arbitrat : M. Buzea 9 ; la linie : A. Deleanu și I. Pop (toți din Bucu
rești).

Cartonașe galbene : |. MUREȘAN, OPREA.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 1—0 (0-0).

O victorie lejeră, al cărei soor 
ar £1 putut lua proporții, jude
cind mai ales prin prisma oca
ziilor din ultima jumătate de oră. 
Clujenii au Întâmpinat unele di
ficultăți doar în primele 20 de 
minute, „acuztad" oarecum ab
sența lui Cîmpeanu n, despre 
care suporterii localnicilor apun 
că reprezintă 50 la sută din 
echipă. Pe de altă parte, ieșe
nii, lntrațl In zona primejdioa
să, au Încercat să bareze calea 
spre poarta lui Bucu printr-o li
nie de mijloc... sporită. Rolul de 
spărgător de front l-a revenit lui 
Țiglariu. In min. 22, el a „lu
crat" cu mare măiestrie o min
ge, l-a pasat lui Baitacliu. dar 
șutul acestuia a făcut ca min
gea să „explodeze" în bară. In 
mln. 35, același Țiglariu răsucește 
derutant mingea pe stânga, cen
trează la firul ierbii, Suciu sare 
„peste” și ȚEGEAN Înscrie nes- 
ttagherit. In toată această pe
rioadă, încercările de contraatac 
ieșene n-au avut consistență, ca 

ȘOȘU Șl ȘOIMAN
în ciuda măriilor necazuri trăi

te de suporterii echipei antre
nată de cuplul Angelo Niculescu- 
Nicolae Vătafu în timpul și după 
meciul cu Sportul studențesc, cei 
mai credincioși dintre ei au sem
nat sîmbătă, din nou, „condica 
de prezență* pe stadion. Ca re
compensă, Sport club le-a oferit 
acestora nu numai o victorie 
reconfortantă, ci și multe mo
mente de fotbal bun, în con
tinuă mișcare, în care Vamanu, 
Andrieș, I. Solomon, Elisei, Soșu, 
dar mai ales Soim an (irezistibil, 
creator de panică în preajma și 
în careul oaspeților) n-au lăsat 
nici o speranță tîrgmureșenilor, 
venițl la Bacău să lupte aprig 
(prea aprig pe alocuri) pentru 
o surpriză. Prima repriză a fost

după înscrierea golului scorul ar 
fi putut fi majorat ta cel puțin 
două situații foarte clare, oca
ziile fiind însă ratate, In min. 
35 de M. Sandu (plecat dintr-o 
clară poziție de ofsaid nesemna
lizată de tușierul A. Hîrța) și în 
min. 41 de O. lonescu. După 
pauză, brașovenii, care s-au a- 
părat cu îndirjire ta prima re
priză, au ieșit mai mult la jac, 
au devenit mai agresivi in atac, 
au șutat mai mult la poartă de
cît adversarii l-or, trecînd de ci- 
teva ori pe lingă egalare, prin 
Papuc, în min. 56, Marinescu, în 
min. 63 și, mai ales, Bucur, în 
min. 84. Sportul studențesc sur
prinsă, oarecum, de replica tă
ioasă a brașovenilor, ta repriza 
secundă, s-a străduit să nu piar
dă controlul jocului, acționînd cu 
un plus de prudență șl calm, 
ceea ce l-au permis să-și păstre
ze avantajul minim de un gol, 
suficient, totuși, pentru a înregis
tra, pe merit, a treia victorie 
consecutivă din acest sezon.

Mihai IONESCU

urmare a pasului lent al lui 
Cioacă șl a zbaterii In gol a lu) 
D. lonescu. Duipă pauză, ieșenii 
echilibrează un timp jocul, pășind 
mult, dar gazdele redau atacu
rile și majorează de două ori 
scorul, prin mișcări largi, cu 
participarea fundașilor laterali. 
La primul gol (min. 62), Do
brotă, frumos deschis de Suciu, 
centrează, Iar BATACLIU reia 
din viteză, cu concursul lui 
Bucu. In mln. 68, triunghiul se 
repetă, pe traiectoria Țegean-I. 
Mureșan-BATACLIU și acesta din 
urmă înscrie cu capul. Șepcile 
roșii atacă in valuri, au mari 
ocazii de gol, dar echipa lui 
Antehi scapă cu fața curată 
(dacă se poate spune), pe fondul 
unei rezistențe din ce în ce mai 
reduse. Așa se Încheie un meci 
în care clujenii au jonglat tn 
ultima jumătate de oră, iar oas
peții au manifestat o vizibilă 
astenie de primăvară.

loan CH1RILĂ

In vnJL
net a gazdelor, care printr-o 
foarte bună organizare a Jocului, 
și-au ținut adversarul mereu 
sub presiune în treimea lor. Sco
rul s-a deschis chiar ta min. 
6 — Șoiman a fost faultat de 
Fodor, lateral-dreapta, la margi
nea careului, Andrieș a executat 
impecabil lovitura liberă șl VA
MANU a înscris spectaculos cu 
capul, o sultă de faze electrizante 
anunță majorarea scorului, pro
dusă în min. 33: Șoiman a în
cercat să străpungă vijelios su- 
perbetonata apărare a A.S.A., 
dar același Fodor îl „coseș
te”, la 18 m, perpendicular pe 
poartă ; SOȘU execută magistral 
lovitura liberă, înscriind la „vin- 
clu“. La opt minute de la re
luare, Șoiman și Fodor stat iar

STEAUA - CHIMIA RM. VILCEA 4-2 (2-1)
Stadion Steaua ; teren îmbibat cu apă ; timp friguros, ploios ; specta

tori - aproximativ 6 000. Au marcat : STOICA (mln. 4 șl 74), IORDANESCU 
(min. 6). TELEȘPAN (min. 23), M. RADUCANU (mln. 51). G. STAN (min. 
77). Șuturi la poartă : 13—12 (pe poartă : 8—9). Cornere : 2—4.

STEAUA : lordache 8 — Anghelini 6, FI. Marin 8, Someș 6, Aglu 7 — 
lovan 7 (min. 53' Isaic 7), Stoica 9, lordănescu 8 — M. Răduconu 8, A. lo
nescu 6, Jurcă 4 (mln. 46 Cernescu 7).

CHIMIA : Constantin 6 — Basna 6, Catargiu 7, Iordan 6, Cincă 7 — 
Alexandru 7, Savu 7 (min. 75 G. Stan 7), Carabageac 6 — Teleșpan 7» 
Stanca 6 (min. 61 Preda 4), Gîngu 6.

A arbitrat : N. Rainea 8 ; la linie : D. Munteanu (ambii din Birlad) și 
M. Adam (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : ANGHELINI, TELEȘPAN.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 1—2 (1—2).

Păcat că timpul a fost urît 
și tribunele de pe stadionul 
Steaua, aproape goale. Un ase
menea meci, tot să vezi șl., să 
arbitrezi. E adevărat, a mal gre
șit, uneori, N. Rainea (aspecte 
mărunte), dar meciul a fost atât 
de clar tocit pare inexplicabilă 
supărarea lui N. Dinescu (fost 
arbitru, acum „secund” la Chi
mia), care susținea că Steaua 
a fost ajutată de arbitraj. A- 
firmațle fără acoperire, lipsită de 
cel mai elementar fair-play. Dar, 
în limita spațiului, să spunem : 
In min. 1, doar neatenția lui Jur
că a Irosit o mare ocazie ; ta 
min. 4, STOICA a șutat excelent, 
de la 25 m (de unde ofsaid ? !) 
șl a marcat spectaculos ; 1—8 ; 
ta mln. 6, IORDANESCU a 
„valsat” ta preajma careului ad
vers, a driblat, s-a uitat ta poar
tă șl Ia portar șl, de la 16 m, a 
plasat, cu latul balonul lingă 
ba : 2—0. Să continuăm cu go
lurile. Min. 23 : la șutul Iui Gîn
gu, TELEȘPAN a intervenit ex
celent și a Înscris cu capul de 
pe poziție de atacant central :

BAIMARENII AU GĂSIT GREU DRUMUL SPRE GOL
F. C. BAIA MARE - PROGRESUL VULCAN 2-0 (1-0)

Stadion „23 August" : teren moale : timp bun ; spectatori — aproxima
tiv 10 000. A marcat: TERHEȘ (min. 34 și 59). Șuturi la poartă: 27-4 (pe 
poartâ : 8-1). Cornere : 12—1.

F.C. BAIA MARE : Windt 6 — Bora 6. Condruc 6 (min. 78 Sepi), Sabâu 
7, Koller 7 — P. Radu 7, Bălan 8, Mureșan 6 — Terheș 7, Roznai 6 (min. 
57 Onuțan 6), Dragomîrescu 6.

> PROGRESUL VULCAN : Bulancea 7 — I. Alexandru 5, Ciugorîn 8, Retf
6, Gh. Ștefan 5 — M. lonescu 4, M<
5 (min. 57 Glonț 6), Marica 7 — Țevi 5

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) I 
R. Petrescu (Brașov),

Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe :

Teama bălmărenitor că au în 
față o echipă care la • ultima ei 
deplasare a obținut un rezultat 
revelator ■ avea să se risipească 
după numai cîteva minute. A- 
ceasta deoarece bucureștenii au 
optat, încă din start, pentru un 
permanent joc defensiv, canto- 
nîndu-se ta propria jumătate 
de teren cu aproape tot efec
tivul, exceptându-l pe Tevl și 
Apostol, două virfurl Izolate, 
care au fost găsite doar de cîte- 
va ori, ta prima repriză. Fără 
să aștepte altă invitație, gazdele 
au început să construiască — cu 
meticulozitatea cunoscută — atac 
după atac, alegtad de fiecare 
dată alt traseu spre careul ad
vers. Eforturile lor de a găsi 
calea cea mal scurtă au fost 
zădărnicite de oportunele Inter
venții ale lui dugarin (ta mod 
special) șl Bulancea, la care s-au 
adăugat, tasă, $1 propriile slăbl- 

S. C. BACĂU - A.S.A. TG. MUREȘ 4-0 (2-0)
Stadion „23 August" ; teren moale. timp friguros, înnorat j spectatori - 

aproximativ 10 000. Au marcat : VAMANU (min 6), ȘOSU (min. 33 și 79), 
ANDRIEȘ (min. 53, dîn penalty). Șuturi la poartă : 18-6 (pe poartă : 11-3). 
Cornere : 7-S.

SPORT CLUB : Ursache 7 - Andrieș 8, Cărpuci 7, Lunca 7, Elisei 7 - 
Moldovan 7-ț-, Vamanu 7 (mln. 79 C. Solomon), Soșu 9 - Șoiman 9. Flșic 
64- (min. 80 Botez), I. Solomon 7.

A.S.A. : Varo 6 - Szabo 6, Ispir 5, Băloni 5, Fodor 4 (pentru durități) - 
Biro 1 64-, Dulău 5, Gali 5, Hajnal 5 (min. 46 Munteanu 6) - Fanici 5. 
BAhart>itrat : M. Moraru 8 ; la linie : A. Bcdulescu (ambii din Ploiești) și 
R. Stincan (București). _ ___

Cartonașe galbene : GALL, VAMANU, BOLONI, I. SOLOMON ;
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 4-2 (1—1).

•
„față-n față” ; primul realizea
ză un slalom, Intră ta careu șl 
va fi faultat (tot) de Fodor, iar 
ANDRIEȘ transformă penaltyul. 
A.S.A. va alerga tn ...gol după 
golul de onoare (min. 83 Szabo, 
șut peste transversală de la 6 
m) .obțtatad doar o suită de

2—1. O repriză frumoasă, la do
minarea gazdelor oaspeții răs- 
punztod cu excelente și gtadite 
atacuri.

Să reluăm filmul golurilor, de 
după pauză. Min. 51 ; Stoica a 
fost faultat și MARCEL RADU
CANU, de pe semicercul careului, 
a executat impecabil lovitura li
beră șl a înscris la vinclu : 3—1 ; 
Mln. 74 : Cernescu a centrat de pe 
stingă, Isala a întors balonul cu 
capul, ta careu, și STOICA, la al 
doilea șut consecutiv, a marcat 
imparabli : 4—1. Min. 77 : Basno 
a eentrat, Gtagu a recentrat de 
pe partea opusă și G. STAN a 
înscris din apropiere, sub privi
rile unor apărători-spectatorl. în 
această partidă s-au mai ratat și 
alte ocazii, cum au fost cele ale 
lui Jurcă (min. 34, de la 4 m), 
M. Răducanu (min. 57. pentru un 
dribling în plus a intrat în unghi 
dificil), Teleșpan (mln. 84) 
și Gîngu (min. 90)Victoria gaz
delor, indiscutabilă...

Constantin ALEXE

leescu 5 (min. 75 Anghel), Niculceo 
Apostol 5.
; la linie : A. Stoler (Petroșani) și

1-0 (0-0).

etani care au stat la baza ma
rilor ratări ale lui Terheș (min. 
7 și 24), Dragomiresou (min. 10 
și 13) și Roznai (min. Î8). In
tre acestea s-a intercalat, ta min. 
20 „bomba" lui Marica, de la 
25 m, respinsă cu dificultate de 
Windt. După o altă ocazie a lui 
Roznai (min. 32, „cap" din 8 m 
peste bară), în min. 34 TERHEȘ 
a întrerupt seria nereușitelor, 
trlmlțind, cu capul, mingea ta 
plasă, la o centrare a Iul Koller. 
A urmat o nouă suită de ratări 
ale gazdelor. In mizi. 69, M. lo
nescu a comis o mare gafă, trt- 
mlțînd neglijent mingea acasă, 
TERHEȘ a țlșnlt șl a înscris 
plasat. Abia după acest gol in
tențiile ofensive ale lui Marica 
au primit sprijinul celorlalți co
echipieri (ta special Glonț), fapt 
care a condus la un echilibru 
în teren. Tardiv, tasă.

Adrian VASILESCU

cornere și va _____ — __
cu 0—4, ultimul gol (mta. 79) 
fiind spectaculos : SOȘU, lovi
tură liberă spre I. Solomon, ur
mează recentrarea balonului tn
careu, pe care ȘOȘU 11 va

trimite cu capul ta plasă.
Stelicn TRANDAFIRESCU

DIVIZIA „B“
CON- CHIMIA BRAILA — GLORIA 

11 go- BUZĂU 3—5 (1—1). Au marcat :
fe^sșu Neacșu (mta. 18), Alecu (min.
udum 67), Petrache (mln. 88 din li m),
i. 73) respectiv Toma (mta. 41), Ghiz-

deanu (min. 49), Negoescu (min. 
ELTA 76), Marin (min. 79 și 89).
scris ; VIITORUL mecanica VASLUI 
Lmar- — CIMENTUL MEDGIDIA 3—1
t Bo- (0—1). Au înscris : Cănănâu (mta

47), Stan (min. 75). Amarandei
7.C.M. (mta. 87), respectiv Leu (min.
(2-0). 43).
14 si Relatări de la B. Avram, B. To- 

ceanu ma, I. Toma, Gh. Gorun, 1. Min- 
drescu, Gh. Briotă, Gh. Arsenie, 

. BO- Gr. Bizu șl M. Moga.
scris :

pen- 1. F.C. C-TA 19 15 4 0 39-18 34
5 din 2. Gloria Bistrița 19 11 5 3 30-15 27

3. C.S.M. Suceava 19 9 3 7 32-20 21
ERUL 4. Unirea Fees. 19 9 3 7 30-20 21
(0—1). 5. Viitorul Gh. 19 9 3 7 25-27 21
ît dc 6. Delta Tulcea 19 10 0 9 34-26 20

7. Viitorul Vaslui 19 8 3 8 21-24 19
r VI- 8. F.C.M. Pr. Br. 19 7 4 9 26-26 18
d-0). 9. C.S.M. Borzești 19 7 3 9 30-29 17
43 și 10. C.S.U. Galați 19 7 3 9 28-33 17
(min. 11. Gloria Buzâu 19 7 3 9 21-26 17

12. I.M.U. Med. 19 7 3 9 19-31 17
A DI- 13. C.S. Botoșani 19 7 2 10 29-27 16
. Au- 14. Ceahlâul P.N. 19 7 2 10 21-27 16
. ?0), 15. Oltul Sf. Gh. 19 6 4 9 15-25 16
(min. 16. Cimentul Med. 19 7 2 10 23-34 16
Călău 17. Minerul G. H. 19 5 6 8 13-24 16

18. Chimia Brâila 19 5 3 11 24-38 13

ETAPA VIITOABE (duminică
22 martie) ; Delta Tulcea — Uni
rea Dinamo Focșani (0—2), C.S.M. 
Suceava — LM.U. Medgidia (0—1), 

’ F.C.M. progresul Brăila — C.s.U.
Galați (3—3), Cimentul Medgidia 
— Chimia Brăila (2—4). Viitorul

SERIA A n-a ~
METALUL BUCUBEȘTI — PE- 

TBOLUL PLOIEȘTI 1—2 (0—1).
Au marcat : C. Nica (mln. 46 din 
11 m), respectiv Toma (min. 33) 
și Toporan (mta. 72).

POIANA CIMPINA — RAPID 
BUCUBEȘTI 1—2 (0—0). Au în
scris ; Manolache (mln. 67), res
pectiv Petcu (min. 72) și Grosu 
(min. 78).

ȘOIMII IPA SIBIU — TBAC- 
TORUL BRAȘOV 3—1 (2—0). Au
torii golurilor ; Barna (mta. 6), 
Galață (min. 23), S. Marcu (mln. 
79), respectiv Sandu (mta. 81).

CHIMICA TÎBNAVENI — ME
CANICA FINA BUCUBEȘTI 0—3 
(0—3). Au Înscris : P. Dumitru 
(min. 9), Marcu (mln. 21 șl 33).

GAZ METAN MEDIAȘ — ME
TALUL PI.OPENI 1—0 (0—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Langa (min. 62).

SIRENA BUCUREȘTI — PAN
DURII TG. JIU 0—1 (0—0). A
marcat: Rădol (min. 64).

ROVA ROȘIORI — NITRAMO- 
NIA FAGARAȘ 2—0 (1—0). Au
torii golurilor : Drăgan (min. 
44) și Tinț (min. 50).

FLĂCARA MOBENI — C. S. 
TIRGOVIȘTE 0—3. Echipa Flacă
ra a fost sancționată pentru că 

Mecanica Vaslui—Oltul Sf. Gheor- 
ghe (1—2), F.C. Constanța — 
Ceahlăul P. Neamț (2—0), Gloria 
Buzău — Viitorul Gheorgheni 
(0—2), C.S. Botoșani — Gloria 
Bistrița (0—1), Minerul Gura Hu
morului — C.S.M. Borzești (0—3).

formația sa de juniori nu s-a 
prezentat la un meci.

RULMENTUL ALEXANDRIA - 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI se Va 
disputa în ziua de 19 martie.

Relatări de la : P. Ion, C. Vîr- 

22 martie) : Nitramonla Făgăraș 
— Tractorul Brașov (0—3), Pan
durii Tg. Jiu — Chimica Tirnă- 
veni (2—4), Metalul Plopeni — 
ROVA Roșiori (0—0), Rapid

joghie, I. lonescu, I. Ducan, M.
Tacăl, Nic. Ștefan srt T. Negu-
Ies cu.
1. C.S. TIRG. 19 13 5 1 40- 7 31
2. Petrolul PI. 19 11 6 2 37-13 28
3. Rapid Buc. 19 10 4 5 33-19 24
4. Metalul Plop. 19 8 5 6 21-16 21
5. Rulmentul Alex. 18 8 4 6 20-16 20
6. Pandurii Ta. Jiu 19 8 3 8 24-20 19
7. Fiacâra Moreni 18 8 3 7 22-21 19
8. Mecanica fină 19 8 3 8 25-25 19
9. Metalul Buc. 19 6 6 7 26-22 18

10. Gaz metan 19 6 6 7 21-21 18
11 Poiana Cimpina 19 8 2 9 24-30 18
12. Șoimii IPA Sibiu 19 7 4 8 19-32 18
13. Nitramonia Fag. 19 7 3 9 17-26 17
14. Tractorul Bv. 19 7 2 10 26-31 16
15. Rova Roșiori 19 6 4 9 17-27 16
16. Autobuzul Buc. 17 5 4 8 22-25 14
17. Chimica Tîrn. 19 5 4 10 23-44 14
18. Sirena Buc. 19 2 4 13 19-41 8

ETAPA VIITOARE (duminică

București—C.S. Tîrgovlște (1—2). 
Poiana Cimpina — Gaz metan 
Mediaș (0—2), Autobuzul Bucu
rești — Flacăra Morenl (0—2), 
Luceafărul București — Metalul

SERIA A in-a
C.F.R. TIMIȘOARA — DACIA 

ORAȘTIE 1-1 (1—1). Au înscris: 
Bucănici (mln. 15) pentru C.F.R., 
Strîmbcanu (min. 26) pentru Da
cia.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — O- 
LIMPIA SATU MARE 1—0 (1—0). 
Unicul gol a fost realizat de Be— 
rindei (min. 17).

METALUL AIUD — MINERUL 
MOLDOVA NOUA 3—0 (2—0). Au 
marcat : Bogin (min. 26) și Sa- 
nislav (min. 43 și 66).

C.I.L. SIGHET — ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 0—1 (0—0). Autorul go
lului : Nicoraș (min. 66).

MINERUL LUPENI — MINE
RUL CAVNIC 3—0 (3—0). AU 
marcat : Dosan (min. 6 și 43) șl 
Jenică (min. 39).

METALURGISTUL CUGIR - 
F.C.M. REȘIȚA 1—0 (0—0). A
înscris : Vătafu (min. 54).

F.C. BIHOR ORADEA — AU
RUL BRAD 2—0 (1—0). Autorii
golurilor ; Mureșan (min. 43 din 
11 m) șl Pușcaș (min. 66).

MINERUL ANINA — U.T, A- 
RAD 0-1 (0—0). A marcat : Cu
ra (min. 57 din 11 m). Meciul 
s-a disputat la Deta.

RAPID ARAD — U.M. TIMI
ȘOARA 0—0.

Relatări de la : Șt. Marton, I. 
Lespuc, L Crăciun, S. Pralea, L 

București (1—4), Petrolul Ploiești 
— Rulmentul Alexandria (0—1), 
Șoimii IPA Sibiu—Sirena Bucu
rești (2—4), Mecanică fină Bucu
rești — stă.

Cotescu, M. Vîlceanu, L Ghlța,
G. Petru și I. Ioana.
1. U.T.A. 19 12 3 4 33-11 27
2. C.F.R. Cj-Np. 19 10 4 5 39-17 24
3. F.C. Bihor 19 9 5 5 31-19 23
4. F.C.M. Reșița 19 10 2 7 27-20 22
5. Olimpia S.M. 19 9 3 7 41-26 21
6. înfrățirea Or. 19 10 0 9 25-24 20
7. C.F.R. Tim. 19 7 5 7 26-22 19
8. U.M. Tim. 19 7 5 7 20-18 19
9. C.I.L. Sighet 19 8 3 8 31-36 19

10. Metalul Aiud 19 9 1 9 25-36 19
11. Aurul Brad 19 7 3 9 31-29 17
12. Minerul Lupeni 19 8 1 10 28-27 17
13. Met. Cugir 19 7 3 9 27-28 17
14. Rapid Arad 19 6 5 8 18-30 17
15. Dacia Orăștie 19 6 5 8 20-39 17
16. Minerul Cavnic 19 7 2 10 25-34 16
17. Minerul M. N. 19 7 1 11 22-34 15
18. Minerul Anina 19 5 3 11 16-35 13

ETAPA VIITOARE (duminica 
22 martie) : Minerul Lupeni — 
F.C. Bihor Oradea (0—2), Dacia 
Orăștie — Aurul Brad (0—3), 
C.I.L. Sighet — Minerul Moldova 
Nouă (1—4), U.M. Timișoara — 
Minerul Anina (0—0), F.C.M, Re
șița — C.F.R. Cluj-Napoca (1—7), 
Metalurgistul Cugir — Rapid A- 
rad (0—1), Minerul Cavnic — 
Olimpia Satu Mare (0—4), înfră
țirea Oradea — Metalul A:ud 
(0—4), U.T. Arad — CJJR. Timi
șoara (1—1).



gariei (8—3)

MECIURI ECHILIBRATE, DISPUTATE
ÎN PRIMA ZI A ÎNTRECERII

G Franța învinge România (4-3) • Italia cîșfgă la scor în fața Bul- 
G In programul de azi : România — Danemarca

PREZENTE ROMANEȘTI PEȘTE HOTARE

MIERCUREA CIUC, 15 (prin 
telefon). O atmosferă specifică 
marilor întreceri ale hocheiului, 
o organizare ireproșabilă (pati
noarul a fost adus la cota exi
gențelor internaționale actuale), 
o frumoasă festivitate de des
chidere. în fata unui public nu
meros. au marcat debutul celei 
de a XIII-a ediții a Campiona
tului european de juniori — 
grupa ,.B“.

Din păcate un debut promi
țător numai sub aceste aspecte, 
pentru că selecționata Româ
niei a pășit cu... stîngul in a- 
ceastă întrecere, fiind învinsă la 
prima sa apariție de ambițioasa 
și foarte bătăioasa selecționată 
a Franței : 4—3 (2—0, 2—1,
0—2). Mizînd totul pe e- 
lan și forță hocheiștii francezi 
au reușit ca timp de două re
prize să deregleze aproape to
tal o formație română de nere
cunoscut, care nu și-a regăsit 
curajul și coeziunea decît în 
ultima repriză. Pentru învin
gători au marcat Kania 3 și 
Sefuy, iar pentru formația ro
mână Kercsleș, Dima și Lămpi. 
A arbitrat L. 
ajutat de T. 
marca) și B. 
vegia).

Dimineața 
atractiv cuplaj care ne-a oferit

Șliell (Ungaria) 
Mouritzen (Dane- 

Gulbrandscn (Nor

am asistat la un

REZULTATELE DE IERI
Gr, Iugoslavia — Ungaria 5—1 (1—0, O—I, 4—0)
Gr, „B" Bulgaria — Italia 3—8 (2—2, 1—2, 0—4)
Gr. „A" Norvegia — Danemarca 8—3 (4—3, 3—0, 3—1)
Gr. „A" România — Franța 3—4 (0—3, 1—3, 3—0)

PROGRAMUL DE AST AZI
Bulgaria — Ungaria, ora 13 : Iugoslavia — Italia, ora 

17 : Norvegia — Franța, ora 20 : Danemarca — România

STEAUA 
ÎN „

In sala „Pierre de Coubertin" 
din Paris a luat sfîrșit compe
tiția masculină de floretă pe 
echipe pentru „Cupa Europei". 
In finală, echipa italiană „Ca
rabinieri" din Roma a obținut o 
surprinzătoare victorie cu 9—6 
in fata echipei Racing Club de 
France. Este pentru prima oară 
cînd floretistii italieni cuceresc 
acest trofeu.

în semifinale, echipa „Cara
binieri" din Roma a învins cu

-MEDALIE DE BRONZ
CUPA EUROPEI*1 LA FLORETĂ

9—5 pe Steaua București, iar 
Racing Club de France a elimi
nat cu 9—7 pe principala favo
rită, Dinamo Moscova. Pe locu
rile 3—4. la egalitate, s-au cla
sat echipele Steaua București, 
care, cu o formație întinerită 
(P. Kuki, G. Oancea, L Roca. 
Z. Guști și N. Iile) a avut o 
bună comportare, și Dinamo 
Moscova, ambele echipe fiind 
medaliate cu bronz.

o mostră despre ceea ce vom 
avea de văzut în zilele urmă
toare. în primul meci Iugosla
via a întrecut Ungaria, dar 
mult mai greu decît o arată 
scorul de 5—1. „Plavii" au ob
ținut victoria abia în ultima re
priză și numai după 
forturi, cînd tehnica 
bună a avut, totuși, 
cauză, pînă atunci 
unguri evoluînd cu 
nacîtate. Au marcat:
— 2, Aleksici, Borse . ____
tor, respectiv Balogh. A con
dus M. Presneann, ajutat de I. 
Becze șl G. 
România),

Al doilea 
ne-a oferit o 
numai prin rezultat, ci. 
ales, prin proporțiile sale: Ita
lia a învins Bulgaria cu 8—3! 
Am asistat la un meci frumos, 
rapid, și echilibrat pînă spre

multe e- 
lor mai 
cîștig de 
hocheiștii 

multă te-
Piperskl 

și Pesta-

Tașnadi (toți din

joc al matineului 
mare surpriză, nu 

mal

SPADASINUL VERDRACKEL
$1 ECHIPA UNGARIEI AU

(Franța)
CÎȘTI6AT

,.MEMORIALUL
Ediția 1981 a tradiționalului 

turneu internațional de spadă 
«.Memorialul Mihai Savu" (cea 
mai puternică de pînă acum) a 
debutat vineri cu proba indivi
duală, care a reunit pe planșele 
sălii Floreasca din Capitală 100 
concurenți din 9 țări: Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța, 
R.D.G., Polonia, 
U.R.S.S. și România.

Printre eliminați! de 
ai primelor tururi s-au 
sovieticul Murașov. cîștigătorul 
ediției de acum doi ani, precum 
și polonezul Janikowski, din e- 
chipa medaliată cu argint la 
J.O. ’80. Cînd sîmbătă începea, 
însă, faza eliminărilor directe 
și recalificărilor (16 sportivi), 
cu excepția lui M. Popa, toți 
ceilalți componenți ai lotului 
nostru reprezentativ se aflau 
deja în tribune, „în civil"! 
Chiar dacă O. Zidaru, I. Popa, 
Z. Angelescu au trecut de cu- 
rînd printr-o viroză rebelă (du
pă cum ne-a spus dr. P. Mita) 
nu se aștepta nimeni — mai 
ales după comportarea onora
bilă de la „patrulaterul" de 
miercuri — la un asemenea 
eșec sever. Eșec repercutat și 
în proba pe echipe, printr-o 
poziție periferică de start în 
gripa preliminară. Dar iată că 
si ultimul spadasin român ră
mas în concurs, M. Popa, pier
de la Garin (U.R.S.S.) și Ger
lach (R.D.G.T fiind și el elimi
nat. astfel că printre cei 8 fi
nalist! s-au aflat Riboud și 
Verbrackel (Franța). Dcneș șl 
Takacs (Ungaria). Bianchi și 
Felii (Italia), Jurka (Cehoslova
cia) și Gerlach (R.D.G.).

MIHAI SAVU“
mondial en titre,

Italia, 
Ungaria,

ma rcă 
numărat

Campionul _____ ________
Philippe Riboud, odată intrat în 
eliminările directe a avut pe 
culoarul său de concurs, pînă 
în finală, numai adversari un
guri, pe care i-a eliminat pe 
rînd! Din partea cealaltă a ta
bloului s-a calificat pentru a- 
saltul final, surprinzător, mai 
tînărul său coechipier Stephan 
Verbrackel (20 ani), care a tre
cut în semifinală, net (10—4), 
de unul dintre favoriți, Jurka. 
Și în asaltul pentru desemna
rea câștigătorului trofeului, vic
toria a revenit outsiderului, 
Verbrackel învingînd cu 10—7. 
„Cu acest succes — ne-a spus, 
Gilbert Lefin, antrenorul echi
pei Franței, campioană olimpi
că. — tînărul nostru spadasin 
și-a depus candidatura pentru 
echipa noastră care va participa 
la Universiadă",

Pentru locurile 3—4: Jurka 
— Denes 11—9.

Duminică, în proba pe echi
pe, s-au calificat pentru elimi
nările directe : Ungaria J,_Ce- 
hoslovacia, Ungaria II, ~________ , ______ . R.D.G.,
România II, Polonia și Româ-j _
R.D.G. Sh-7, România II — Po-

* - --------- Ceho-
nia I. Apoi: România
lonia 9—5, U.R.S.S.
slovacia 9—5, Ungaria I — Un
garia II 6—5 (5 duble înfrln- 
geri). In semifinale: Ungaria I 
— România I 8—8 (63—58 t.d.) 
și România II — U.R.S.S. 8—7. 
In finală : Ungaria I — Româ
nia II 8—2 (o dublă înfrângere). 
Pentru locurile 3—4: România 
I — U.R.S.8. 9—6.

Paul SLAVESCU

Turneul internațional de șah

S. DOLMATOV NOUL LIDER
Victorios în rundele a 9-a și 

a 10-a, tînărul maestru interna
țional sovietic Serghei Dolmatov 
a devenit liderul Turneului inter
național de șah al României. 
Principalul său contracandidat la 
primul loc, francezul Aldo Haik 
a fost stopat duminică de Parik 
ștefanov. A revenit în cursa pen
tru locurile fruntașe bulgarul In- 
kiov care a realizat, de asemenea, 
două puncte În rundele de sîm
bătă șl duminică. Din păcate, re
prezentanții noștri fac în conti
nuare o figură modestă în aceas
tă întrecere.

Iată rezultatele : ștefanov — 
Flesch 0—1 (r. 5) — după patru 
întreruperi șl 123 de mutări I, 
Spiridonov — Bonsch */j—V, (r. 7), 
Haik — Dolmatov >/2—*/> (r. 8) — 
partide întrerupte ; Inklov — Foi
șor 1—0, Adamski — Ambroz 0—1, 
Dolmatov — lonescu 1—0, Spirl- - 
donov — Haik %—*/», ștefanov — 
Vaisman 0—1, Flesch — Bonsch 
1—0, Negulescu — Stoica */■>—*/» 
(runda a 9-a) ; Bonsch — Negu
lescu */a—Vj, Haik — Ștefanov 
0—1, lonescu — Spiridonov 1—0, 
Ambroz — Dolmâtov 0—1, In
klov — Adamski 1—0, partidele 
Foișor — Stoica și Vaisman —

Flesch s-au întrerupt (runda a 
10-a).

înaintea ultimelor trei runde, 
tn clasament conduce DOLMA
TOV cu 8 p., urmat de Haik și 
Inklov cu 7 p., Ambroz, Spirido
nov șl Negulescu cu 5 p., Stoica 
și Flesch cu 4*/, p (1) etc.

Astăzi dimineață se reiau par
tidele Întrerupte, urmînd ca după- 

la ora 15,30, în Aula 
~ ................. farmacia, să se

a 11-a.

amiază, de la 
Facultății de 
dispute runda

V. CH1OSE

i»

sfîrșitul reprizei secunde. de 
unde, pe fondul unei evident 
mai bune pregătiri fizice și 
tehnice, juniorii italieni s-au 
desprins în cîștigători. Punctele 
au fost realizate de: Gusella, 
Zafalon, Cantele, Scapinello — 
cite 2, și Piperkov, Simov, Za- 
rev. Arbitrul danez S. Petersen 
a fost ajutat de colegii săi ro
mâni. FL Gubernu si M. Dinu.

După amiază și seara au avut 
loc meciuri în seria „A“. Nor
vegia a întîlnit Danemarca și 
a învins clar, cum era de aș
teptat (8—3). Am urmărit un 
meci foarte aspru. în forță, ra
pid, caracteristici mai degrabă 
ale unui joc de seniori. Partida 
a fost, de aceea, plăcută și in
teresantă. mai ales că aceste 
două echipe vor fl adversarele 
de luni și de miercuri ale re
prezentativei noastre, 
scris: Mortensen — 
Gulikscn, Sevetsen, 
Grundsen, Ulseth, 
Huus, Lodberg, Gregersen. Ă 
condus S. Iliev (Bulgaria), aju
tat de M. Djokici (Iugoslavia) 
și R. Megy (Franța).

Călin ANTONESCU

Au în- 
2, Nerell, 

Eriksen, 
respectiv

CROSUL
(Urmart din pag. I)

garia 14 p, 3. Iugoslavia 29 p, 
4. Albania 38 p, 5. Turcia 50 p. 
Tineret — 8000 m : 1. Gyorgy 
Marko (R) 23:21,5, 2. T. Miklo- 
cina (I) 23:33,2, 3. C. Ariciu 
(R) 23:57,1, 
24:07,0, 5.
24:14,1, 6.

C.
4. Em. Stănilă (R) 
G. “ 
T.

Pastrakis (G) 
Ciobanu (R) 

24:15,8, ...12. P. Levițchi 24:46,5; 
echipe : 1. România 14 p, 2. 
Bulgaria 47 p, 3. Grecia 48 p, 
4. Iugoslavia 52 p, 5. Turcia 
63 p. Juniori — 6000 m : 1.
Cornel Milaș (R) 17:34,9, 2. E. 
Hantzos (G) 17:45,4, 3. M.

CAMPlOiiilrE, CUPE

LA NEUBRANDENBURG, ECHIPA FEMININA DE HANDBAL
A ROMÂNIEI S-A CLASAT PE LOCUL III

NEUBRANDENBURG, 15 
(prin telefon). în Stadthalle din 
Neubrandenburg a luat sfîrșit 
duminică tradiționalul turneu 
de handbal feminin organizat 
de forul de specialitate din 
R.D. Germană. Competiția s-a 
încheiat cu o mare surpriză: 
formația Ungariei a reușit să 
întreacă echipa R.D. Germane, 
campioană a lumii: 14—13 
(8—7). Astfel, locul I a fost o- 
cupat de Ungaria, urmată de 
R.D. Germană si România.

în ultima sa evoluție la acest 
turneu, reprezentativa României 
a întrecut fără drept de 
selecționata Norvegiei: 
(12—3). Echipa noastră 
ceput meciul hotărîtâ să 
partajeze, nelăsînd nici <_ 
să partenerelor. în partea 
doua, antrenorii Eugen Bartha 
și Remus Drăgănescu au intro
dus în teren rezervele, dar de
calajul valoric nu s-a micșorat 
Au marcat: Avădanei 7. Grigo-

Marian 2,
— pentru
3. Liberg

apel 
18—10 
a in
se de- 
o șan- 

a

BALCANIC
Mustafov (B) 17:45,4, 4. C. Con
stantin (R) 17:51,2, 5. E. Enă- 
chioiu (R) 17:51,9, 6. C. Codrea- 
nu (R) 17:58,1, ...11. I. Balint 
18:23,9, ...19. Z Marcu 18:53 0; 
echipe : L România 16 p, 2. 
Bulgaria 34 p, 3. Grecia 41 p,
4. Turcia 64 p, 5. Iugoslavia 84 
p. Junioare — 2000 m : 1. Olga 
West (R) 6:11,0, 2. G. Koncza 
(R) 6:11,8, 3. I. lonescu (R) 
6:12,0, 4. S. West (R) 6:13,4. 5. 
M. Evro (A) 6:20,2, 6. S. Proi 
(A) 6:21,2; echipe : L România 
6 p, 2. Albania 19 p, 3. Bul
garia 36 p, 4. Iugoslavia 36 p,
5. Grecia 49 p, 6. Turcia 55 p.

raș 3. Ștefanovici 3. 
Oprea 2 și lonescu 1 
România. Buchholdt 
3, Glosimot 2, Rise 1 și Blevick 
1 — pentru Norvegia. Au arbi
trat cu scăpări Raucfuss șl 
Buchda (R.D. Germană). în 
sfirșiit, tn cea de a treia parti
dă a zilei. Bugaria a întrecut 
Danemarca cu 14—13 (5—5). in
tr-o partidă aprig disputată.

Sîmbătă. in penultima reuni
une. formația Ungariei a depă
șit selecționata României cu 
19—16 (10—8). Antrenorul fede
ral Pompiliu Slmion oplniază 
că „handbalistele noastre au 
făcut un mec! bun, dar n-au 
putut atinge standingul valo
roasei adversare". Socotim însă 
că jucătoarele românce s-au 
apărat sub nivelul obișnuit, lă- 
sînd — pe pozițiile pe cane 
s-au aflat Oprea și Avădanei
— culoare libere de aruncas 
handbalistelor din reprezentati
va Ungariei. Au marcat: Gri- 
goraș 3. Avădanei 3. Marian 3, 
Igorov 2, Torok 2 Cazacu 2 si 
Gaal 1 — pentru România. Go- 
dor 6. Kramer 4. Csaybok 3, 
Sterbinski 3. Nyari 2 și Angyal 
1 — pentru Ungaria. Au arbi
trat Ischer și Rykart (Elveția! 
Alte rezultate: R.D. Germană
— Bulgaria 22—10 (11—3) st 
Norvegia — Danemarca 13—12 
(4-5).

La capătul celor 5 zile de în
treceri. clasamentul

8 
i 5

5 
5 
5 
5

GAVRILESCU

1. Ungaria
1 R D. Germană
3. România
4. Norvegia
5. Bulgaria
6. Danemarca

Ion I

arată astfel:
o 
o 
o 
o 
o 
o

5
4
3
2
1
0

0 
1
2
3
4
5

89—61
83—60
81—71
61—80
56—77
65—35

10
8
8
4
2
0

ITALIA (et. 21). Ascoli — Pis- 
toieee 0—0 ; Bologna — Udinese 
1—0 ; Como — Avellino 2—0 ; 
Florentina — Brescia 1—0 ; Na
poli — Cagliari 2—0 ; Perugia — 
Catanzaro 0—0 ; Roma — tater 
1—0 ; Torino — Juventus 0—2. In 
clasament 
ventus cu 
poll 28 p 
restant cu 
ter 24 p.

ANGLIA. _ _______
a campionatului s-au Înregistrat 
următoarele rezultate : Aston 
Villa — Manchester United 3—3; 
Coventry — Leicester 4—1 ; 
Crystal Palace — Sunderland 
0—1 ; Evertort — Leeds United 
1—2 ; Ipswich — Tottenham 3—0; 
Manchester city — West Brom
wich 2—o ; Nottingham Forest — 
Brighton 4—1 ; Stoke City — 
Southampton 1—2 ; Wolverhamp
ton — Norwich 3—0. tn clasa
ment conduc Ipswich șl Aston 
Villa (un Joe to plus) cu cite 
48 p.

® La Londra, ta prezența a 
100 OOO de spectatori, în finala 
Cupel ligii engleze Liverpool șt 
West Ham United au terminat 
la egalitate : 1—1 (după prelun
giri) și se vor întîlni din nou. 
la 1 aprilie la Birmingham.

Monchen-
Mtinchen 1860 3—2 ; 

Hamburg 
— Stut- 

Borussla Dortmund 
Fortuna 

3—i : 
F. C.

KOln —

Duisburg 1—0 ; Eintracht Frank
furt po Main — Bochum 2—2 ; 
Schalke 04 — Karlsruhe 1—0. Cla
sament : 1. S. V. Hamburg —
38 p ; 2. Bayern Milnchen — 35 
p ; 3. Stuttgart — 29 p.

ȘTIRI, REZULTATE
conduc Roma și Ju- 
20 p, urmate de Na- 
(a cîștigat șl meciul 
Ascoli cu 1—0) și ta

in etapa de sîmbătă

R. F. GERMANIA, 
gladbach 
Uerdlngen — S. V. 
0—3 ; Bayern Mttnchen 
tgart 1—1 ;
— Leverkusen 5—3 ; 
DOsseldorf — Bielefeld 
F, C. Kaiserslautern 
NUrnberg 3—1 : F. C.

CALENDARUL REPREZENTATIVEI DE RUGBY A FRANȚEI
PARIS. 15 (Agerprcs). — Fe

derația franceză de rugby a 
stabilit calendarul echipei ..co
coșului galic" pentru sezonul 
de toamnă, printre cele mai 
importante meciuri situîndu-se 
întîlnirea cu selecționata Româ
niei din cadrul Campionatului 
european — Cupa „FIRA". pro-

gramat Ia 1 noiembrie la Nar- 
bonne.

După această confruntare re
prezentativa Franței va susține 
două jocuri ..test" la 14 noiem
brie la Toulouse si la 21 no
iembrie la Paris cu selee'io-a- 
ta Noii Zeelande, care se va 
afla în această perioadă în tur
neu în Franța.

• La Rio de Janeiro, intr-un 
med amical, selecționata Brazi
liei a Învins cu 2—1 (1—0) e- 
chipa Chile. Au marcat Zlco, 
Retaaldo, respectiv Cassely.
• La 29 martie la Rotterdam, e- 

chipa Olandei va IntQnl selec
ționata Franței tatr-o partidă 
contînd pentru grupa a 2-a eu
ropeană a campionatului mon
dial In vederea acestei lnttlnlrl. 
federația olandeză a selecționat 
22 de jucători tn frunte cu cu- 
noscuțll internaționali Johann 
Cruyff, Repp, Krod, Thijssen, 
Muehren, Peters etc.

VIRGINIA RUZICI ÎNVINGĂ
TOARE Șl ÎNVINSA LA DALLAS

In sferturile de finală ’2la 
turneului internațional feminin 
de tenis de la Dallas. Virginia 
Ruzici a obținut victoria. cu
6— 3. 6—2, în fața cunoscutei 
sportive americane Billie Jean 
King. Martina Navratilova, a 
elimlnat-o cu 7—8, 7—6 pe Katy 
Jordan.

In semifinale Martina Navra
tilova a cîștigat cu 6—0, 4—8,
7— 5 partida cu Virginia Ruzici. 
care In setul trei a condus cu 
5—2. In cealaltă întîlnire. Pam 
Shriver a dispus cu 7—8. 4—8,
8— 1 de Bettina Bunge.

TURNEUL FEMININ DE ȘAH 
DE LA BELGRAD

După 7 runde în turneul fe
minin de șah de la Belgrad, se 
menține lideră Nina Gurieli 
(URSS) cu 5 p (1). Dana Nuțu 
(România) se află pe locul 7, 
cu 3«/t p și două partide între
rupte. în runda a 7-a. Gurieli 
a cîștigat la Vuksanovici.

AGENDĂ SĂPTĂMÎNII
i6.ni

i7.m

îa.in

20.rn

2i. m

22.m

— Campionatul european de hochei pentru juniori, 
grupa „B“, la Miercurea Cduc, pînă la 20.m.

— „Cupa mondială" Ia sărituri cu schiurile, la Berum 
(Norvegia)
— Meciuri în cupele europene la baschet masculin
— Meciuri în cupele europene 1a fotbal, returul tn 
sferturile de finală
— „Cupa Americli" la gimnastică sportivă, la Fort 
Worth
— Campionatul mondial de hochei, grupa „B“, la Val 
Gardena (Italia), pînă la 29.IU.
— Cursa clclistă Milano — San Remo
— „Cupa mondială" la sărituri la Planica (Iugoslavia)
— Ultima etapă în „Turneul celor 5 națiuni" la rugby 
programează meciurile : Anglia — Franța (Londra) și 
Scoția — Irlanda (Edinburgh)
— Meciul de handbal masculin, tn Cupa cupelor, TUS 
Nettelstedt — HC Minaur Baia Mare (turul, semifina
la competiției la Lilbeke). Cealaltă semifinală Meta- 
lloplastika Sabaț (Iugoslavia) — Empor Rostock (R.D. 
Germană). în Cupa campionilor europeni : TSKA 
Moscova — Kolinska Slovan (Iugoslavia) și Lugi 
Lund (Suedia) — S.C. Magdeburg (R.D. Germană).
— La Kdln are loc tragerea la sorți a grupelor tur
neului final al campionatului mondial de handbal 
masculin din 1981
— „Marele premiu a! Argentinei" la motoclelism vite
ză, la Buenos Aires
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