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Florian Livadaru (dreapta), cu atacuri insistente, îl obligă pe 
Spas Traikov la o apărare prelungită. Foto : Vasile BAGEAC

Turneul internațional de box „Centura de aur“

PESTE 4000 DE

In meci internațional de rugby

STEAUA - SELECȚIONATA ARMATEI 
FRANCEZE 15-6Marea familie -

a boxului...
£» ără îndoială, bucu- 

reștenii iubesc bo
xul. Nu v-am 

spus. desigur. o no
utate. Am vrut doar 
să subliniem faptul că 
peste 4 000 de spectatori 
au înconjurat ieri seară 
ringul „Centurii de aur“, 
la Palatul sporturilor și 
culturii. Spectatori de 
toate virstele, cu singe 
fierbinte dar ți cu sim
țul dreptății, cunoscători 
in ale pugilatului pini 
la rigoarea amănuntului, 
încurajările ți aplauzele 
lor au dat, ca de obicei, 
culoare disputelor din 
ring.

Marea familie a boxu
lui s-a reunit ți de data 
aceasta la chemarea 
„gongului". Prilej de a-i 
revedea, printre alții, ți 
pe acei bărbați de nu
mele cărora se leagă 
munca de pionierat in 
sportul cu . mănuși din 
țara noastră. Sint trecuți 
de 60 de ani, ba unii 
chiar de 70, dar mima 
le-a rămas tinără, iar 
dragostea pentru box 
mereu fierbinte : Con
stantin Nour, fostul di- 
namovist despre care cu 
dreptate se spune că a 
fost cel mai bun antre
nor ; abilul său rival de 
la „Steaua", Marcu Spa- 
kov ; Ion Stoianovici, 
de la „Metalul" ; Con
stantin Cionoiu, maestrul 
boxerilor ceferiști ;
Gheorghe Preda, omul 
cu zîmbet permanent și 
gata aricind de un 
„comme-back" in colțul 
ringului... Ei și mulți 
alții de virsta lor au 
luat ieri drumul spre 
Palatul sporturilor și 
culturii, alături de miile 
de tineri — toți cu o 
pasiune comună : spec
tacolul pugilistic. Și. nu 
au avut ce regreta. 
„Centura de aur“ a re
unit și la această ediție 
„artiști" valoroși... (P. H )

SPECTATORI LA GALA INAUGURALĂ!
• Pugilițtii români au avut de înfruntat adversari difi
cili incă din prima zi • N. Șchiopu, V. Ioana și H. Sul
tan au obținut victorii spectaculoase • Azi, de la o- 

două reuniuni atractiverele 15 și 18.30, alte
Trompeții au sunat din nou 

duminică seara la Palatul 
sporturilor și culturii din Ca
pitală, chemînd in jurul rin
gului pe reprezentanții țărilor 
participante la turneul interna
tional de box al României, 
„Centura de aur“. competiție 
prestigioasă. ajunsă acum la 
cea de a X-a ediție. După ce 
delegațiile celor 9 țări prezente 
(Bulgaria. R.P.D. Coreeană, Cu
ba. R.D.G., Iugoslavia, Japo
nia. Nigeria. Uniunea Sovietică 
și România) au contribuit la 
reușita festivității de deschide
re. au început partidele preli
minarii la categoriile muscă și 
semiușoară.

Prima reuniune n-a debutat 
favorabil pentru boxerii noștri, 
înfrângerile înainte de limită 
ale „muștelor" Alexandru Șchio
pu și Dumitru Parpaliu deza
măgind pentru un moment pe 
numeroșii iubitori ai „nobilei 
arte" prezenti la gala inaugu
rală. Treptat. însă, cei prezenti 
și-au reeiștigat buna dispoziție.

- - - - - - - - - - - 0 COMPETIȚIE
CU ocazia întrecerilor de la Pala

tul sporturilor și culturii, l-am întîi- 
nit din nou pe reputatul arbitru 
A.I.B.A., Otto Kramheler (R.F.G.). că
ruia i-am cerut părerea in legătură 
cu turneul „Centura de -aur", lată ce 
ne-a declarat: „Am venit de mai 
multe ori in țara dv. și întotdeauna 
cu mare plăcere. Ospitalitatea româ
nilor este binecunoscută și de ea 

brăileanul Nieolae Schiopu ad
ducing prima victorie a repre
zentanților noștri. In partida 
cu bulgarul Nikolai Kolev, bo
xer robust si foarte bătăios. N. 
Schiopu și-a valorificat bine 
alonja si l-a stopat deseori cu 
directe puternice de dreapta 
pe ofensivul său adversar. Tot 
cu fruntea sus a coborit trep
tele ringului și stelistul Florian 
Livadaru care îsi apără cea de 
a treia „Centură" la întrecerile 
din acest an. El a obținut o 
victorie mult muncită în fata 
lui Spas Traikov (Bulgaria)., 
succesul său conturîndu-se abia 
în ultimul rund. Cu apreciabile 
resurse fizice, Livadaru și-a 
depășit clar adversarul. în ul
timele minute ale meciului 
Traikov trecînd prin momente 
dificile.

Cîștlgătorul „Turneului pri-
Mihai TRANCĂ 

Petre HENȚ

(Continuare în pag. 2-3)

PRESTIGIOASĂ - - - - - - - - - - -
m-am bucurat ți eu de fiecare dală. 
Sint onorat da faptul că sînt din nou 
invitat să oficiez la „Centura de 
aur", turneu internațional de box 
care se bucură de un frumos presti
giu pe plan internațional. Aceasta 
este cea de a V-a ediție la care sint 
prezent și constat, ca și in celelalte 
ocazii, că atît organizarea competi
ției, cit și participarea valoroasă, fac 
din tradiționala întrecere de la Bucu
rești un mijloc excelent de propa
gandă pentru sportul cu mănuși, o 
„Centura de aur** cucerită de un 
participant echivalind cu consacrarea 
in elita boxului mondial".

DINAMO MEREU ÎN „PLASA" LIDERULUI
® Argeșul — un nou punct in deplasare © „U“, apariție insolită pe turnantă... O

„Poli" Timișoara a trecut de „hopul" Steaua ® F.C.M. Galați mai speră doar in
tr-o minune... ® Politehnica lași și A.S.A. Tg. Mureș, la prima victorie în retur

Afluență de spectatori ieri 
la terenul de rugby al com
plexului sportiv din cartierul 
Ghencea. Campioana tării. 
Steaua, a susținut întîlnirea 
de tradiție cu Selecționata ar
matei franceze. A susținut-o 
și a cistlgat-0 : 15—8 (6—6).

După cum începuse, partida 
promitea și spectacol, RADU
LESCU reușind eseu, pe gră
madă, in minutul 4, transfor
mat de ALEXANDRU. Replica 
oaspeților — destul de promp
tă : FORT a punctat din lovi
tură de pedeapsă în mta. 11, 
iar internaționalul Costes s-a 
aflat foarte aproape de încer
care, patru minute mai tîrziu, 
la un atac de toată frumuse
țea al treisferturilor franceze. 
După aceea, însă, meciul s-a 
cam redus la o luptă de uzură 
a înaintărilor, rămînînd de 
menționat în prima repriză 
doar acțiunea lui M. Ionescu, 
din min. 23 și egalarea reuși
tă de FORT (l.p. în min. 30). 
Caracteristica jocului a fost 
aceeași și după pauză. cind 

și-au făcut loc chiar duritățile 
excesive, Mombelet fiind eli
minat. ALEXANDRU a trans
format o lovitură de pedeapsă 
în min. 68, pentru ca in min. 
75 FUICU să intercepteze, în 
propriul „22", un balon pe care
— după o impetuoasă cursă 
de 80 de metri — l-a culcat 
în spațiul de țintă advers 1 A 
transformat ALEXANDRU : 
15—6, rezultat final, victorie 
meritată a Stelei. Arbitrul sco
țian Gordon Anderson — me
reu pe fază !

STEAUA : Tata — Fuicu, 
Enache, Zafiescu I, Roșu — 
Alexandru, Suciu — Murariu, 
Rădulescu, Achim — Gheor- 
ghiosu, M. Ionescu — Cornc- 
liu, Munteanu, Cioarec (min. 
57 Pojar) ; SEL. ARMATEI 
FRANCEZE : Fort — Vallet. 
Perrier, Selponi, Costes — Al
varez, Modin (min. 32 Embry)
— Gerard, Pepelnjack, Gratton
— Mombelet. Goze — Marcati. 
Lanfranchi, Salles.

Geo RAETCH1

REZULTATE TEHNICE
Turneul linul ui C. M. de handbal masculin

ROMÂNIA ÎN 6RIIPĂ
CU IUGOSLAVIA, DANEMARCA 
ȘI REPREZENTANTA AMERIC1I

KULN, 22 (prin telefon), 
în studioul de televiziune 
din Koln a avut loc du
minică seara tragerea la 
sorți a grupelor finalelor ce
lei de a X-a ediții a cam
pionatului mondial de hand
bal masculin. Competiția se 
va desfășura între 23 fe
bruarie și 7 martie 1982 în 
18 orașe din R. F. Ger
mania. Sorții au decis :
Grupa A : U.R.S.S., R.F. 

GERMANIA, CEHOSLOVA
CIA ASIA (reprezentanta a 
II-a) ;

Grupa B : UNGARIA, 
SPANIA, SUEDIA. AFRI
CA ;

Grupa C : R. D. GERMA
NA, POLONIA, ASIA (pri
ma reprezentantă), ELVE
ȚIA ;

Grupa D : ROMANIA, IU
GOSLAVIA, DANEMARCA. 
AMERICA.

Reprezentantele Asiei. A- 
fricii și Amerlcii vor fi de
semnate în cadrul unor 
competiții continentale spe
ciale.

Pentru prima oară <ca ur
mare a propunerii federa
ției noastre de handbal, ac
ceptată de Congresul FIH) 
în semifinale se vor cali
fica primele trei clasate din 
fiecare grupă. Astfel, se
riile semifinale vor avea 
cite 6 echipe (formațiile pro
venind din aceeași grupă nu 
vor mai juca între ele. 
contînd rezultatele din pre
liminarii). în finale se vor 
califica cîștigătoarele e i- 
lor semifinale (pentru fi
nala mare), formațiile c’a- 
sate pe locul II (pentru fi
nala mică) ș.a.m.d.

Prin tragere Ia sorți, în 
seria semifinală I se vor 
califica primele trei echi
pe din grupele A și C. 
iar în seria semifinală II, 
primele trei formații din 
grupele B și D.

ETAPA VIITOARE (simbătă 28 martie)
Dinamo - F.C. Baia Mare 3—1 (1—0)

Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Baia Mare (0-5)
Univ. Craiova — „U" Cluj-Napo'ca (0-1)
S.C. Bacău - F.'C.M. Galați (0-2)
F.C. Olt - Politehnica lași (0-3)
Progresul-Vulcan — Dinamo (0-4)
F.C. Argeș - A.S.A. Tg. Mureș (0-2)
Sportul studențesc - Steaua (3-1)
Jiul — Corvinul Hunedoara (0-1)
F.C.M. Brașov - „Poli" Timișoara (1-2)

F.C.M. Galați - Corvinul Huned. 1-1 (0—0)
A.S.A. Tg. Mureș - F.C.M. Brașov 3-1 (2-0)
Univ. Craiova - F.C. Olt 2-0 (1-0)
Progresul-Vulcan - F.C. Argeș 1-1 (0-0)
„U" Cluj-Napoca - S.C. Bacău 2-1 (1-1)
Politehnica lași - Sportul stud. 3-0 (1-0)
Chimia Rm. Vîlcea - Jiul 3-0 (1—0)
„Poli" Timișoara - Steaua 2-1 (2-1)

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA 21 14 2 5 35-15 30
2. Dinamo 21 13 2 6 37-18 23
3. F.C. Argeș 21 11 2 8 34-23 24
4. „U“ Cluj-Napoca 21 11 2 8 30-24 24
5. F.C.M. Brașov 21 10 4 7 27-24 24
6. „Poli" Timișoara 21 10 2 9 22-24 22
7. Chimia 21 10 2 9 32-39 22
8. Corvinul 21 9 3 9 37-30 21
9. Steaua 21 8 5 8 32-27 21

10. S.C. Bacău 21 8 5 8 30-30 21
11. Progresul-Vulcan 21 8 4 9 28-35 20
12. Politehnica lași 21 8 3 10 31-29 19
13. Jiul 21 9 1 11 30-30 19
14. A.S.A. Tg. Mureș 21 8 3 10 32-41 19
15. Sportul studențesc 21 8 2 11 22-29 18
16. F.C. Olt 21 6 5 10 22-32 17
17. F.C. Baia Mare 21 7 2 12 24-35 16
18. F.C.M. Galați 21 5 3 13 26—46 13

Citiți cronicile etapei a XXI-a în pap. 2— 3

GOLGETERII
15 GOLURI : Radu II (F C. Ar

geș) — 4 din 11 m.
13 GOLURI : Fanici (A.S.A.) —

I din 11 m.
12 GOLURI : Tevl (Progresul

Vulcan).
11 GOLURI : Petcu (Corvinul).
10 GOLURI : Nedelcu („Poli" Ti

mișoara), Gluchici (Jiul) — 1 din
II m.

8 GOLURI : Cămătaru și Bă
lăci — 4 din 11 m (Univ. Craio
va), Cîmpeanu II (,,U“ Cluj-Na- 
poca), Augustin (Dinamo).

Augustin șutează puternic. 
Sabău nu ajunge să-l blo
cheze și este 1—0 pentru 

Dinamo
Foto : Dragoș NEAGU



Întrecerile de cros-„cap de alls'* In aceasta sâptâinîna

„DACIADA" DE VARĂ, MEREU ÎN ACTUALITATE,
PRIN AMPLELE El COMPETIflI DE MASĂ

I

I
I
I

Divi

PERFORMERI NEAȘTEP TA ȚI.
Pe agenda marii competiții 

sportive naționale „Daciada" 
figurează, săptămîna aceasta, 
numeroase întreceri de masă 
care vor reuni, în întreaga 
țară, la start mii și mii de 
competitori. E primăvară, e 
vremea crosurilor și organiza
torii — Consiliile județene 
pentru educație fizică și sport 
— au invitat la amplele con
cursuri din mijlocul naturii pe 
toți iubitorii sportului.

Așadar, la Tulcea, la Baia 
Mare, în Capitală, la Vaslui, 
Hunedoara și Petroșani, băieți 
și fete — copii, elevi, ștudenți,

tineri din întreprinderi si de 
la sate — își vor disputa în- 
tîietatea în cadrul unei impor
tante etape a tradiționalului 
concurs rezervat atleților de 
toate categoriile : „CROSUL 
TINERETULUI". O interesantă 
întrecere de cros mai este pro
gramată duminică, la Deva, în 
cadrul „Voințiadei fetelor".

Continuă și în această săptă- 
mînă atrăgătoarele festivaluri 
ale ansamblurilor de gimnasti
că ritmică și modernă, care se 
pregătesc în vederea finalei 
pe țară a acestei discipline — 
prima dintre finalele .JDacia-

dei" de vară la sporturile de , 
masă. Astfel, în moderna sală I 
de sport din orașul Focșani, I 
„fetele Vrîncioaiei" își vor e- 
tala din nou grația și măies- I 
tria. Un atrăgător festival de | 
gimnastică ritmică și modernă 
va găzdui și orașul Zalău, o • 
„ultimă repetiție" înaintea fi- I 
nalei pe țară. *

Bogata agendă a marii corn- , 
petiții sportive naționale ,,Da- | 
ciada" cuprinde, firește, si alte I 
frumoase întreceri. Concursu
rile de cros domină însă acti- | 
vitatea sportului de masă din | 
această săptămînă.

în Divizia „A“ de rugby FARUL A CiȘTIGAT LA PETROȘANI!
Liderul, Dinamo — scorul etapei pe terenul „lanternei"

Deci, în parte, anticipările 
noastre s-au adeverit : cu ex
cepția meciului de ta Con
stanța. dintre Constructorul 
(ultima clasată) și Dinamo (li
dera competiției), și — o ade
vărată surpriză — partida de 
la Petroșani, etapa a XVIII-a 
a Diviziei „A“ de rugby a surîs 
echipelor gazdă. Iată și cîteva 
detalii...

R.C. GRI VIȚA ROȘIE — 
RAPID 10—3 (3—3). Foarte
greu — după 70 de minuite ! — 
a reușit echipa din Parcul co
pilului să se desprindă în 
cîștigătoare. Explicația rezidă 
în tactica de așteptare prelun
gită a învingătorilor, care, du
pă ce au deschis scorul, prin 
Șișiu (min. 7, l.p.) au îngăduit 
rapidiștilor să preia și să păs
treze inițiativa, mai bine de o 
repriză Totuși, din repetatele 
acțiuni ofensive ale Rapidului 
n-a rezultat decit un drop 
(min. 38, Stănescu). Se părea 
că ambele formații se vor îm
păca cu un rezultat nedecis — 
foarte valoros pentru XV-le 
din Giulești — mai ales după 
ce fiecare dintre ele au ratat 
cite o bună ocazie de a modi
fica scorul : Șișiu, un drop 
(min. 53) și Toma o l.p. (min.

TINERII LUPTĂTORI ROMÂNI —
8 VICTORII ÎN MECIUL 

CU ECHIPA SIMILARĂ 
A BULGARIEI

64). în min. 71, însă, rugbyștîi 
grivițeni au preluat conduce
rea, printr-o l.p. transformată 
de Radu Tudor. Conduși, ra- 
pidiștii au început, treptat, să 
se ,,stingă". Ei n-au mai avut 
forța necesară pentru a închide 
culoarul prin care Măcăncață 
a ajuns. (în min. 73) destul de 
lejer, aproape de buturile ad
verse, înscriind un eseu. Radu 
Tudor a Tatat transformarea, 
trimiițînd mingea în bară ! Cum 
alte două încercări de a schim
ba rezultatul (cite una de o 
parte și de alta) au rămas ne
finalizate, scorul consemnat pe 
foaia de arbitraj a fost, deci, 
de 10—3. După meci, Viorel 
Moraru nu s-a arătat prea sa
tisfăcut de jocul echipei sale, 
în schimb a fost bucuros că a 
descoperit un mijlocaș la gră
madă de mare viitor, pe Radu 
Tudor... A condus foarte biine 
Florentin Tudorache. (Tiberiu 
STAMA).

CONSTRUCTORUL CON
STANȚA — DINAMO 0—42 
(0—12). Un adevărat... galop de 
sănătate pentru Dinamo. Au 
înscris : din eseuri — Marin 
(3), Constantin (2), Aldca, Da
raban. Podărescu și din trans
formări Podărcscu (3), Nica și 
Constantin. A arbitrat Gh. 
Băncianu. (Cornel POPA, co- 
resn.l.

POLITEHNICA IAȘI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 
7—0. (3—0). Gazdele au fost 
permanent la cîrma jocului, 
ratînd multe ocazii. Realizatori: 
Popa — Lp. și Veriveș — e- 
seu. A condus C. Udrea (D. 
DIACONESCU, coresp.).

C.S.M. SIBIU — R.C. SPOR
TUL STUDENȚESC 14—0 
(4—0). Meci dificil, pe un te
ren desfundat. Mai bine pre
gătiți fizic, sibienii au dominat, 
ciștigînd pe merit. Au marcat: 
Mărgineanu, Becheș și Cocîrcă 
— cîte un eseu și Matachc — 
transf. A condus Dragoș Gri- 
gorescu. (I. BOȚOCAN, co
resp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
FARUL CONSTANȚA 10—11 
(10—4). Partidă Viu disputată 
în care gazdele s-au „văzut" 
mai mult în prima repriză, 
iar oaspeții după pauză, cind 
au... întors rezultatul în fa
voarea lor ! Au înscris : Bonea 
și Dinu (cite un eseu) și Tu- 
dose (transf.) pentru Știința, 
respectiv Motrescu șl Boghea- 
nu (cite un eseu) și Bucos o 
l.p. A arbitrat foarte bine Al- 
Lemncanu (Em. NEAGOE, co
resp.).

ȘTIINȚA CEM1N BAIA 
MARE — P.T.T. ARAD 22—4 
(8—0). Echipa gazdă, mai de- 

.cisă, și-a apropriat victor a pe 
merit. Jocul a fost influențat 
de starea terenului, complet 
desfundat. Au marcat : Pascale 
și Beraru — cîte două eseuri. 
Rădoi — eseu și Ion Vasile — 
transf. pentru Știința, respec
tiv Demeter — eseu. A con
dus C. Popescu. (Vasile SASA- 
RANU, coiesp.).

în clasament conduce Dinamo 
(52 p.) urmată de Steaua (49 
p. un meci mai puțin jucat, 
cel cu Rulmentul Bîrlad. amî- 
nat pentru miercuri), Știința 
Cemin Baia Mare (44 p) și 
Farul (44 p.).

SffrșU de săptămtnă, eu zile de primă
vară optimistă, cu etapă de „A“ 
simbătă șl record de spectatori la

Timișoara, Si 000, record egalat nu
mai duminică dimineața la Bucu
rești, la meciul de Divizia „B“ Rapid — 
C. S. Tirgoviște, dar cu mulți amatori de 
fotbal rămași pe dinafara Stadionului Re
publicii. Vn med tn care Rapid a jucat 
ultima carte in tentativa de a se apropia 
de C.S. Tirgoviște, lidera seriei. Nu 
a reușit, jucătorii săi părind complexațl de 
moment și atmosferă, de diferența de punc
te și de... Dobrin. Acesta, ca și tenorii ce
lebri spre sfirșltul carierei, știe să se re
zerve pentru acute, pentru momentele favo
rabile pe care le exploatează cu talentu-i 
inegalabil. Cu O zi inalnte, la televizor, alt 
„bătrîn", Vigu, a înscris un gol pe care șl 
englezii ar putea fi geloși. Simbătă, la te

levizor, Tudor Vornlcu se scuza < 
permis să-și spună o părere desp 
ca și cum, prin anii ’50 n-ar fi d 
ziarist sportiv și chiar cronicar < 
la „Sportul". Tocmai de aceea i 
pune să ne procure faze din m 
meciuri, de la colaboratori pas lo 
Eugen Schăffer. O asemenea suită, 
celor vest-germane sau englezești, ; 
și in campionatul nostru se petr 
demne de arătat nouă și altora.

Etapa a XXI-a a Diviziei „A“ a 
liniștită, cu două echipe performe 
Argeș, la București, intr-un fel și 
la Galați, cu selecțlonablll mai bit 
De la 28 februarie, ziua reluării c 
tulul, s-au consumat 4 etape pin 
martie a.c. Cine este tn cîștlg, cin 
pierdere ? lată un clasament inedit 
îl puteți interpreta cu ușurință:

LUGOJ, 22 (prin telefon). — 
Simbătă și duminică. Casa de 
cultură ’din localitate a găzduit 
o atractivă înt.ilnire internațio
nală de lupte greco-romane 
între echipele de juniori-tine- 
ret ale României și Bulgariei, 
Meciurile, de bun nivel teh
nic și spectacular, au fost ur
mărite de numeroși iubitori ai 
sportului luptelor. Mai bine 
pregătiți, tinerii sportivi ro
mâni au obținut 8 locuri I, 
două revenind oaspeților. Iată, 
cîștigătoriii, în ordinea catego
riilor de greutate : M. Sandu, 
M. Ștefan, E. Ivanov (Bulga
ria). R. Tecuceanu, E. Kon
stantinov (Bulgaria), C. Boată, 
Gr. Potoret, L. Matei, I. Stig- 
nci, I. Hanu.

C. OLARU, coresp.

„CEWTURA D[ AUR"
(Urmare din pag. 1)

măverii", resiteanul Nicolae 
Toth, nu i-a făcut fată decît 
două minute cubanezului Mi
guel Miranda, moment în care, 
primind o lovitură la bărbie, 
a fost făcut k.o. în schimb, ur
mătorii lui colegi de echipă, 
Viorel Ioana si Haralamble 
Sultan, au obținut succese pe 
cit de prețioase, pe atît de 
frumoase. V. Ioana l-a depășit 
clar la puncte, cu armele teh
nicii, pe iugoslavul V. Calici, 
iar H. Sultan a evoluat exce- 
ler* în compania lui Sing Song 
Chan (R.P.D. Coreeană), dove
dind că atunci cind este bine 
pregătit poate obține succese de 
prestigiu. CELELALTE RE
ZULTATE : muscă : P. Regias 
(Cuba) b. ab. 1 AL Schiopu, 
AI. Krivoșeev (U.R.S.S.) b. ab. 
3 D. Parpaliu ; semiușoară : T. 
Frinks (R.D.G.) b. p. F. Ade- 
sola (Nigeria), J. Arai (Japonia) 
b. p. Iu San Nam (R.P.D. Co
reeană). E. Richter (R.D.G.) 
b. p. G. Didiță. FL Stan b. P- 
FI. Barna.

Azi, de la orele 15 și 18.30 
sînt programate Încă două reu
niuni în al căror program figu
rează multe dispute atractive.

START IN „CUPA F. R. CICLISM
CONSTANȚA, 22 (prin tele

fon). Duminică dimineață, din 
dreptul Palatului sporturilor, 
în fața unei asistențe nume
roase s-a dat startul în prima 
etapă a competiției cicliste in
ternaționale de fond, „Cupa 
F.R. Ciclism", alergătorii avînd 
de acoperit 80 km, distanța 
dintre Constanța — Mangalia 
și retur. Timpul însorit și o 
foarte bună dispoziție de con
curs au determinat ca între
cerea să se desfășoare într-un 
ritm alert, dovadă media orară 
(40 km) înregistrată de primii 
sosiți.

S-a mers tare, dar în plu
ton, pe cea mai mare porțiune 
din traseu, orice tentativă de 
evadare fiind prompt anihilată. 
Abia cu 13 km înainte de so
sire, în comuna Lazu reușesc 
să se desprindă de colegii de 
întrecere M. Romașcanu (Di
namo) și F. Boden (R.D.G.)

Ci

Spre a nu fi prinși de urmări
tori, Romașcanu a dus puter
nic trena și astfel nu a mai 
avut resurse să reziste sprin
tului final, declanșat de cole
gul său de evadare, Boden, 
astfel că acesta a trecut pri
mul linia de sosire, cu timpul 
de 2h:00,28, 2. M. Romașcanu 
(Dinamo) — același timp, 3. 
A. Petermann (R.D.G.), 4. Gh. 
Lăutaru (Dinamo). 5. I. Vin- 
tilă (Metalul Plopeni), 6. I. 
Meisch (R.D.G.), 7. C. Popa 
(Metalul Plopeni), 8. J. Kohler 
(R.D.G.), 9. O. Ientzfch (R.D.G.), 
10. C. Paraschiv (Dinamo) — 
toți aceștia sosiți într-un plu
ton, la 4 sec față de primii doi 
clasați.

Luni are loc etapa a H-a : 
Constanța — Mamaia — Tari- 
verde și retur (100 km), cu 
startul la ora 14,30, din fața 
Palatului sporturilor .

C. I’OPA-coresp.

ANUNȚ |
Universitatea cuMural-științifică, în colaborare cu Centrul de 

cercetări pentru educație lirică și sport al C.N.E.F.S. șl Con- 
siliul municipal pentru educație fizică și sport București, anun- 

g ță ținerea cursului de reciclare cu tema: „POTENȚIALUL d- $ 
LIMPIC AL CLUBULUI PROGRESUL*4, susținută de rep rezon- 
fanți al cabinetului metodic al clubului. Conferința va avea loc $ 
In sala Dalles, luni 23 martie 1981, la orele 12,30. g

ADMINISTRAȚIA BL STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES — BOX- 

EXPRES — DIN 22 MARTIE 
FAZA I : Extragerea 1: 7 14

I 29 16 13 ; Extragerea a H-a : 
27 41 14 38 16 21 ; Extragerea a 
IlI-a : 39 9 27 25 43 18 ; Extra
gerea a IV-a: 26 22 5 15 20 40.

FAZA a II-a : Extragerea a 
V-a: 29 30 27 41 17; Extrage
rea a Vl-a: 7 12 15 39 28 ; 
Extragerea a VII-a: 45 41 20
II 34 ; Extragerea a VIIT-a : 
18 14 8 18 19.

FOND TOTAL DE C1STI- 
GURI: 1.787.346 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 22 MARTIE 1981

I. Aveilino — Napoli X
n. Brescia — Bologna X

HI. Cagliari — Fiorentina X
IV. Catanzaro — Roma X
V. Como — Torino 2

VI. Juventus — Perugia 1
VH. Pistolese — Internazlonale 2 

VIII. Udlnese — Ascoli X
IX. Rapid — C.S. T-viște 2
X. Petrolul — Rulmentul 1
XI. Mln. Lupeni — F.C. Bihor 1

Xn. F.C.M. Reșița —C.F.R.CJ.-N. 1 
Xin. U.T.A. — C.FJl. Tim. 1

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
997.896 LEI.

I 
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I 
I 
I
I
I
I 
I 
I
I
I

A FOST PE TEREN BAIA MARE?
Meci foarte ușor pentru a doua 

mare pretendenta la titlu, pentru Di
namo, din... cauza bâimârenilor, ti
mizi, încurcați în joc, evoluînd exact 
la nivelul locului 2 din coada clasa
mentului, adicâ slab de tot. Opunînd 
un joc de pase fără sfîrșlt, core se 
vroia, probabil, o replică tactică la 
acțiunile incisive, purtate perpendicu
lar pe poarta de dînamoviști, oaspe
ții au reușit să amine deschiderea 
scorului aproape o jumătate de ora. 
și cam atît. Pentru că dînamovlștii 
nu sînt niște copii pe care să-i pă
călești cu un joc de-a „na-ți-o țle, 
dâ-mi-o mie", cu atît mai mult cu 
cît pasele bâimârenilor au mers des
tul de prost. Cu toate acestea, elevii 
Jui Mateianu au pasat ca tntr-o ob
sesie, au pasat șî au tot pasat și la 
0-1 și la 0-2 și la 0-3 (I), trâgînd 
prima oarâ pe poartâ abia în min. 
63, prin KOLLER, care a și marcat, 
dealtfel, din loviturâ liberâ de la 
20 m (frumos executata, e adevărat), 
în fața unei echipe al cârui unic 
scop a fost, se pare, pâstrarea min
gii, Dinamo a pârut la început sîcîi-

SUB IMPULSUL
Am văzut un meci viu și an- 

trenant, simbătă, în Bănie. Gaz
dele, alertate de „sprintul Dina
mo44, au menținut permanent 
„viteza a patra". Oaspeții, care 
ne-au demonstrat din nou că e- 
voluează mult mai bine In de
plasare, s-au organizat deșt.ti de 
bine în apărare, moment al jo
cului care le-a adus pe tabela de 
marcaj o diferență de scor redu
să față de 4 presiunea suportată. 
Universitatea a evoluat, m par
tida de alaltăieri, sub impulsul 
unui ȘTEFANESCU, excelent, si
gur în apărare și țîșnind adese
ori, ingenios și abil, în atac. Așa 
s-a deschis, dealtfel, scorul în 
min. 8 : libero-ul campionilor a

tâ de... nejocul adversarei sale, apoi 
a luat zdravân în mînâ frîiele parti
dei, dominîndu-și autoritar partenera 
pe toate planurile, ea încheind me
ciul cu un scor care o nedreptățește 
în fond, pentru câ între gazde și 
oaspeți a fost simbătă o diferența 
evident mai mare (de 4—5 goluri) — 
judecind dupâ evoluții și ocazii de 
gol — decît a fost consemnată pe ta
bela de marcaj la sfîrșitul întâlnirii.

Menționind autorii golurilor gazde
lor, AUGUSTIN - min. 28, ȚALNAR - 
min. 51 și DRAGNEA — min. 53 (toate 
înscrise în condițiile unei apâ.âri ad
verse copleșite, derutate și stângace), 
remarcam jucătorii meciului: Augus
tin (a „arat" tot terenul, trecînd prin 
toate „zidurile"), Dinu (autorul, în
tre altele, al unei senzaționale curse 
cu obstacole de vreo 70 m, gata-gato 
sâ o încheie prin gol), Bumbescu 
(l-a „desființat" pe Terheș, omul de 
gol al oaspeților) și Sabâu (singurul 
băimârean care a fost îeri la înăl
țime într-o formație de rterecunoscut, 
ajutai uneori de Koller). Arbitrului orâ- 
dean Ștreng îi reproșam ciudata și

LUI ȘTEFANESCU
plecat din propriul teren, a fen
ta! și a driblat de cîteva ori și, 
ajuns Ia aproximativ 11 m., a 
șutat plasat, pe jos, în dreapta 
lui Anghel. Mai departe, domi
nare a gazdelor, cu situații bune 
pentru Cîrțu (min. 9, 18, 20. 34) 
și ȚLcleatnu (min. 23), salvate de 
inspiratul Anghel sau de activii 
săi fundași centrali. Pe contra
atac, F.C. Olt l-a solicitat din 
plin pe Lung prin Iamandi (min 
30 și 41).

La reluare, Cîrțu nu-1 poate 
învinge nici în min. 49 și 53 pe 
Anghel. Studenții sînt mal inci
sivi, atacurile lor devin mai va
riate odată cu intrarea lui Cri- 
șan și, apoi, Be-ldeanu. După ra-

GAZDELE SUPERIOARE, SCOR STRÎNS!
Mare succes de public la Ti

mișoara, datorat nu numai vre
mii splendide de primăvară, ci 
și ascendentului cu care ambele 
formații se prezentau după eta
pa anterioară. Așadar o ambian
ță favorabilă unui meci disputat, 
de spectacol, echilibrat. Numai 
primele două premise, însă, s-au 
materializat, echipa gazdă deta- 
sîndu-se net de cea adversă în 
repriza secundă — chiar dacă 
scorul a rămas cel stabilit la 
pauză — și obținînd o victorie 
pe deplin meritată.

Și dacă în primele 16 minute 
„Poli44 a atacat furibund, dar n-a 
înscris, la primul contraatac al 
său Steaua înscrie, in min. 11 :

Răducanu îl lansează lung pe 
CERNESCU, acesta profită dc 
poziția avansată a apărării ad
verse, face o cursă spectaculoasă, 
și înscrie pe lîngă Suciu. 0—1, 
gol perfect valabil, deși gazdele 
acuză ofsaid. Va rezista, totuși, 
„Poli" șocului? Da, pentru că a 
egalat repede, 3 minute mai ttrziu, 
cînd NEDELCU (cel mai bun ju
cător dc pe teren) se va înșuruba 
în mijlocul apărării adverse și va 
înscrie, deși Iordache a avut ba
lonul la piept !!? 1—1.

Meciul se încinge, arbitrul Cr. 
Teodorescu (care a avut de 
condus o partidă dificilă, achi- 
t(îndu-se bine pînă în final) sanc
ționează prompt abaterile, po-

MAREA ȘANSĂ DIN ULTIMUL MINUT
„U“ CLUJ-NAPOCA - S. C. BACAU 2-1 (1-1)

Stadion Municipal; teren moale; timp frumos; spectatori aproximativ - 
12 000. Au marcat: ȚEGEAN (min. 14), ȘOIMAN (min. 33), BOCA (min. 90). 
Șuturi la poartă: 17—7 (pe poartă: 8—4). Cornere: 10-3.

»»U“ CLUJ-NAPOCA: Șt. Moldovan 7 — Drobotă 7, Dobrău 7, Ciocan 8, 
Bagiu 9 — FI. Pop 7 (min. 79 Moș), Suciu 7 (min. 63 Popa 7), Boca 6 — 
Țiglariu 7, Țegean 5, Bataclru 7.

S.C. BACAU: Ursache 5 — Andrieș 7, Cărpucl 8, Lunca 7, Elisel 7 - 
Vamanu 7, Șoșu 8, L. Moldovan 8 — Șoiman 6 (min. 46 Chitaru 5), Fîșîc 
7, I. Solomon 7.

A arbitrat: S. Drâgulici (Drobeta Tr. Severin) 8; la linîe: D. Ologeanu 
(Aiad) și V. Constantinescu (București).

Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe 1—2 (0—0).
•.................................................   -mm—. ......mur.......................................  „

în avionul care ne aducea la 
București, tînăruil clujean Florin 
Pop, cu un remarcabil fair- 
play. sintetiza partida de la 
Cluj-Nap oca : „De două ori am 
avut noroc. O dată după penal
ty ul lui Țegean, a doua oară cînd 
am marcat în ultimul minut", 
(n.n. — de fapt, în cele trei mi
nute de prelungiri). Noi am mai 
adăuga un alt episod (noroc, 
șansă, cum vreți s-o numiți), cel 
d:n min. 56, cînd Fîșic, scăpat 
singur, pe unul din tăioasele 
contra?.tacuri ale băcăuanilor, a 
șutat în pieptul lui Moldovan, 
ieșit în întîmpinare, ca apoi, cînd 
mingea i-a revenit, să trimită 
spre poarta goa-lă, de unde Ba- 
g’u — cel mai bun dintre clu
jeni — a salvat golul gata fă
cut... „U“ a dominat autor :tar, 
dar — surprinzător — a jucat 
destul de modest, după șabloane 
vechi fnăpustire peste adversar, 

țar cei mai slab 
și mai nervos a fost tocmai „li

derul" topului nostru — Țegean. 
Iar cînd gazdele au avut ocazii 
mari au ratat nejpermis, cum au 
făcut-o Suciu (min. 4), Batacliu 
(min. 74), FI Pop (min. 79), Țe
gean (miin. 87). în schimb, S.C. 
Bacău trebuie aplaudată pentru 
ireproșabila disciplină de joc, 
pentru marcajul fără reproș și 
contraatacurile tăioase. A pier
dut în ultimul minut, cînd, după 
ezitările lui Ursache, Cftrpuci a 
făcut, poate, singura lui greșea
lă și BOCA, venit din urmă (n-a 
fost ofsaid, iar Țiglariu, cu un 
genunchi pe gazon, era In of- 
sa'd pasiv) a marcat golul 
nesperat. Echipa locală deschise
se scorul în min. 14 : Fîșic I-a 
faultat, în careu, pe Ciocan, Țe~ 
ger.n a executat penaltyul, Ur
sache a respins și tot ȚEGEAN 
a reluat în gol. S.C. Bacău a 
egalrt în min. 33, la al doilea 
șut ne poa. tă, printr-o întoarcere 
de 180 de gr;*de a Ini sr.-’-r •

Constantin ALEXE

Stadion D 
18 000. Au m 
53), respectâ? 
Cornere: 4—4

DINAMO:
Pana 7, Aug 
78 Stânescu). 

F.C. BAIA I 
bâu 8, Kolle 
Terheș 4, Roz 
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ben p
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Stadion Ce 
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UNIVERSITA
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Trofeul Pets<
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preajma care 
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cis, pe lîngă 
cînd în Bena
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F.C. CONST 
P. NEAMȚ < 
golurilor : Pet 
(min. 35), «*o 
Peniu (min. !

C.S.M. SU( 
MEDGIDIA 4- 
cat : Gafencu 
nei (min. 31 
Petrescu (min

MINERUL C
— C.S.M. BO 
Au înscris : I< 
Armeanca (m 
Florea (min. I

F.C.M. PRO< 
C.S.U. GALAȚ 
marcat Pîrlog 
(min. 40), ret 
G5 din 11 m).

GLORIA BU 
GHEORGIJENI 
cui gol a foet 
(min. 44).

CIMENTUL
MIA BRAILA 
golurilor Stăm 
tru Cimentul, 
pentru Chimia.

VIITORUL IM
— OLTUL SF 
(1—0). Au ÎT 
Unin. 33, 53 
681, respectiv’

C.S. BOTOJ 
BISTRIȚA 2— (



' etapa a XXI-a JOC ASPRU, REZULTAT ECHITABIL
Etapa 

XVII
Etapa Puncte Poziție
XXI roali- 

sate
clasa* 
laenl

Dinamo 22p 28 p 6 p —
„U- Cj.-Nap. 18 24 • +1
-Pol»" Tim. 16 22 4 +4

. Sp stud. 12 18 4 +1

. Univ. Craiova 25 30 5 —
, F.C. Argeș 19 24 5 +1
. Chimia Rm. V. 18 22 4
. Corvinul 17 21 4 —
. Steaua 17 21 4 +1
. Prog. Vulcan 16 20 4 +3
. Jiul 15 19 4 +2
. F.C. B. Mare 12 16 4 —
. F.C.M. Brașov 21 24 3 -*2
. S.C. Bacău 18 21 3 —4
. A.S.A. Tg. M. 16 19 3 —3
. Polit. lași 17 19 2 —3
. F.C.M Goluți 11 13 2 —
. F.C. Olt 16 17 1 —3
Iată, deci, pe „Poli" Timișoara, Progrc-
ii Vulcan și Jiul beneficiarele acestui in- 
rput de retur, pe S.C. Bacău, A.S.A. Tg. 
rureș și Politehnica lași, mari perdante in 
ofida faptului că ultimele două au ciști- 
2ț ieri. Dar vă lăsăm plăcerea să conți- 
uăți singuri.,.

Aurel NEAGU

• F.C. BAIA MARE 3-1 (1-0)
excelent; timp frumos; spectatori — aproximativ 
Pțu (min. 28), ȚALNAR (min. 51), DRAGNEA (min.

53). Șuturi la poartâ: 11-4 (pe poartâ: 6-2).

I, Marin 7, Dinu 8, Bumbescu 8, Strodie 7 - 
!ov 7 — Țâlnor 74-, Dragnea 7. lord ache 6 (min.

5 — Onuțan 4 (min. 65 Totăran 5), Borz 4, Sa- 
nfil 6, Bâlan 5 — Mureșan 4 (min. 62 Sepi 5), 
lirescu 5.
î la linie: M. Neșu (ambii din Oradea) fi M.

AUGUSTIN.
La speranțe: 3-0 (2-0).

5 de cîte-
Am aflat 

el lovit în 
ar cînd te 
i spate o 
bogatâ și 
construit-o 

ă luptă — 
ice tempe- 
iși nenoro- 
St plătit in 
mbătă car
merit din 
rtc gal-
»Ir care

nu i-a făcut nicî un bine dinamovis- 
tului, cum nu l-a făcut bine nici 
spectacolului sportiv, partida nedis- 
putîndu-se pe lună, cl fes fața o 
18 000 de spectatori — toți cu cîte doi 
ochi, och» cu care au văzut că arbi
trul a „închis ochi»** în ce-l privește 
pe Dinu —, spectatori care judecă și 
bunele și relele, fie ele ale unui 
fotbalist favorit. Oricum, daca Dinu 
avea un fel de explicație — dar în 
nici un caz o scuză I —, Ștrertg nu 
avea nici una...

Marius POPESCU

ÎA CRAIOVA - F.C. OLT 2-0 (1-0}

bun; timp frumos; spectatori — aproximativ 18 000. 
(min. 8), BELDEANU (min. 80). Șuturi la poartă: 

'ornere: 13-3.
— NegriR&F, Ciupitu 7, Ștefănescu 9, Ungureanu 
7, Bălăci 7 - Geolgău 7 (min. 54 Crișan 7), 

73 Beldeanu 8).
Lică 6, Martinescu 7, Nicolae 7, A. Mîncu 6 - 

nescu 6 (min. 79 P. Iulian) — Prepeliță 5 (min.
6, P. Petre 5.

I; la linie: C. lonescu și M. Stan (toți din Bucu-

La speranțe: 7-0 (3-0).

taru (min.
77), după 
săpător la 
(min. 78), 
>rul (min. 
rcase o 
l careului

de 16 m., a fost faultat la 20 m. 
BELDEANU a executat, cu mă- 
iestria-i cunoscută, lovitura libe
ră, trimițînd balonul, cu efect, la 
semiînălțime, în plasă : 2—0.

Eftimie IONESCU

MIȘOARA - STEAUA 2-1 (2-1)
m bun; timp splendid; spectatori - aproximativ 
ELCU (min. 14), PÂLTINIȘAN (min. 25), respectiv 
ituri la poartâ: 23—3 (pe poartă: 13-1). Cornere:

— N-du 7, Păltinișan 8, Vișan 7, Șunda 7 — 
Pal< Manea 7, Vlătănescu 8 — Anghel 8, Ne-

— Anghelini 6, FI. Marin 6, Someș 6 (min. 55 
jica 8, lovan 6, lordănescu 6 — Răducanu 7, A. 
), Cernescu 7.
îscu 9; la linie: S. Necșulescu (ambii din Tîrgo- 
jva).
MARIN.
La speranțe: 5-2 (2-0).

istfcl, în
liberă din
1, PALTI-
ic șl pre-
lache
5—1.

ple-

mai mo-
■priza se-
riaculoasă,
i, stu.de.n-

ților care au atacat mereu, dar 
au șutat fie In portar, fie în 
bară (Nedelcu —- min. 64, An
ghel — min. 76), sau de puțin 
pe lingă poartă. în acest inter
val de timp. „Poli" a guAat la 
poartă de 15 ori, Iar Steaua doar 
o dată, în min. 83, prin Isaia, 
mult afară...

Paul SLĂVESCU

M DIVIZIA „B“
eahlaul 
. Autorii 
5), Victor 

36) și

- I.M.U. 
Au mar-

), Avăda- 
11 m) și

JMORULU1 
t—1 (1—0). 
. 38 și 63), 

respectiv 
m).

BRAIL A — 
2—0). Au 
16), luga 
Lala (min.

VIITORUL
L—0). Uni- 
de Duloiu

IA — CHI-
1). Autorii 

•*t. 14) pen- 
(min. 20)

A VASLUI 
RGHE 4—1
Georgescu 

’hiță (min.
ținta. 76). 

GLOATA 
Au mar

cat : Iancu (min. 52) și Tică 
(min. 7» din 11 m).

DELTA TUL CEA — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 5—2 (3—1).
Autorii golurilor : Belea (mim. 6 
și 55), Rotaru (min. 35 și min. 
86 din 11 m), Ivana (min. 42, 
autogol), respectiv Negoescu (min. 
31) și Gălan (min. 48).

Relatări de la : S. Nace, I. 
Mîndrescu, D. Boloban, N. Cris- 
tache, D. Soare, N. Mavlea, M. 
Florea, T. Ungureanu și I. Dia- 
conu.
1. F.C. CONST. 20
2. Gl. Bistrița 20
3. C.S.M. Sv. 20
4. Delta Tulcea 20
5. Unirea D. F. 20
6. Viit. M. Vas. 20
7. Viit. Gheorg. 20
8. F.C.M Br. 20
9. Gl. Buzău 20

10. C. S. Btș. 20
11 Mln. G. H. 20
12. C.S.M. Borz. 20
13. C.S.U. Galați 20
14. Cim. Med. 20
15. I.M.U. Med. 20
16. Ceahl. P.N. 20
17. Oltul Sf. Gh. 20
18. Chim. Brăila 20

16 4 0 43— 8 36
11 5 4 30—17 27
10 3 7 36—20 23
11 0 9 39—28 22
9 3 1 32—25 21
9 3 8 25—25 21
9 3 8 25—28 21
8 4 8 28—27 20
8 3 9 22—26 19
8 2 10 31—27 18
6 4 8 16—25 18
7 3 10 31—32 17
7 3 10 29—35 17
7 3 10 24—35 17
7 3 10 19—35 17
7 2 11 21—31 16
6 4 10 16—20 16
5 4 11 25—30 14

ETAPA VIITOARE (duminică 
29 martie) t Viitorul Gheorgheni 
— Cimentul Medgidia (0—3), U- 
nirea Dinamo Focșani — F.C.M.

Deschisă oricărui rezultat, par
tida dintre Progresul-Vulcan și 
F.C. Argeș s-a încheia* eu un e- 
chita>bil scor egal. In prima Ju
mătate a meciului, cînd șl cali
tatea jocului a lost mal bună, 
formația oaspe s-a arătat >upe- 
rioară partenerei sale nu numai 
pe plan tehnic, ci șl tactic. Pro
fitând de slăbiciunile sistemului 
ofensiv advers (cu două Virfuri 
— Țevi și Apostol —, dar fără 
o susținere adecvată din partea 
mijlocașilor, din rindul cărora 
doar Marina șl-a interpretat mai 
bine rolul), piteștenii au fost cei 
care au jucat mal mult cartea 
atacului. Frecventele și utilele 
plecări înainte ale fundașului M. 
Zamfir, acțiunile șl combinațiile 
de efect inițiate de mijlocașii 
Kallo și Ignat, precum și impe

tuoasele pătrunderi ale neobosi
tului Băluță au pus grele pro
bleme apărării gazdelor. Totuși, 
marile ocazii de gol au cam lip
sit în aceste prime 15 de minu
te.

După pauză — pe fondul unul 
joc din ce în ce mal nervos, mai 
fragmentat de abundența faultu
rilor și manifestărilor nesportive 
— a veni* rîndul gazdelor (cu 
Mate eseu mat activ pe plan o- 
fensiv) să se vadă mai mult și 
mal periculos în atac. Iar domi
narea lor n-a rămas fără ur
mări. După ce, cu patru minute 
mai devreme, Țevi ratase o bună 
situație, APOSTOL se reabilitea
ză pentru evoluția sa ștearsă de 
ptaă atunci deschizînd scorul (în 
min. 70) printr-un splendid șut

PROGRESUL VULCAN - F.C. ARGEȘ 1-1 (0-0)

Stadion Progresul; teren bun; timp foarte frumos; spectatori — aproxi
mativ 10 000. Au marcat: APOSTOL (min. 70) șl MOICEANU (min. 85). 
Șuturi la poartă: 12-10 (pe poartă: 7-3). Comere: 7-7.

PROGRESUL-VULCAN: Bulancea 7 — Alexandru 6, Cîugorln 7, Reti 7, Gh. 
Ștefan 6— Nignea 6 (min. 61 Anghel 7), Mateescu 74-, M. lonescu 7, 
Marko 8 — Țevi 7, Apostol 7.

F.C. ARGEȘ: Cristian 7 •- M. Zamfir 8, Stanca 7, Cîrstea 6, Bărbulescu 6 
•» Chive seu 6 (min. 74 Toma 6). Kallo 74-, Ignat 3 - Bâluță 8, Radu II 7, 
Nîco 6 (min. 46 Moiceanu 7).

A arbitrat; O. Anderco 9; la linie: I. Tear (ambii dîn Satu Mare) și 
M. ivăncescu (Brașov).

Cartonașe galbene: M. IONESCU, ANGHEL. MARICA.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 1-0 (0-0).

din afara careului, care l-a sur
prins pe Cristian. Piteștenii nu 
se împacă însă cu înfrîngerea, 
revin în atac și cu cinci minute 
înainte de final, la capătul unei 
spectaculoase acțiuni colective (în 
cursul căreia au profitat Insă și

de o greșeală a lui Ckigarin, alt
fel bun pînă atunci), MOICEA
NU restabilește egalitatea, prin- 
tr-o frumoasă reluare cu capul 
a centrării lui Băluță.

Constantin FIRANESCU

PATRU LUNI DE
De la 23 noiembrie, de la acel 

5—0 cu „lanterna", echipa tîrgmu- 
reșeană nu mal cîștlgase o par
tidă în campionat. Ca urmare, 
A.S. Armata ajunsese pe „nisi
purile mișcătoare" ale clasamen
tului și numai o victorie, sîmbă- 
tă, îi mai putea menține drep
tul la speranța salvării. Inter
venise însă „complexul" inefica
cității absolute (zero goluri mar
cate în primele trei etape ale 
returului !) și mulțl se Indodau 
de-un succes în fața unui adver
sar incomod, ca trupa brașovea- 
nă. Numai că formația de pe 
Mureș șl-a declanșat din start 
toate resursele volitive, mîztad 
pe o singură carte : cea a iz- 
binzii I Și marea ambiție a 
tîrgmureșenilor avea să decidă în

„MIJLOCUL
Scorul meciului sprijinit de ci

frele casetei tehnice și de cele 
două „bare" (Alexandru — min. 
36 și Gîngu — min. 54) vorbește 
concludent despre diferența de 
valoare dintre cele două echipe. 
Chimia a atacat tot timpul, in- 
ghesu:ndu-și partenerul de joc în 
preajma careului porții lui Ca
va i. Linia sa de mijloc a fost 
nu numai activă, ea a avut deo
potrivă imaginație și aplomb, 
suirprinzînd mereu defensiva pe- 
troșeneană prlin soluții anti-șablon 
care au facilitat misiunea înain
tașilor la finalizare. Un sprijin 
consistent l-a dat ofensivei și 
fundașul Cin că, care a asigurat

SPECTACOL
Marea surpriză a acestei par

tide, în care se înfruntau două 
echipe afectate de înfrîngerile 
din etapa trecută, a fost frumo
sul spectacol oferit publicului, 
mai ales după pauză. Încă din 
start s-a văzut că vom asista la 
o luptă aprigă între elanul dez
lănțuit al gazdelor și jocul 
cursiv, foarte bine gîndit, al oas
peților, în care Lucescu a avut 
un rol hotărîtor, el asumîndu-și 
cu maturitatea cunoscută res
ponsabilitatea „baghetei", bine 
sprijinit de cei mal bun solist 
al său, Klein. Din această con
fruntare, în care a ieșit la ivea
lă plusul de finețe al mijlocași
lor hunedoreni, impasibili la di
ficultățile terenului, a rezultat

AȘTEPTARE...
primele 45 de minute, cînd echi
pa de sub Timpa a făcut mai 
mult figurație în... fața camerelor 
de luat vederi.

„Zarurile s-au aruncat", spu
neam, în prima repriză. VIGU, 
energic și lucid, a marcat sec, 
de la 14 m., în min. 19, după o 
frumoasă pasă primită de la Fo- 
dor și un sprint cu o preluare 
de mare rafinament ; FANICI a 
ratat o centrare ideală a lui Fo- 
dor, dar a finalizat în min. 34 
o acțiune Muntean — Biro I, 
mareînd de la 10 m., cu con
cursul „centralilor" brașoveni și, 
mai ales, al portarului Balasz. 
Speculînd „retragerea" gazdelor 
și ratările lui Fanici, Hajnal și 
Vigu, MARINESCU a relansat 
partida în min. 54, înscriind cu

A DECIS
cu consecvență ambele faze ale 
jocului. Jiul a subestimat capaci
tatea „mijlocului" vfleean din 
moment ce nu a aplicat marcaj 
serios decît la Carabageac (prin 
Neagu). S-a retras deliberat în 
apărare, lăsînd în față doar pe 
Sălăjan și Giuchici, ultimul to
tal neinspirat. A mizat doar pe 
contraatacuri, reușind dealtfel 
două dintre de, cu șuturi puter
nice, din apropiere, ale lui Sălă- 
jan (min. 35) și Stoica (min. 58), 
însă portarul Constantin a salvat 
prin reflexe de mare efect. Su- 
prapopulînd propria treime de 
teren, Jiul și-a făcut socoteala 
că poate bloca toate traseele

LA... GALAȚI
un joc plăcut, dar cu puține o- 
cazii de gol, cea mai mare fiind 
aceea a lui Lucescu, care, la o 
pătrundere în stilul anului ’70, 
a șutat din viteză, dar Jivan a 
salvat printr-o spectaculoasă 
„robinsonadă". După pauză, în 
min. 47, la o nouă acțiune Lu
cescu (tip Pîrcălab), apărarea 
gălățeană e „secerată", iar VA- 
ETUȘ împlinește formalitatea ra< 
tificării golului. Jocul se încin
ge. Gâlățenii atacă acum în va
luri, — ei ratează în min. 55, 
prin Orac — profitând și de 
complexul de... superioritate al 
tinerilor jucători hunedoreni. In 
min. 57, Ia o pasă a lui R. Dan, 
C. RUSU înscrie spectaculos, din 
întoarcere, sub bară. In ultimele

DUPĂ 3 IMFRINGERI 3 GOLURI!
vedere B-ar puteaLa prima 

crede că victoria categorică re
purtată de studenții ieșeni a fost 
facilitată de acordarea celor două 
lovituri de Ia 11 m, ambele 
transformate imparahil de COS
TEA. Trebuie să spunem tasă 
că atit în faza consumată ta 
min. 5, cînd M. Marian l-a faul
tat clar ta suprafața de pedeap
să pe Cioacă, cit și în cea din 
min. 30, atunci cînd fundașul 
Anton a „aruncat" o minge In 
față, M. Marian a luftat, balonul 
a ajuns la Costea și Moraru n-a 
aivut altă soluție decît să-l „ia 
ta brațe". Ieșenii au aruncat totul

Progresul Brăila (0—3), Ceahlăul 
P. Neamț — C. S. Botoșani 
(6—2), LM.U. Medgidia — Oltul 
Sf. Gheorghe (0—2), C.S.M. Bor- 
zești — F. C. Constanța (0—5), 
Gloria Bistrița — Viitorul Meca
nica Vaslui (1—0), Gloria Buzău 
— C.S.M. Suceava (0—2), Chimia 
Brăila — Minerul Gura Humoru
lui (0—1), C.S.U. Galați — Delta 
Tulcea (0—2).

SERIA A ll-a
RAPID BUCUREȘTI — C. S. 

TIRGOVIȘTE 1—2 (0—1). Golurile 
au fost realizate de Damaschln 
(min 73), respectiv Dobrin (min. 
15 din 11 m) și Sava (min 67)

PETROLUL PLOIEȘTI — RUL
MENTUL ALEXANDRIA 1—0 
(0—0). Unicul gol a fost înscris 
de Toporan (min. 65).

METALUL PLOPENI — ROVA 
roșiori i—o (1—0). A marcat : 
Manolache (min. 34).

NITRAMONIA fagAraș — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—0 (0—0). 
A înscris : Ciutae (min. 51 din 11 
m).

PANDURII TG. JIU — CHIMICA 
TIRNAVENI 1—0 (1—0). Autorul 
golului : Rădoi (min. 22).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
FLACARA MORENI 2—0 (1—0).
Au marcat : Sultănoiu (min. 5) 
și Naghi (min. 50)

POIANA CÎMPINA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—0 (0—0). Au 
înscris : Popa (min 80) șl Preda 
(min. 84).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — SIRENA 
BUCUREȘTI 5—1 (0—0). Autorii

au începu* 
ataeînd fără

partida 
răgaz 
drept, 
apreciatele

in 
un 

n-a

ta joc, 
trombă, 
adversar, care, ce-i 
mai reușit să repete 
evoluții din acest retur. Sportul 
studențesc a încercat să tempe
reze elanul gazdelor prinir-0 țe
sătură de pase la mijlocul tere
nului și ptaă la pauză a reușit 
să echilibreze oarecum jocul, dar 
n-a contat mai deloc ta atac.

După 1—0, în min. 5 (golul În
scris, din penalty, de Costea), 
gazdele au ratat excelente situa
ții de majorare a scorului. Intre 
timp, Bueurescu (min, 16) a 
fost beneficiarul singurei ocazii 
mai clare a oaspeților, șutind de

golurilor : Florescu (min. 48), Ga- 
lață (min. 49), Avram (min. 65), 
Frățilă (min. 70), Turle» (min. 
89), respectiv Dragne (min. 75).

Relatări de la V. Timuc, I. Tă- 
năsescu, M Boghlci, V. Lazăr, 
P. Cristca, O Guțu, C. Vlrjoghle 
și I. Boțocan.

Meciul LUCEAFĂRUL BUCU
REȘTI — METALUL BUCUREȘTI 
a fost amînat.
1. C.8. Tgv. 20 14 S 1 42- 8 33
2. Petrolul PI. 20 12 6 2 38-13 30
3. Rapid Buc. 20 10 4 6 34-21 24
4. Met. Plop. 20 9 5 6 22-16 23
5. Pand. Tg. J. 20 9 3 8 25-20 21
6. Rulm. Alex. 20 8 5 7 21-18 21
7. Poiana Cîmp. 20 9 2 9 26-30 20
8. Șoimii Sib. 20 8 4 8 24-33 20
9. Mec. Fină 19 8 3 8 25-25 19

10. Fl. Moreni 19 8 3 8 22-23 19
11. Nitram. Făg. 20 8 3 9 18-26 19
12. Metalul Buc. 19 6 4 7 26»-22 18
13. Gaz. metan 20 6 6 8 21-23 18
14. Autobuzul 19 6 5 8 25-26 17
15. Tract. Bv. 20 7 2 11 26-32 16
16. ROVA Rș. 20 4 4 10 17-28 16
17. Chimica Tîrn. 20 5 4 11 23-45 14
18. Sirena Buc. 20 2 4 14 20-46 8

ETAPA VIITOARE (duminică 29 
martie) : ROVA Roșiori — Meca
nică fină București (1—2), Trac
torul Brașov — Flacăra Moreni 
(1—3), Rulmentul Alexandria — 
Nitramonia Făgăraș (0—2), Sirena 
București — Autobuzul București 
(2—6), Chimica Tîrnăvenl — Me
talul Plopeni (1—3), C. S. Tlr- 
goviște — I.p.A. Sibiu (2—0), Petro
lul Ploiești — Gaz Metan Me
diaș (2—2), Metalul București — 
Rapid București (2—2), Lucea-

A.S.A. TG. MUREȘ - F.C.M. BRAȘOV 3-1 (2-0)

Stadion „23 August"; teren bun; timp excelent; spectatori - aproxi
mativ 8 000. Au marcat: VIGU (min. 19), FANICI (min. 34), BOLUNI (min. 
86 — din penalty), respectiv MARINESCU (min. 54). Șuturi la poartâ: 21—9 
(pe poartă: 12—5). Comere: 12—2.

A.S.A.: Varo 6 — Szabo 7, Ispir 7, Boloni 8, Fodor 74- — Dulău 8, Biro 
I 6, Vigu 9 - Munteanu 6 (min. 68 Fazekaș 6), Fanici 64- (min. 68 C. 
Iile), Hajnal 6.

F.C.M. BRAȘOV: Balasz 5 (min. 37 Popo 7) - Dărăban 6, Panache 6, 
Naghi 6, Manciu 5 — Șulea 5, Bucur 6, Luco 5 (min. 46 Gherghe 6) — 
Marinescu 8, Paraschîvescu 5, Chioreanu 6.

A arbitrat: G. Dragomîr 7; la linie; Al. foniță și V. Măndescu (toți din 
București).

Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 0-1 (0—0).
• .......................................... ■ ........ ...............■■■■■■■■ ■■!!■ ■!■■■■

capul, elegant. Brașovenii puteau 
chiar egala în min. 62, cînd Man
ciu a trimis peste poartă bale
mil din lovitura de la 17 m, gre
șit acordată de arbi/trul de cen
tru. în final, însă, BOL.ONI a 
transformat penaltyul just acor

dat pentru faultul comis de por
tarul Popa asupra lui Fazekaș 
in careu, semnând o victorie to
nică, absolut meritată și atit de 
mult așteptată.

Mii cea M. IONESCU

CHIMIA RM. VlLCEA - JIUL 3-0 (1-0)

Stadion „1 Mai"; teren bun; timp frumos; speefatori - aproximativ 10 000. 
Au marcat: GH. GEORGESCU (min. 41 și 48) și G. STAN (min. 89). 
Șuturi la poartâ: 26—6 (pe poartă: 8—3). Cornere: 15-3.

CHIMIA: Constantin 8 (min. 85 Roșea) — Basno 7, Iordan 7, Catarg iu 7. 
Clncă 8 — Savu 8 (min. 74 G. Stan 7), Alexandru 8, Carabageac 8 -
Gh. Georgescu 8, Stanca 7, Gîngu 7.

JIUL: Cavai 7 — Bedo 6, Vasiliu 
Stoica 5 (min. 65 Varga 5), Stoichiță 
6, Mușat 5» Giuchici 5.

A arbitrat: T. Baianovicî (lași) 8; 
Ciocan (Bistrița).

Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe:

spre gol pe care se infiltrau gaz
dele cu tehnicitate și fantezie. 
Ceea ce s-a întâmplat de multe 
ori, dar nu și în min. 41, 48
și 89, cînd GH. GEORGESCU 
(la primele două) și apoi G.

5, Rusu 6, P. Grigore 5 — Neagu 6, 
5 (min. 65 Șumulanschi 5) — Sălăjan

la linie: R. Petrescu (Brașov) și V.

1-2 (0-1).

STAN au marcat după infiltrări 
în careu la pasele de „mat" ale 
lui Carabageac, Alexandru și 
Gîngu.

Ion CUPEN

F.C.M. GALAȚI - CORVINUL HUNEDOARA 1-1 (0-1)
Stadion Dunărea; teren greu: timp foarte frumos; spectatori — 

motiv 16 000. Au marcat: VAETUȘ (min. 47) și CR. RUSU ' 
la poartă: 9-10 (pe poartă 3-5). Cornere: 9-6.

Zlate 6, Popescu 6. O. Rusu 6 - R. Dan 6+, Onofrei
CORVINUL: Alexa 7 - Nicșa 6, Gălan 7, Dubinciuc

Petcu 6, Oncu 7, Klein 8+ - Lucescu 8-j-, Gabor 6 (min.
VA*tlorbltrat: N. Rainea (Birlad) 9: la linie: C. Jurja și A. Jurja (ambii 
din București).

Cartonașe galbene: MOȚOC, PETCU, DUBINCIUC.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 1—0 (0-0).

F.C.M. GALATI: Jivan 8 - Moțoc «. Comșa 7, Stoica 7, Orac 7+ - ' - - ~ x cr. rusu 7,
Bogdan 7 — 

70 Rednic 6).

6,
7,

3 ■
30 de mimate, oaspeții ratează 
mani ocazii de majorare a sco
rului. în min. 66 Văetuș , e sin
gur, din nou Văetuș (min. 75), 
și tot el, culminînd, cu un put 
bombă, de la patru metri, în Ji
van, care apără cu reflexul lui... 
Penu. Ultimele două mari oca

zii ale lui Lucescu (șut bombă 
— min. 86 și slalom — Stcn- 
mark, „alături", 87) încheie a- 
ceastă repriză de mare specta
col, înfrumusețată de inteligența 
tandemului Lucescu — Klein și 
de elanul total al gazdelor.

loan CHIRILA

POLITEHNICA IAȘI - SPORTUL STUDENȚESC 3-0 (1-0)
Stadion „23 August"; teren bun; timp frumos;* spectatori - aproximativ 

10 000. Au marcat: COSTEA (min. 5 și 80, ambele din 11 m) șî ROMILA 
(min. 52). Șuturi la poartâ: 15-9 (pe poartă: 9-5). Cornere: 6—2.

POLITEHNICA: Naște 7 - Oprea 7, Anton 7, Ursu 8, Ciocîrlan 8 - Ro- 
milă 8, Simionaș 8 (min. 87 D. lonescu), Florean 7 - Opaiț 6, Cioacă 7 
(min. 87 C. lonescu), Costea 8.

SPORTUL: Moraru 6 — M. Marian 5, lorgulescu 6, Cazan 6, Munteanu II 
6 — Munteanu I 6, O. lonescu 5, Chihaia 5 (min. 56 Șerbănică 6) — FI. 
Grigore 5, M. Sandu 6, Bueurescu 5.

A arbitrat: V. Tătar (Hunedoara) 9; Io linie: M. Adam (Cluj-Napoco) șf 
N. Capră (Simeria).

Trofeul Petschovschi: 9; La speranțe: 2-0 (1-0).

la 6 m pe lingă poartă. A venit 
minutul 52 și cu el un gol de zi
le mari, al doilea, înscris de 
ROMILA, cu un șut „bombă" de 
la 25 m, mingea „mtf'șcînid" ba
rele la vinelu, după care a in
trat în plasă. Finalul debordant

al gazdelor — marcat de penal
tyul transformat, din nou, de 
Costea — a lăsat să se întreva
dă că ieșenii au depășit, se pare, 
perioada critică...

Gheorghe NERTEA

fărul București — Pandurii Tg. 
Jiu (2—5), Poiana Cîmpina — stâ.

SERIA A lll-a
U.T. ARAD — C.F.B. TIMIȘOA

RA 3—1 (2—0). Au marcat : Vaczi 
(min. 27 din 11 m), Kukla (min. 
35), Tirban (min. 24), respectiv 
Iancu (min. 72).

F.C M. REȘIȚA — C F.B. CLUJ- 
NAPOCA 6—0 (2—0). Autorii go
lurilor : luatefi (min. 4), Florea 
(min. 11, 58 și 74), Gabel (min. 
53) și Portic (min. 84).

MINERUL CAVNIC — OLIMPIA 
SATU MARE 1—1 (0—0). Au în
scris : Kalzer (min. 60, autogol) 
pentru Minerul, Ignat (min. 57, 
autogol) pentru Olimpia.

U.M. TIMIȘOARA — MINERUL 
ANINA 5—0 (3—0). Autorii golu
rilor : Floareș (min. 6 și 47), 
Bobu (min 23) și Belanov (min 
35 și 63).

CI.L. SIGHET — MINERUL 
MOLDOVA NOUA «— 0 (2—0). Au 
marcat : Tiplea (min. 11 șl 87), 
Sekeli (min. 35 din 11 m) și 
lonescu (min. 77).

DACIA ORAȘTIE — AURUL 
BRAD 0—0.

MINERUL LUPENI — F. C. 
BIHOR ORADEA 3—2 (1—0). Au 
înscris : Jenleă (min. 5), Dosan 
(min. 49), Guran (min. 82), res
pectiv Kis (min. 60 din 11 m),
Pușcaș (min 85)

METALURGISTUL CUG1R — 
RAPID ARAD 3—2 (3—1). Autorii 
golurilor : Vătafu (min. 3), Mol
dovan (min. 8), Bucur (min; 35

din 11 m), respectiv Borucă (min. 
27) și Droaia (min. 67).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — ME
TALUL AIUD 2—0 (1—0). AU
marcat : Popovicl (min. 6) și Pa
vel (min. 69).

Relatări de la I. Ioana, D. Glă- 
van, Z. Debrețeni, C. Crețu, S. 
Pralea, B. Crețu, I. Cotescu, M, 
VHceanu și I. Ghișa.

L U.T.A. 20 13 3 4 36-12 29
2. C.F.R. Cj-N. 20 10 4 6 39-23 24
3. F.C.M. Reș. 20 11 2 7 33-20 24
4. F. C. Bihor 20 9 5 6 3>22 23
5. Olimpia S.M. 20 9 4 7 42-27 22
6. Infr. Orad. 20 11 0 9 27-24 22
7. U.M. Timiș 20 8 5 7 25-18 21
8. C.I.L. Sighet 20 9 3 8 35-36 21
9. Min. Lup. 20 9 1 10 31-29 1»

10. C.F.R. Timiș 20 7 5 8 27-25 19
11 Met. Cugir 20 8 3 9 30-30 19
12. Met. Aiud 20 9 1 10 25-38 19
13. Aurul Brad 20 7 4 9 31-29 18
14 Dacia Orăștie 20 6 6 8 20-39 18
15. Min. Cavnic 20 7 3 10 26-35 17
16. Rapid. Arad 20 6 5 9 20-33 17
17. Minerul M.N .20 7 1 12 22-38 15
18. Min. Anina 20 5 3 12 16-40 13

ETAPA VIITOARE (duminică 
29 martie) : Metalul Aiud — 
C.LL. Sighet (1—3), Minerul Mol
dova Nouă — C.F.R. Cluj-Napoca 
(0—5), U.M. Timișoara — U.T. 
Arad (0—l), F. C. Bihor Oradea 
— Metalurgistul Cugir (1—1), Mi
nerul Cavnic — Dacia Orăștie 
(0—2), Olimpia Satu Mare — 
F.C.M. Reșița (0—1), Minerul A- 
n'na — C.F.R. Timișoara (1—8), Ra
pid Arad — Minerul Lupenl 
(0—5), Aurul Brad — înfrățirea 
Oradea (1—0).



CAMPIONA'i01 MONDIAL DE HOCHEI km bi
Echipa noastră a pierdut la limită In fața Italiei: 2-3

ORTISEI — VAL GARDENA 
(prin telefon). Simbătâ au con
tinuat jocurile Campionatului 
mondial de hochei (grupa B). 
Echipa României a întîlnit. in 
partida-vedetă a zilei. repre
zentativa tării gazda. Italia, in 
fata căreia a pierdut la limită : 
2—3 (0—0, 1—2, 1—1). A fost 
un joc deosebit de viu dispu
tat, de bun nivel tehnic. în 
care ambele echipe au făcut o 
mare risipă de energie. După o 
primă repriză echilibrată, in 
care s-a ratat mult de ambele 
părți. în cea de-a doua italienii 
au deschis scorul. în min. 23, 
prin Tomassoni, pentru ca du
pă numai un minut ei să se 
detașeze la două goluri (auto
rul oelui de-al doilea punct, 
Francella). în minutul 33. V. 
Huțanu reușește să fructifice o 
acțiune de atac a echipei noas
tre. Ultima parte a meciului se 
dispută în nota de superioritate 
a echipei României care, în 
min. 49. obține eaalarea prin 
Nistor. Cu numai 3 minute îna
inte de încheierea iocului. gaz
dele înscriu prin Bragnolo șl 
astfel hocheistii noștri pierd 
cel de-al doilea joc din acest

campionat la un gol diferență 
(reamintim că ei pierduseră vi
neri cu 5—6 în fata Poloniei), 

în celelalte meciuri ale eta
pei a doua s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Elveția — 
Polonia 3—3 (2—1. 0—2. 1—0), 
Norvegia — Japonia 2—0 (1—0, 
0—0, 1—0) si R D. Germană — 
Iugoslavia 11—3 (4—0. 3—0,
4— 3).

Și acum, două rezultate din 
prima etapă, pe care nu le-am 
putut publica în numărul nos
tru de sîmbătă. din cauza orei 
tîrzil : Elveția — Norvegia
5— 2 (3—1, 1—0. 1—1) și Italia
— Iugoslavia 6—4 (2—1, 4—2, 
0-1).

în urma rezultatelor din a- 
ceste prime două etape, conduc 
în clasament, cu cite 4 puncte, 
echipele R. D. Germane si 
Italiei.

Duminică a fost zi de pauză. 
Luni (n.r. azi) sînt programate 
Partidele etapei a treia. Echi
pa României susține unul din 
cele mai grele meciuri. cu 
R. D. Germană. Celelalte 3 
jocuri i Polonia — Norvegia. 
Japonia — Iugoslavia si Italia
— Elveția.

S-a încheiat C. E. de hochei (juniori)

ECHIPA FRANȚEI - ÎNVINGĂTOARE 
NEAȘTEPTATĂ, DAR PE MERIT!

• In ultima etapă două recorduri: prima victorie la zero (Romania- 
Bulgaria 11-0!) și scorul campionatului (Danemarca - Ungaria 25-1!)

TURNEUL PENTRU LOCURILE 5—8:
REZULTATELE TEHNICE ALE ULTIMEI ETAPE

Danemarca 
România

— Ungaria
— Bulgaria

25—1 (9—0, 10—1, 6—0)
11—0 (5—0, 1—0, 5—0)

TURNEUL PENTRU LOCURILE 1—4
Norvegia — Italia 6—2 (3—0, 1—0, 2—2)
Franța — fugoslavia 5—2 (1—0, 2—2, 2—0)

CLASAMENTELE FINALE
Locurile 1—4 Locurile 5—8

1. Franța
2. Norvegia
3. Iugoslavia
4. Italia

3 3 0 0 13- 7 S
3 2 0 1 15- 7 4
3 10 2 8-16 2
3 0 0 3 9-15 0

5. România
8. Danemarca
7. Bulgaria
8. Ungaria

3 3 0 0 30- 0 0
3201 37-10 4
3102 15-20 2
3003 6-50 0

In Cupa cupelor la handbal masculii

TUS mSIDIT-H.C. MINAUR 23-16
NETTELSTEDT, 22 (prin te

lefon). Disputat duminică seara 
în fata a 4 000 de spectatori, 
meciul dintre TUS Nettelsledi 
și H.C. Minaur Baia Mare, con- 
tînd ca tur al dublei întîlniri 
din cadrul semifinalelor Cupei 
cupelor la handbal masculin, 
s-a încheiat cu victoria catego
rică a gazdelor : 23—16 (13—7). 
Acționând ferm în apărare și 
obținind culoare de aruncare în 
atac, handbaliștii vest-germani 
și-au creat posibilități de de
tașare. Au marcat : Miljak 7, 
Keller 4, Kania 3, Waltke 3, 
Lazarevici 2, Schibschid 2, Rol
ling 1 și Waldheim 1 — pentru

TUS Nettelstedt. M. Voinea 5. 
Panțîru 5, Haberpursch 4 (toate 
din 7 m). Mîroniuc 1 și Boroș 
1 — pentru Minaur Baia Mare. 
Au arbitrat Axel Wester și 
Krister Broman (Suedia).

Partida retur se va disputa 
la 29 martie. în Sala sporturilor 
„Dacia" din Baia Mare.

Celelalte rezultate din cupele 
europene : T.S.K.A. Moscova — 
Kolinska Slovan Ljubljana 
25—21 (13—11) și Lugi Lund — 
S.C. Magdeburg 18—20 (9—11)
— în Cupa campionilor euro
peni ; Metaloplastika Sabac — 
Empor Rostock 17—11 (8—7) — 
în Cupa cupelor.

PREZENȚE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
LA NANCY, IN DOUA FINALE, NASTASE, ÎNVINGĂTOR Șl ÎNVINS
în sferturile de finală ale 

turneului de tenis de la Nancy, 
Iile Năstase l-a eliminat cu 
6—3, 6—4 pe Glickstein (Israel), 
iar cehoslovacul Slozil a cîsti- 
gat cu 6—2, 4—6. 7—5 în fața 
australianului Edmondson. în 
semifinale. Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—2. 6—2 pe Mario 
Martinez (Bolivia), iar Pavel 
Slozil l-a eliminat cu 6—1. 6—1 
pe Jose Lopez Maeso (Spania).

în finală, Slozil il-a învins

pe Năstase cu 6—2, 7—5.
Rezultate înregistrate în se

mifinalele probei de dublu : 
Ilie Năstase (România), Adria
no Panatta (Italia) — Eberhard, 
Kirohhubel (R.F. Germania) 
7—6, 7—6; Feaver (Anglia),
Hrebec (Cehoslovacia) —Glick
stein (Israel). Hjerquist (Sue
dia) 7—6, 7—6. în finală Năs
tase $1 Panatta au învins pe 
Feaver și Hrebec cu 6—4, 2—6,
6—4.

VIRGINIA RUZICI ÎNVINSA IN „SFERTURI*, LA BOSTON, 
DE CHRIS EVERT-LLOYD

La Boston, in sferturile de 
finală ale turneului feminin de 
tenis, Chris Evcrt-Lloyd a in- 
vins-o cu 6—2. 6—1 pe Virginia 
Ruzici.

în semifinale, Mima Jausoveo
TENISMANI ROMANI IN ITALIA

Săptămîna aceasta si pînă 
duminică 29 martie, tinerii te- 
nismani români Florin Segăr- 
ccantt, Andrei Dirzu, Livin 
Mancaș și Laurențiu Bucur

a dispus cu 2—6. 6—3. 7—5 de 
vest-germana Sylvia Hanika. 
iar Chris Evert-Lloyd a între
cut-o cu 7—6, 6—2 pe compa
trioata sa Kathy Jordan.

participă la primul turneu, de 
la Catania (Sicilia), al circuitu
lui italian, care mai prevede 
turnee la Bari, Salerno, Caglia
ri si un „masters" la Roma.

DRAGOMIR CIOROSLAN PE LOCUL SECUND 
IN „CUPA PRIETENIA* LA HALTERE

„Cupa Prietenia" la haltere a 
continuat la Lvov cu întrecerile 
de la categoria semimijlocie în 
care victoria a revenit sporti
vului sovietic Aleksandr Aiva
zian, cu 347,5 kg. O comportare

meritorie a avut sportivul ro
mân Dragomir Cioroslan, clasat 
pe locul doi, cu 317,5 kg. Dra
gomir Cioroslan s-a situat pe 
locul doi si la stilul „aruncat", 
cu rezultatul de 180 kg.

ȘAHISTA DANA NUȚU, PRINTRE FRUNTAȘE LA BELGRAD

Simbătă seara, modernul pa
tinoar artificial din Miercurea 
Ciuc a găzduit ultimele jocuri 
ale acestei atît de agitate ediții 
a 13-a a campionatului euro
pean de hochei pentru juniori, 
grupa B. Victoria finală a re
venit. asa cum se prevedea, 
selecționatei Franței, care, con- 
firmînd pronosticurile făcute de 
toti specialiștii prezenti la 
Miercurea Ciuc. a trecut și da 
ultimul... hop. întrecînd în 
„runda" finală reprezentativa 
Iugoslaviei cu 5—2. prin punc
tele marcate de : Ganis, Pivron, 
Kania, Dumoulin si Bozon. res
pectiv Borsec si Pajici. A fost 
un meci foarte frumos, demn 
de o finală a unei întreceri e- 
uropene, in care insă tinerii și 
foarte ambițioșii hocheiști fran
cezi nu s-au mai putut impune 
cu atîta ușurință cum era de 
așteptat. Excelentă comporta
rea portarului iugoslav Noci ! 
A condus L. Schell (Ungaria), 
ajutat de S. Iliev (Bulgaria) si 
S. Petersen (Danemarca).

în această ultimă etapă s-au 
stabilit și două originale recor
duri : prima victorie Ia zero și 
scorul campionatului. Primul 
record a fost realizat de echi
pa României, care la ultima sa 
apariție pe gheata patinoarului 
din Miercurea Ciuc si-a regăsit 
cadența și forța de joc (din 
păcate, prea tîrziu...). surcla- 
sînd formația Bulgariei (11—0).

prin golurile realizate de : 
Lămpi 4, Jumătate 2, Dima 2, 
Satmari, Buzaș și Udrea. Me
ciul a fost condus de S. Peter
sen (Danemarca). ajutat de T. 
Mouritzen (Danemarca) si B. 
Gulbrandsen (Norvegia). Celă
lalt record (scorul campionatu
lui) s-a consemnat la încheierea 
jocului dintre Danemarca și Un
garia (25—1), în care danezii 
parcă au jucat... singuri. înscri
ind o ploaie de goluri prin : 
Madsen 3, Kristensen 3, Fers- 
lew 3, Gregersen 3. Olesen 3, 
Hansen 2, Raa 2, Lodbcrg 2, 
Huus 2, Davidsen, Bertelsen, 
respectiv Hormay. Partida a 
fost ooindusă de M. Djokici (Iu
goslavia). ajutat de Fi. Gubernu 
Si M. Dinu (ambii România).

în sfirșit. in deschiderea cu
plajului de după-amiază. Nor
vegia a obținut o victorie leje
ră in fata Italiei (6—2). ultima 
echipă fiind ceva mai activă 
doar în ultima repriză. Au 
înscris : Staalset 2. Gulikscn, 
Hoff, HIseth. Lynger, respectiv 
Zafalon si Frison. A condus 
M. Presneanu, ajutat de J. Bec- 
ze si G. Tasnadi (toti trei. 
România).

Si astfel s-a încheiat această 
ediție a Campionatului euro
pean de hochei pentru juniori, 
grupa B. cu victoria surprinză
toare. dar meritată a echipei 
Franței.

Călin ANTONESCU

Turneul feminin de șah de 
la Belgrad a fost cîștigat de 
Ludmila Zaițeva (U.R.S.S.). cu 
7*/j p din 11 posibile, urmată 
de compatrioata sa Nina Gurieli 
— 7 p. O evoluție remarcabilă 
a avut la acest puternic turneu 
maestra româncă Dana Nuțu, 
clasată pe locurile 3—5. la ega-

litate cu Suzana Maksimovici 
(Iugoslavia) si Suzana Veroczy 
(Ungaria) — cu cite 6'A p. 
printre învinsele sale numărin- 
du-se și cunoscuta maestră so
vietică Nina Gurieli.

în ultima rundă. Dana Nuțu 
(cu piesele negre) a învins-o 
pe Gordana Markovici.

REZULTATE MODESTE LA BALCANIADA DE SCHI
Zilele trecute s-a desfășurat la 

Uludag (Turcia) cea de a xn-a 
ediție a campionatelor balcanice 
de schi. La întrecere au partici
pat schiori și schioare din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Româ
nia șl Turcia. Comportarea re
prezentanților noștri nu a fost 
pe măsura așteptărilor.

REZULTATE TEHNICE : slalom 
special tete : 1. Barbara Koprol 
(I) 114,55 ; 2. Darja Porento (I) 
117,00 ;3. Carmen Cozma (R) 119,81; 
slalom special juniori : 1. Matei 
Obtak (I) 112,73, 2. Zsolt Balazs
(R) 114,26 ; 3. Cătălin Fusulan
(R) 113,65 ; slalom uriaș tete :
1. Alenka Mavec (I) 122.07 : 2.

MECIUL PENTRU TITLUL 
MONDIAL DE ȘAH SE VA 
DESFĂȘURĂ LA MERANO

AMSTERDAM (Agerpres). — 
Secretariatul Federației inter
naționale de șah (F.I.D.E.) a 
stabilit ca meciul pentru titlul 
mondial dintre Anatoli Karpov, 
campionul lumii, și șalangerul 
său, Viktor Korcinoi, să aibă 
Ioc în orașul italian Merano. 
Meciul va începe în prima 
săptămînă a lunii septembrie. 
Conform regulamentului, jucă
torul care va totaliza 6 victorii 
va fi declarat învingător.

Darja Porento 127,10 ; 3. Barbara 
Koprol 127,84... 5. Carmen Cozma 
123,35... 7. Daniela Uncrop (R)
131,23 ; slalom uriaș juniori : 1.
L. Kniflc (I) 118,99 ; 2. I. Pod- 
boj (I) 119,15 ; 3. S. Veselmov (B) 
121,29 ...5. Z. Balazs 123,36 ...17. 
D. Iliescu (R) 129,90 ; slalom
uriaș seniori : 1. L. Toncev (B) 
117,37 ; 2. I. Kreacic (I) 119,17 ;
3. H. Matlja (I) 110,41 ...8. C.
Adorjan (R) 121,36 ; 9. Al. Manta 
(R) 121,66 ; slalom special seni
ori : 1. L. Toncev 106,81 ; 2, D. 
Karnicar (I) 108,48 ; 3. M. Rign.l- 
kar (I) 110,16 ...9. V. Podaru (R) 
114,70 ; 10 km juniori : 1. K.
Moskov (B) 32:56 ; 2. M. Kente- 
liev (B) 33:49 ; 3. H. Oros (R) 
33:50 ...7. G. Kiss (R) 35:28 ...11.
1. Lungociu (R) 36:28 ; 5 km ju
nioare : 1. Maria Manolova 19:27;
2. Albena Cikodreva 19:53 ; 3.
Svetlan* Kaladiska (toate din 
Bulgaria) 20:01 ... 6. Magdalena 
Hîrtav (R) 20:42 ; 8. Mlmișor Pi
tea (R) 21:02 ; 9. Emilia Raus (R) 
21:09 ; 15 km seniori s 1, S. Ata
nasov 47:19 : 2. M. Iancev 48:09 ;
3. H, Barzanov (toți Bulgaria)
48:58 V. Bejenaru (R) 52:18 ; 
3X10 km seniori : 1. Bulgaria
1 h 58:36 ; 2. Iugoslavia 2 h 00:37 ;
3. România 2 h 02:52 ; 3X5 km 
juniori : 1. Bulgaria 54:21 ; 2. 
Iugoslavia 56:09 ; 3. Turcia 56:12 :
4. România 58:06 ; 3X3 km juni
oare : 1. Bulgaria 30:52 ; 2. Iu
goslavia 40:30 ; 3. România 40:50.

atletism • In concursul de 
la Tokio, francezul Thiery Vigne- 
ron a cîștigat proba de săritură 
cu prăjina, cu 5,60 m, americanul 
Larry Myricks a sărit la lungi
me 8,32 m, Iar campioana olim
pică Tatiana Kazankina (U.R.S.S.) 
a terminat Învingătoare în cursa 
de 1 500 m, cu timpul de 4:18.46. 
Alte rezultate, masculin : 60 m 
plat — Stanley Floyd (S.U.A.) 
6,61 ; greutate — Brian Oldfield 
(S.U.A.) 21,29 m ; înălțime —
Nat Page (S.U.A.) 2,21 m : fe
minin ; înălțime — Susanne Lo- 
rentzon (Suedia) 1.86 m : 60 m
plat — Jeanette Bolden (S.U.A.) 
7,21.

CICLISM. • Cea de-a 72-a e- 
diție a tradiționalei curse „Mi
lano — San Remo" s-a încheiat 
cu victoria rutierului belgian Al- 
fons de Wolf, înregistrat pe dis-

• TELEX •
tanța de 288 km cu timpul de 
6h 41:06 (medie orară de 43,081 
km). Pe locurile următoare, la 
11 secunde de cîștigător, au fost 
clasați Roger ,de Vlaeminck (Bel
gia), Jacques Bossis (Franța) și 
Claudio Torelli (Italia).

SCHI • Concursul de sărituri 
desfășurat pe trambulina de 70 
m de la Planica (Iugoslavia) a 
fost cîștigat de finlandezul Jart 
Puikkonen, cu 265.8 p (sărituri 
de 93 m și 92 m). L-au urmat 
Horst Bulau (Canada) — 258,3 p. 
și Axel Zitzman (R.D. Germană) 
— 246,6 p. înaintea ultimei probe, 
ce se va disputa pe trambulina de 
90 m de la Planica, în clasamen
tul general al „Cupei Mondiale" 
se menține lider norvegianul Ro-

ger Ruud — 201 p, secondat la 
numai un punct de austriacul 
Armin Kogler. • „Cupa Europei"

— alpin (feminin) a fost cu
cerită de Diana Haight (Canada), 
cu un total de 168 p, urmată în 
clasamentul final de Brigitte 
Oertli (Elveția) — 157 p șl Blan
ca Ochoa-Fernandez (Spania) 
— 143 p.

VOLEI • Turneul preliminar 
al „Cupei mondiale" (f) de la 
Hong Kong a fost cîștigat de e- 
chlpa R. P. Chineze, tn ultimul 
meci, jucătoarele din R. P. Chi
neză au învins cu 3—0 (1. 3, 1) 
echipa Hong Kong. Pe locul doi 
s-a clasat formația Australiei, 
care a întrecut cu 3—1 Singa
pore. Echipa R. P. Chineze s-a 
calificat pentru turneul final 
programat între 7 și 16 noiem
brie în Japonia.

RUGBYSTII FRANCEZI 
AU CiSTIGAT TURNEUL »
CELOR 5 NAȚIUNI!
Ediția 1981 a Turneului celor 

5 națiuni la rugby a luat siîr- 
șit sîmbătă. cu un foarte fru
mos succes ai echipei Frânte , 
care a încheiat competiția ne
învinsă.

Simbătă. pe celebrul stadion 
„Twickenham" din Londra, 
Franța a învins Anglia cu sco
rul de 16—12. A fost un meci 
interesant, cu o spectaculoasă 
evoluție a scorului. Avantajați 
de vînt. oaspeții au condus Ia 
pauză cu 16—0, prin punctele 
realizate de Laporte (drop, in 
minutele 14 și 40. plus o trans
formare). Lacans (eseu, min. 
24) și Pardo (eseu. min. 36). 
în repriza secundă rugbystii 
englezi, beneficiind ei acum de 
avantajul vîntului. au avut o 
puternică revenire. fundașul 
Rose a cîștigat teren cu excep
ționale lovituri de picior, tot 
el a transformat patru lovituri 
de pedeapsă (minutele 42. 53, 
64, 74). a trimis una în bară, 
dar echipa Franței a reușit să 
salveze rezultatul.

în celălalt meci, la Edinburg: 
Scoția — Irlanda 10—9 (10—0). 
Au marcat Hay (eseu). Ituthc- 
ford (drop). Irvine (I.P.), res
pectiv Irwin (eseu) si Campbell 
(l.p. și transformare).

Clasamentul final : FRAN
ȚA 8 p (70—49). Anglia (64—60). 
Scoția (51—54). Tara Galilor 
(51—61) — toate cu cite 4 p, 
Irlanda 0 p (36—48).

I meridiane
CAMPIONATE

ITALIA (et. 22) AveUino — Na
poli 0—0 ; Brescia — Bologna 
0—0 ; Cagliari — Fiorentina 0—0 ; 
Catanzaro — Roma 1—1 ; Como
— Torino 0—2 ; Juventus — Pe
rugia 2—1 ; Pistolese — Inter 
1—2 ; Udinese — Ascoli 0—0. în 
clasament j 1, Juventus 31 p : 2. 
Roma 30 p ; 3. Napoli 29 p ; 4. 
Inter 26 p.

ANGLIA (et. 35) : Birmingham
— Manchester City 2—0, Brighton
— Stoke 1—1, Leeds — Wolver
hampton 1—3, Leicester — Crys
tal Palace 1—1, Liverpool — 
Everton 1—9, Manchester United
— Ipswich 2—1, Norwich — Ar
senal 1—1, Southampton — Mid
dlesbrough 1—0, Sunderland — 
Coventry 3—0, Tottenham — 
Aston Villa 2—0, West Bromwich
— Nottingham Forest 2—1. In 
clasament : Ipswich 50 p. Aston 
Villa 49 p (un joc în plus).

R.D. GERMANĂ (et. 18). în cla
sament conduce Dynamo Berlin
— 27 p, urmată de F.C. Magde
burg, Carl Zeiss Jena și Dynamo 
Dresda — cu cite 26 p. Rezulta
te : Dynamo Dresda — F.C. Karl 
Marx-Stadt 2—0, Erfurt — Ros
tock 3—1, Aue — Bohlen 3—0, 
Dynamo Berlin — Magdeburg 
4—2, Vorwărts — Riesa 5—2, Lo
komotive Leipzig — Jena 0—0, 
Halle — Zwickau 3—0.

R.F. GERMANIA (et. 25) Ham
burg — Bayern Miinchen 2—2, 
Bochum — Mtfnchengladbach 1—1, 
Duisburg — Eintracht 0—0, 
Niirnberg — K61n 2—1, Karlsruhe
— Kaiserslautern 1—1, Bielefeld
— Schalke 1—0, Leverkusen — 
Dusseldorf 2—0, Stuttgart — Dort
mund 3—1, Miinchen 1860 — Ucr- 
dingen 4—0. Clasament : 1. Ham
burg 39 p, 2. Bayern Miinchen 
36 p. 3. Kaiserslautern 31 p etc.

ALTE REZULTATE

• lin campionatul balcanic, la 
VIora (Albania) echipa locală 
Flamurtarl a dispus de A.E.K. 
Atena cu 2—1 (1—0).
• La Buenos Aires, în turneul 

de calificare pentru C.M. de ju
niori, echipa Argentinei a Învins 
cu 1—0 (1—0) selecționata Israelu
lui.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1

AGENDA SĂPTĂMÎNII
22.1H — Campionatul mondial de hochei — grupa „B“, la Val 

Gardena, se încheie la 29.ni.
— Centura de aur Ia box, la București, se încheie la 29.m.

25.m — Campionatul mondial de fotbal, meciuri preliminarii: 
grupa a n-a: Olanda — Franța și Belgia — Irlanda; 
grupa a m-â: Turcia — Țara Galilor; grupa a Vi-a: 
Scoția — Irlanda de Nord; amical: Cehoslovacia — 
Elveția.

26.IH — Cupa campionilor europeni la baschet masculin, finala 
dlntre Synudine Bologna — Maccabl Tel Aviv, la Stras
bourg.

— „Cupa Mondială" la schi alpin, slalom uriaș (bărbați și 
femei), la Kranjslța Gora (Iugoslavia).

27. m — Campionatele europene feminine de judo, la Barcelona
— Campionatul mondial feminin de hochei pe iarbă, la 

Buenos Aires, se încheie ta 5,rV.
28. HI — Campionatele mondiale de cros, ta Madrid
29. ni — Campionatul mondial de automobilism; „Marele premiu

al Braziliei" (formula 1), ta Rio de Janeiro.
— Returul în semifinalele cupelor europene masculine de 

handbal. La Baia Mare, Minaur — T.U.S. Nettelstedt.
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