
FLORIN StGĂRCEANU CÎȘTIGĂ

succes identic «1 perechii scgârccanu Dîriu
Campionul român Florin Sc- 

gărccanu a obținut un splendid 
succes, ciștigind primul turneu 
a. circuitului italian, la Catania 
(Sicilia), unde și-a Întrecut pe 
nnd adversarii : 6—2, 6—1 cu 
Vincenzo Naso (Italia) ; *
5—7, 6—2 cu B. Derlin (Noua 
Zeelandă) ; 6—1, 6—1 cu Ricky 
— .iti (Italia) ; 6—3. 6—4 cu Fe
ran io Rocchi (Italia) în semi
finale și 6—0, 
Pils (Austria) 
ria lui Florin 
obținută duminică, 
ziua în care împlinea 20 
ani ! Reușita a fost dublată și 
de 
nu 
in 
au 
cu 
teo (Italia) ____ . „
via) ; 6—4. 7—6 cu Pierola (I- 
talia) — Ilin (Iugoslavia) și în 
finală 6—3, 6—2 cu Zugarelli 
(Italia) — Barr (S.U.A.). 
parcursul probei 
Andrei Dîrzu - 
(S.U.A.) 0—fi. 6—7 și Lauren- 
țiu Bucur — Pils 2—6. 3—6.

PROLETARI DIM TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA 1

portul
6-4,

6—3, 6—4 cu Fe-
6—2 cu Bernhard 
în finală. Victo- 

Segărceanu a fost 
exact In 

de
victoria perechii Segărcea- 
— Dîr-zu in proba de dublu, 
care tinerii noștri jucători 
realizat scorurile : 6—3. 6—2 
Rocchl, Bitti ; w.o. cu Dima- 

Spear (Iugosla-

Pe 
individuale : 
Paul Batten

CARMEN BUNACIU ÎN FORMĂ EXCELENTĂ
2:12,16 LA 20a m SPATE!
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Turneul internațional de box „Centura de aur“

SPORTIVII ROMÂNI, CÎȘTIGĂTORI LA OPT CATEGORII
• Oii Butnaru învingător neașteptat, dar categoric! •Boierii din R.P.D. Coreeană, pe
locul I la semimuscâ și muscă • Retragerea din ring a Iui Simlon Cu(ov și C. Dalinoiu

(prin 
alături

HUNEDOARA, 29 
lcfon). Am așteptat, 
toti spectatorii prezenți la ulti
mele întreceri ale campionate
lor naționale de înot, cu nerăb
dare .și sinceră emoție, evoluția 
campioanei noastre Carmen Bu- 
naciu la 200 m spate. O îmbu
nătățire cu o secundă si jumă
tate a propriului record (2:12,33)
— așa cum a realizat la „sută"
— ar fi însemnat pentru cam
pioana României un rezultat 
excepțional, sub 2:11,0, ceea ce 
nu a reușit încă nici o înotă
toare din lume. înaintea, star
tului, antrenoarea Cristina Șop- 
tereanu ne declara că numai 
cu 3 săptămîni de pregătire în 
apă înaintea competiției nu se 
putea realiza așa ceva. Totuși, 
eleva ei a ținut, cu o ambiție 
de toată lauda, să o contrazică 
și a pornit în cursa finală cu 
toate forțele de care era capa
bilă : 30,71 pe primii 50 m. 33,21 
și 33,29 oe următoarele fracți
uni de 50 m. Pînă la- 150 m Bu- 
naciu avea toate șansele să do- 
boa-“ recordul lumii. Nu a mai

ie
de

rezistat însă pe ultimele două 
lungimi (34,95) și în final a reu
șit 2:12,16, cu 17 sutimi de se
cundă mai bine decît recordul 
național !

Ultima reuniune ne-a oferit 
și alte rezultate promițătoare, 
realizate de Mihai Mandache 
la 200 m spate 
Flavius 
fluture 
vechilor recorduri naționale în 
bazin de 25 m. •

în reuniunea de 
leva probe ne-au atras atenția. 
Una a fost întrecerea dintre' Fla
vius Vișan și Horațiu Neagrău 
la 400 m liber, în care" ambii 
au corectat vechiul record de
ținut de Marian Slavic din 1974 
Cu resurse superioare Pe ulti
mele lungimi. Vișan a obținut 
o victorie clară în 4:02,63. Con- 
firmînd progresul remarcabil 
din acest sezon, Ștefan Mitu 
și-a mai adăugat în palmares

Vișan 
(2:06,18),

(2:05,23) și 
la 200 m 

superioare

sîmbătăî'4cî-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag 2-3)

DIVIZIA ;,A“ DE FOTBAL

Așa cum ne așteptam,1 fina
lele turneului internațional de 
box „Centura de aur“ au atras 
în jurul ringului de la Pnlatul 
sporturilor • și Culturii din Ca
pitală peste. 7800 de iubitori ai 
sportului cu mănuși. Spectaco
lul pugilistic oferit a satisfăcut 
în bună măsură pe cei pre
zenți, partidele caracterizîn- 
du-se prin dorința competito
rilor de a intra în posesia 
„centurilor". Printre cei aplau
dați cu deosebită căldură s-a 
numărat și... Siimion jCuțov, 
sărbătorit împreună cu Costică 
Dafinoiu cu ocazia retragerii 
din activitatea cohipetițională.

Gala a început cu întrecerea, 
celor doi sportivi din R.P.D. 
Coreeană, care s-au dovedit a 
fi cei mai buni Ia categoria 
semimuscâ : Jon Gwang IIo și 
Ko Jong Hwan. A fost un meci-
școală. între doi excelenți teh-
nicieni, primul cîjtigînd la
puncte. Jon Gwang b p. Ko
Jong.

Deși a boxat bine timp de
două reprize, cînd a reușit 
să-și valorifice avantajul alon- 
jei, punctînd precis cu directe 
de stînga. Constantin Tițoiu n-a 
izbutit să acumuleze avantajul 
necesar victoriei și, în condi
țiile unui final net favorabil 
lui Ryon Song Ho (R.P.D. Co-

Mihai TRANCĂ
Petre HENȚ

(Continuare in gig 2-3)

CRASOVENli Șl AU MĂRIT AVANSUL LA 3 PUNCTE
® Doar în cuplajul bucureștean... oaspeții au cîștigat puncte ! • Liderul a egalat 
scorul campionatului ® F.C. Argeș și F.C.M. Brașov, în continuare, „umăr la 
umăr" • Jiul s-a revanșat în derby-ul hunedorean © Calculele băimărenilor anu

late în min. 90 ! • Golgeterul Radu II se detașează
REZULTATE TEHNICE ' CLASAMENTUL

Chimia Rm. Vilcea — F.C. Baia Mare 2-1 (0-1)
Univ. Craiova — „U" Cluj-Napoca 7-0 (2-0)
S.C. Bacău - F.C.M. Galați 2-0 (2-0)
F.C. Olt - Politehnica lași 3-0 (0-0)
Progresul Vulcan - Dinamo 1-1 (1-1)
F.C. Argeș - A.S.A. Tg. Mureș 2-0 (1-0)
Sportul studențesc - Steaua 0-2 (0-1)
Jiul - Corvinul 1-0 (0-0)
F.C.M. Brașov - „Poli" Timișoara 2-0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (sîmbâtă 4 aprilie)
F.C.M. Galați — Progresul Vulcan (1-3)
Corvinul — F.C.M. Brașov (0-1)
„UH Cluj-Napoca — Dinamo (1-2)
S.C. Bacău — Chimia Rm. Vilcea (2-4)
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș (1-3)
F.C. Olt - Jiul (0-4)
F.C. Baia Mare — F.C. Argeș (0-5)
Politehnica lași — „Poli" Timișoara (1-2)
Sportul studențesc — Univ. Craiova (0-2) Citiți cronicile în pag. 2—3

1. UNIV. CRAIOVA 22 15 2 5 42-15 32
2. Dinamo 22 13 3 6 38-19 29
3. F.C. Argeș 22 12 2 8 36-23 26
4. F.C.M. Brașov 22 11 4 7 29-24 26
5. „U" Cluj-Napoca 22 11 2 9 30-31 24
6. Chiînia 22 11 2 9 34-40 24
7. Steaua 22 9 5 8 34-27 23
8., S.C. Bacău 22 9 5 8 32-30 23
9. „Poli" Timișoara 22 10 2 10 22-26 22

10. Corvinul 22 9 3 10 37-31 21
11. Jiul 22 10 1 11 31-30 21
12. Progresul Vulcan 22 8 5 9 29-36 21
13. Politehnica lași 22 8 3 11 31-32 19
14. F.C. Olt 22 7 5 10 25-32 19
15. A.S.A. Tg. Mureș 22 8 3 11 32-43 19
16. Sportul studențesc 22 8 2 12 22-31 18
17. F.C. Baia Mare 22 7 2 13 25-37 16
18. F.C.M. Galați 22 5 3 14 26-48 13

£lștigătorii „Centurii de aur", in ordinea categoriilor : Jon
Gwang Ho (R.P.D. Coreeană), Ryon Song Ho (R.P.D. Coreeană), 
Nicolae Nicolae, Titi Cercel, Viorel Ioana, Dragomir Ilie, Izrael 
Akopkohian (U.R.S.S.), Vasile Gîrgavu, Gheorghe Butnaru, Hcr- 

menegildo Baez (Cuba), Ion Cernat, Teodor Pîrjol
Foto : Dragoș NEAGU

GOLGETERII
16 GOLURI : Radu II (F.C. 

Argeș) — 5 din llm.
13 GOLURI : Fanici (A.S.A.) 

— 1 din 11 m.
12 GOLURI : Țevi (Progresul 

Vulcan).
11 GOLURI : Petcu (Corvi- 

nul).
10 GOLURI : Nedelcu („Poli1' 

Timișoara), Giuchici (Jiul) — 1 
din 11 m. Bălăci (Univ. Craio
va) — 5 din 11 m.

Min. 2 al meciului Pro
gresul — Dinamo : la o 
lovitură de colț, Drag- 
nea a reluat balonul, cu 
capul, deschizînd scorul. 
Un gol înscris prea de- 

" vreme ?
Foto : D. NEAGU

DE MÎINE, CE GALE AAAI VEDEM?

Nici nu se încheiase bine cel de-al 103-lea, ultimul, 
meci al „Centurii de aur“ și — la capătul unei săp- 
tărnîni de gale atractive — Horia Moculescu (eliberat 
citeva ore din preocupările sale muzicale pentru sezonul 

estival) ne intreba îngrijorat : „De mîine, ce ne facem ?“. 
Iată sinteza elocventă a unui torent de spectacole pugi- 
listice care au captat atenția și care invită la meditație. 
Reuniunea finalelor a fost un rezumat al săptăminii, cu 
partide de toate categoriile, cu favoriți învinși, cu lupte duse 
greu la capăt sau încheiate înainte de vreme, ba chiar cu 
acea premieră europeană — o finală intre doi boxeri din 
R.P.D. Coreeană ! (Trebuie să spunem, dealtfel, că acest 
eveniment a fost binemeritat de o școală pugilistică in 
stare să furnizeze 4 finaliști de calitate și sd suplinească 
obișnuita preponderență a sportivilor cubanezi la turneul 
nostru). Numai cei prezenți în arena bucureșteană au pu
tut simți autentica frenezie a publicului la senzaționalul 
k.o. care pedepsea supraîncrederea unui sportiv prea sigur 
de victorie. ' După ce îl încolțise aproape zeflemisitor pe 
adversar, timp de 2 minute și jumătate. Djabrailov a primit 
el însuși un pumn zdravăn, care l-a așternut, cit e de 
lung, la podea. Gheorghe Butnaru,. neașteptatul învingător, 
a scris în ring o pagină demnă de acest sport. Nu altceva 
a făcut mușceleanul Viorel Ioana cu prea lăudatul Florian 
Livadaru, stins prea repede, ca o luminare rămasă fără seu. 
Și nu mult i-g lipsit gălățeânului Ionel Panaite să răstoar
ne un rezultat ce a stat pe muchie de cuțit. „Centuri" 
noi (cu excepția lui Gîrgavu), manifestlnd o împrospătare 
de forțe peste tot, și o nesățioasă poftă de box a publi
cului — iată ce a caracterizat turneul de anul acesta. Cu 
asemenea premise — după ediția jubiliară a „Centurii de 
aur“, cu boxeri din 4 continente la start — sîntem îndrep
tățiți să subscriem întrebărilor orăitoare : de mîine, unde 
mergem, ce gale mai vedem ? (vib).



Campionatul de rugby, după 19 etape

DINAMO - STEAUA ÎN „DIALOG DE LA DISTANȚĂ* 1 * * * V. VI. VII. VIII. IX. X. * * XIII.*

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 29 MARTIE 1981

1. Ascoli — Avellino X
n. Catanzaro — Udinese 1

UI. Fiorentina — Como ' x
TV. Intemazionale — Juventus 1
V. Napoli — Bologna 1

VI. Perugia — Pistoiese 1
VII. Roma — Cagliari 1

VIII. Torino — Brescia x
IX. C.S.M. Borz. — F.C. C-ța x
X. Met. Buc. — Rapid Buc. 2

XT. u M.T. — U.T. Arad 2
XU, '->"rnp-n _ F.C.M. Reșița 1

XIII. Mln. M.N. — C.F.R. Cj.-N. 1

i
I

Etapa a XlX-a încheie jocu
rile primei părți a returului, 
campionatului de rugby urmind 
a se întrerupe pînă la 19 apri
lie pentru a face loc unor par
tide internaționale, dintre care 
aceea cu Italia, de la Brăila, 
din 12 aprilie, este cea mai im
portantă. în fruntea clasamen
tului : statu-quo, duelul Dina- 
mo-Steaua reținînd în continua
re atenția. •

R.C. GRIVIȚA 
(15—10). Princi- 
zilei a fost de- 
ce însemna ea 
, de astă-dată

STEAUA — 
ROȘIE 27—10 
pala partidă a 
parte de ceea _____ „ _
cîndva. E drept, de astă-dată 
Steaua a întîmpinat (ca si în 
tur dealtfel : 18—15) o rezisten
tă mai consistentă, materializa
tă la un moment dat printr-o 
veritabilă „bombă" pe tabela 
de marcaj : 10—9 pentru oas
peți (!). Dar rugbyștii militari, 
mai activi. mai îndemînateci, 
au ieșit relativ ușor din pre
siunea adversarilor și au fruc
tificat cu oportunitate cîteva si
tuații neașteptate care au creat 
diferența... (așa. de pildă, cele 
două eseuri de după pauză ale 
lui Rădulescu — unul prin gră
madă. altul prin exploatarea u- 
nei ciocniri nefericite dintre 
Anton și Țuică, balonul ascul- 
t’ndu-l pe cel mai tehnic !). 
N-am vrea să Încheiem aceste 
succinte aprecieri fără a nota 
frumosul efort colectiv al Gri- 
vitei din finalul partidei c'nd 
■-ealmente au existat trei situa
ții clare de eseu : min. 73 cînd 
înaintarea a dus balonul prin 
oase la cîtiva metri de tintă. 
anoi mingea a fost deschisă ne 
t^eisferturi și s-a irosit ; min. 
76 acțiune excelentă Al. Marin,

V

sa

CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. î)

reeană), acesta din urmă a 
cîștigat la puncte. Ryong Song 
b.p. C. Tițoiu.

„Cocoșul" Nicolae Nicolae a 
intrat în posesia ;,centurii" fără 
luptă, japonezul Kimiakî Ta- 
kami fiind oprit de medic să 
boxeze.

Meci extrem de disputat la 
categoria pană. Campionul Titi 
Cercel a întîmpinat o deosebit 
de puternică -rezistentă din 
partea gălățeanului Ionel Pa- 
naite care, avantajat de alon- 
jă. l-a tinut mult timp la res
pect pe vijeliosul său adversar. 
A fost o luptă frumoasă si 
deosebit de echilibrată, decizia 
cu 3—2 fiindu-i acordată lui 
Cercel. T. Cercel b.p. I. Pa- 
naite.

CARMEN BUNACIU IN FORMĂ EXCELENTĂ: 
2:12,16 LA 200 m SPATE!

(Urmare din pag. 1)

mixt), realizînd în același timp 
și un record — 2:08,15 — de 
bună valoare. Tînăra Anca Pă- 
trășcoiu (13 ani) a adus îr.otă- 
torilor băimăreni primul titlu 
de campioană națională la se
nioare. învingînd-o după o fru
moasă dispută Pe Carmen Mi- 
hăilă Ia 400 m liber în 4:27 33. 
Surpriza zilei : victoria lui Ovi- 
diu Coeenescu (2:27.98) la 200 
m bras.

Rezultate tehnice (simbfttâ) : 
400 m liber (m) : FI. Vișan 
(Lie. 2 Buc.) 4:02,68 — nou re
cord (v. rec. 4:05,73), H. Nea
gră u (Steaua) 4:05,00, M. Man. 
dache (Dinamo) 4:11,69 ; 400 m 
liber (f) : Anca Pătrășcoiu
(C.S.M. Baia Mare) 4:27,33, Car
men MIhăilă (Dlnamo) 4:28,51. 
Gabriela Satnotanu (C.S.S. Brăi
la) 4:37,99 : 200 m bras (m) : O. 
Coeenescu (Lie. 2 Buc.) 2:27.98 
I. Luca (Steaua) 2:28.93, A. Toth 
(C.S.S. Timișoara) 2:33.63 ; 200 ni 
bras (f) : Brigitte Brass (C.S.S. 
Reșița) 2:37,93, Cristine SeW 
(C.S.S. Timișoara) 2:43,45. Mtaa- 
ela Ciurea (C.S.S. 1 Constanta) 
2:45.65 : 50 m liber (m) : Z o- 
nritescu (Steaua) 24,30, M. Man- 
dache 24.66 (intr-o tentativă 
S‘e'an Mitu (Dinamo) 24,10 —
record) ; 50 ni liber (t) : Car
men Bunaciu (Dinamo) 27.81 —
record, En’kS Sz8ke (C.S.S. Tn 
Mureș) 23,64, Gabriela Vîrtoon 
(C.S.S. 3 Galați) 28,85 : 200 m
mixt (m) : St. Mitu 2:08,15 —
record (v. rec. 2:11,0), o. Coce 
nescu 2:12,93, A. Linteanu 
(Steaua) 2:13.10 ; 200 m mixt (f) 
Mariana Paraschlv (Dlnamo) 
2:24,13, Cr. Seidl 2:27,53. A. Pă
trășcoiu 2:28,66 ; 4X100 m mix’ 
(m) : Steaua 4:00,17 — record. 
Lie. 2 București 4:15,20. Crisu’ 
Oradea 4:18,12 : 4X100 m m<x» 
(f): C.S.S. Reșița 4:34,61, Dinamo

cursă, șut, Șișiu urmărește sl.„ 
comite ..înainte" la recepția 
mingii la 2—3 metri de but, și. 
in fine, faza din min. 78 cînd 
Iordache este blocat la nici un 
metru de buturi. Din tribună a 
nărut chiar eseu, dar arbitrul 
Cornel Cristăehescu (în general 
bun) era pe fază și (doar) gră
madă...

Au marcat : Rădulescu (2) 
Lungu. Suciu, Enache — încer- 

-- - * 2cări. Alexandru — drop și 
tr. ; respectiv Tudor Radu 
în-o—are + 2 l.p.

STEAUA : Țața (Teleașcă) 
Fuicu, Lungu, Enache, Roșu — 
Alexandru, Suciu — Murariu, 
F.’iduîescu. Achim — Gheor- 
"hiosu (Pojar), M. Ionescu — 
•^ome’iu. Munteanu. 
RC GRIVIȚA ROȘIE : 
stantîin — Al. Marin, 
Voicu Țuică — Șîsiu. 
lAntan) — V. Vasile, Măcănea- 
tă, E. Ștefan — Stroe. P.R. Ma
rin (Torflache) — Scarlat, Pasa- 
che. Băim.

Dimitrie CALLIMACHI

Cioarec. 
T. Con- 
Nicolae.

T. Radu

DINAMO — POLITEHNICA 
IAȘI 37—6 (11—6). Dinamo a 
pocnit cu încetinitorul. în pri
ma repriză a acționat neclar, 
greșind prin menținerea exage
rată a balonului pe înaintare, 
fără a-1 rula suficient pe trei- 
sferturi. în plus. Constantin nu 
a fost în... picior I După pauză, 
dinamoviștii s-au relaxat, au dat 
drumul la joc (si pe fondul că
derii fizice a ieșenilor), celor 
două eseuri din prima repriză 
(Aldea și Nica) adăugîndu-li-se 
alte șase (Marghescu, Stoica. 
Caragea, Chiricencu, Stoica, Al
dea, în ordine). Au mai punc
tat pentru Învingători : Cons
tantin — l.p. și Podărescu —

întîlnind în finala categoriei 
«emiusoară un boxer cu care 
nu s-a acomodat niciodată, 
Florian Lîvadaru a ratat cu
cerirea celei de a patra Centuri 
de aur. Adversarul său, Viorel 
Ioana, l-a dominat prin viteza-i 
superioară, punctînd de fiecare 
dată mai mult și mai precis. 
V Ioana b.p. FI. Livadara.

Dracomir Ilie a Intîlnit ki 
.ușoară" un partener rapid și 
insistent, Ryu Bun Nwa (R.P.D. 
Coreeană), pe care a reușit 
«ă-1 deruteze prin permanen
tele sale deplasări și să-1 tem
pereze cu lovituri puternice de 
•ntîmpinare. Finalul partidei a 
aparținut, însă, sportivului co
reean, motiv pentru care ju
riul s-a decis greu : D. Ilie 
bn (3—2) Ryu Nwa.

La semimfjlocie, o finală In
tre doi boxeri sovietici : Izrael 
Akopkohian și Oleg Koliadin.

4:37,88, Lie. 2 Buc. 4:43,17 ; 
4X100 m liber (f) : Dlnamo 
4:10,01, C.S.S. Reșița 4:17,27, Llc. 
2 Buc. 4:17,83 ; 4X100 m liber
(m) Steaua 3:37,29, Lie. 2 Buc. 
3:51.99, Crișul 3:53,15.

Rezultate tehnice (duminică) : 
200 m fluture (f) s M. Paraschiv 
2:21,97 Adina Schuster (C.S.S. 
Reșița) 2-23,26, Octana Mladin 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 2:28,28 ; 
200 in fluture (m) : Flavius Vi
șan 2:06,81 — nou record (v. rec. 
2:08,70), H. Lucaclu (Steaua) 
2:08,54. Cr, Drăgan (Crișul) 
2 ‘09.20 : 200 m spate (f) : Carmen 
Bunaciu 2:12,16 — nou record 
(v. rec. 2:12,33), Anca Pătrășcoiu 
2:18,61 — record junioare ; Lucio
la Mihăilescu (Llc. 2 Buc.) 
2:20.64; 200 m spate (m) : M.
Mandache 2:05,23 — nou record, 
L. Tache (C.S.S. Brăila) 2:10,34, 
O Coeenescu 2:11,55 ; 800 m li
ber (f) ; Carmen Mihăilă 9-19,44, 
Gabriela Satnoianu 9:26,12, Mi- 
haela Rusu (C.S.S. Ploiești) 
9:29.15 : 1 500 m liber : H. Nea- 
grău 16:17.44 — nou record, Cr. 
Drăgan 16:38,24, E. Nan (C.S.S. 
Ploiești) 16:50,00. 

UMimsmiu m sui uiînmsmi mwu

tr. ; iar pentru ieșeni A. Pop* 
— din drop și Lp. De mențio
nat că in min. 29 (la Boarul de 
11—6) Dorottei a fost în situa
ția de a înscrie pentru Politeh
nica un eseu. A arbitrat bine 
Octavian Ionescu — Constante- 
(T. STAMA).

I
I
I
IRAPID — CONSTRUCTORUL I 

CONSTANȚA 41—4 (24—4) Ra- | 
pidiștii au cules o victorie cla
ră și foarte necesară pentru e- 
vadarea din zona retrogradării. 
Au marcat : 
nescu (12). Gheorghe (9). --
Stăneseu (4) pentru Rapid, res- . 
pectiv Radu (eseu). Arbitru : 
P. Ionescu. (D. Diaconcscu, co- 
resp.). ,

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — RULMENTUL BlRLAD 
21—9 (0—0 !). Autorii punctelor: 
Pujină, Pascale, Rădoi, Ionită 
(încercări). V. Ion — tr.. Ciol
pan 1. p. pentru gazde, respec
tiv Abutoaie — eseu. Dranga — 
tr.. Mihalcea — drop. Arbitru : 
Gh. Huștiu. (A. Crișan, coresp.)

P.T.T. ARAD — RC SPOR
TUL STUDENȚESC 6—6 (6—3). 
Au marcat : Leca, Domokos din 
Lp. centru gazde, respectiv Pa- 
raschivescu — drop și Cojocaru 
l.p. (I. Ioana, coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — ȘTIINȚA PETROȘANI 
0—6 (0—3) 1 Surpriză pe fondul 
unui joc disputat. A punctat 
Tudose din 2 l.p. Arbitru : Th. 
Witting. (C. Cretu. coresp.).

i zona retrogradării. | 
: Popa (16) N. Stă- I 
Gheorghc (9). C. •

I
I
I
I
I
I
I
I

C.S.M, SIBIUFARUL — 
10—9 (0—9 !).

în clasament : 1—2. Dlnamo 
$1 Steaua cite 55 p.. 3—4. Ști
ința Baia Mare și Farul cîte 47 
p etc.

I
I

LA BOX
Net superior din punct de ve
dere tehnic, Akopkohian a cîș
tigat întîlnirea. I. Akopkohian 
b.p. O. Koliadin.

Meci între doi puncheri la 
categoria mijlocie mică. Atît 
Vasile Gîrgavu, cît și Nicolae 
Motrogan au mizat pe scoate
rea adversarului din luptă, dar 
n-au reușit să obtinuă deci* 
cîte un k.d. fiecare : Gîrgavu 
ta rundul 2, Motrogan In ulti
mul. Mai insistent pe parcursul 
meciului, V. Gîrgavu b.p. N 
Motrogan.

Partida finală a categoriei 
mijlocie s-a încheiat cu o... lo
vitură de teatru. După ce a 
fost net dominat, de două ori 
numărat în picioare în urma 
loviturilor dure primite de la 
Hamzat Djahrailov (U.R.S.S.). 
Gheorghe Butnaru a avut re
surse fizice și morale pentru 
a continua lupta. Dîrzenîa sa 
a fost din plin răsplătită : cu 
12 sec. înainte de finalul pri
mului rund, în plin atac al 
sportivului sovietic. Butnaru 
contrează neiertător cu dreapta 
la bărbie și reușește un k.a 
categoric I Gh. Butnaru b.k.o. 
1. H. Djabrailov.

Avantajat de alonjă, „semi
greul" Hermenegiîdo Baez 
(Cuba) și-a folosit excelent di
recta de stingă, punctînd mai 
mult - (cu un singur brat I) de- 
cît Ion Cirlan, ale cărui eforturi 
din finalul partidei n-au fost 
suficiente pentru a obține vic
toria. H. Baez b.p. I. Cirlan.

Deosebit de modestă a fost 
evoluția campionului Ion Cer- 
nat la categoria grea. El a 
primit numeroase lovituri de 
la Nicolae Anghel, fără ca 
acesta să fi boxat cu hotărîrea 
și cura iul manifestate în me
ciul anterior. Poate că victo
ria dificilă obținută în acest 
meci îl va determina pe T. 
Cernat să-și privească pregă
tirea cu seriozitate. L Cernat 
b.p. N. Anghel.

La super-grea, Teodor Pirjol 
l-a întrecut categoric pe Ni
colae Grigore, învinsul fiind de 
o anatie neobișnuită pentru o 
finală. T. Pirjol b.p. N. Grigore.

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI : 
865.632 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA ..LOTO 2“ DIN 

29 MARTIE 1981
EXTRAGEREA I : 38 36 9 32 
EXTRAGEREA A Il-a : 1 6 

7 14
EXTRAGEREA A III-a : 21 

2 57 59
FOND TOTAL DE CÎȘTI- 

GURI : 968.341 Iei, din care 
75.384 lei. report la categoria 1.
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Divizia etapa a 22-a

ION TICĂ Șl EXEMPLUL UNEI ECHIPE 
[MODESTEI UIMITOARE

Rar, foarte rar se lntlmplă ca un singur meci „să-ți spună" 
mai mult decît 5—6 etape la un loc, cum este cazul partidei- 
vedetă din cuplajul bucureștean de sîmbătă. La Începutul jo
cului aveam senzația ca asistăm la o luptă care aproape Iți stlr- 

nea mila prin disproporția ei, cum ar fi la box un meci între un 
semigreu șl o semlmuscă... Cu două piese noi valoroase, Bumbescu 
șl Pană (pe primul 11 vedem de pe acum un candidat serios la 
promovare in lotul național), Dinamo arăta ceea ce a șl ajuns să 
fie la această oră, adică o echipă echilibrată, omogenă, de șoc și 
de temut. A șl început partida în trombă, deșchiztnd scorul In mi
nutul 2 și abătind asupra adversarei sale o suită de atacuri val- 
vîrtej din care partenerii de joc au scăpat cu bine prlntr-o mi
nune ! De cealaltă parte, o „echipă mică" și amărltă de perspec
tivele căderii în clasament, dar mal ales de faptul că se prezenta 
în fața redutabililor dinamovlștl fără trei oameni de bază : fotba
listul el nr. 1, Marica, conducător de joc, creierul echipei, suspen
dat pentru cartonașe. Sandu Gabriel, stoperul de marcaj, aflat pe 
un pat de spital, în urma unul grav accident, și Marian Ionescu — 
„Bulină", cel mai activ luptător al formației, suspendat șl el pen
tru cartonașe. După felul cum a început jocul, dinamoviștii mîncind 
ioc și aruncindu-se ca vulturii asupra adversarilor lor, adunați ca 
puii în jurul cloștli lingă portarul Bulancea, pronosticul tribunei 
era fidel exprimat de un suporter al Progresului : „Cinci (n.n. — 
goluri) iau astăzi ai noștri ! Diferență prea mare, pe toate planu
rile..." Șl așteptam liniștiți șl cam plictisiți — ca la un film prost, 
sau la o carte proastă în care urmarea este evidentă — golurile In 
poarta Progresului-Vulcan. Și tot așteptînd, am văzut la un mo
ment dat că băieții lui Peniță șl al lui Iordache încep să miște... 
încep să mute jocul și ta cealaltă jumătate de teren. A venit apoi 
golul egalizator, după o canonadă în care Bumbescu l-a salvat o 
dată pe Speriatu, dar la al 3-lea sau la al 4-lea șut din careu a 
fost penalty. Cine l-a transformat ? Faimosul anonim Ion Tică din 
Botoșani (l), transferat cu abia două zile în urmă, băiatul care 
juca de numai 20 de minute ta viața lui în Divizia „A" și își vedea 
deja numele înscris pe tabela electronică a celui mal mare stadion 
din România. Ce jucător minunat I Înalt, bine făcut, puternic, bun 
tehnician, l-am văzut în iot restul meciului alergînd de Ia o poartă 
la alta, sigur pe el de parcă ar fi jucat de 7 ani, nu de cîteva 
minute, în prima divizie a țării.

Repriza a doua, un spectacol de-a dreptul electrizant. Dinamo 
strîngea ca o menghine și presa ca o mașină grea poarta adversă, 
dar Progresul „ieșea din corzi" prin contraatacuri senzaționale, în
cepute adeseori de Mateescu și Apostol (amîndoi exeelenți), șarja 
apoi ca la rugby, pe linia de treisferturi, unde aripa Glonț se 
ducea cu adevărat ca din pușcă, riposta de ansamblu a Progresu
lui semănînd cu numele ei, cu un Vulcan ! De unde au găsit atî- 
tea resurse fizice și tactice băieții din str. Dr. Staicovici, greu de 
înțeles. S-a văzut, din nou, „mina" lui Gică Popescu 7 Probabil. 
Sigur este ceea ce am văzut cu ochii noștri. Și am văzut o partidă 
de luptă fantastică, cu o tensiune dramatică periculoasă pentru cel 
slabi de inimă, o „bătălie fotbalistică" (disputată, spre cinstea ce
lor două combatante, în limitele fair-play-ului) cum nu a mai fost 
în campionatul nostru de ani de zile. Dinamo a jucat bine, avea și 
de unde <!), dar Progresul a jucat uimitor, pentru că și-a depășit 
de 2—3 ori propria condiție, oferind, dacă vreți, întregului nostru 
fotbal o splendidă pildă de dăruire și de luptă.

Marius POPESCU

Stadion „2 
spectatori - 
20 din 11 m

PROGRESu
Gh. Ștefan 7

DINAMO :
69 Stânescu 
dache 6 (mir 

A arbitrat
D. Ologeanu

Trofeul Pot: 
1-6 (0-2).

<
S-a speriat 

golul repede 
DRAGNEA £ 
din apropier 
(după ce, în 
tase o bună 
venit și a 
Mai mult, d 
cîteva ocazii 
13 (Niculcea) 
apărarea dir, 
Speriatu. a 
dar șutul lu 
lîngă bară), 
vistă, pe un 
die, a fost d 
dea“ în min. 
situații dc g( 
pins o dată 
Dinu a corni, 
henț în care 
11 m a fost 
tantul TICA. 
Speriatu a a 
care minut : 
mai frumos, 
(cîtă difereni 
din toamnă), 
constatări : I 
roasă, o con 
cupat în cla 
— o reve’.aț 
prizîi, cu ur 
los.

După pauzi 
jocul a devei 
S-au .>mu\HU

UNII IN ATAC, ALȚII DOAR PE... METEREZE
z F.C.M. BRAȘOV - „POLI" TIMIȘOARA 2-0 (1-0)

Stadion „Tineretului" ; teren puțin moale ; timp friguros, înnorat ; specta
tori — aproximativ 20 000. Au marcat: MARINESCU' (min. 40), CHIOREANU 
(min. 75). Șuturi la poartâ : 19—3 (pe poartâ : 9-2). Cornere : 15—4.

F.C.M. : Popa 7 — Papuc 7, Naghi 7, Panache 7, Manciu 6 — Șulea 7, Bucur 
7, Gherghe 6 - Bența 7-H Poraschîvescu 7 (min. 86 Furnica), Marinescu 8 
(min. 64 Chioreanu 7).

„POLI" : Suciu 7 — Nadu 7, Pâltinișan 5, Manea 7, Șunda 6 — Cotec 5, 
T. Nicolae 64-, Dembrovschî 5 (min. 64 Mjrar 5) - Nucâ 5 (min. 55 Pa- 
iea 6), Nedelcu 6, Anghel 6.

A arbitrat : V. Tâtar (Hunedoara) 8 ; la linie : V. Ciocîlteu (Craiova) și 
A. Stoker (Petroșani).

Cartonașe galbene : MANCIU, ȘUNDA.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 2-0 (1-0).

• ■  .....—..............—■ ......... ................. .
„Mașina-program** cum este a- 

ceastă formație brașov eană, ru- 
lînd la turație maximă, n-a ier
tat acasă nici pe Politehnica Ti
mișoara — echipă aureolată de 
două victorii consecutive Oa 
F.C. Olt și Steaua), dar șl lip
sită/ sîmbătă, de cîteva „piese- 
grele" (Vișan. Vlătănescu, Dumi
tru, Șerbănoiu. toți accidentați). 
Meciul, fără „impresie artistică", 
a purtat amprenta uzurii datori
tă angajamentului aspru și mar
cajului... agasant al perechilor, 
totul decurgînd aproape într-un * 
singur sens — spre poarta apă-" 
rată de Suciu. Gazdele atacau 
în trombă, cu insistența cunos
cută, Bența și Marinescu învălu- 
iau inteligent pe extreme, insă 
baloanele, care „plouau** în ca
reul supraaglomerat al timișore
nilor, erau respinse cu regulari
tate... oriunde; și „galben-negrii** 
reluau, apoi, cu aceeași încăpă-

DUPĂ 450 DE MINUTE DE AȘTEPTARE
9 IERIF.C. OLT - POLITEHNICA |AȘI 3-0 (0-0)

Stadion „1 Mai" ; teren denivelat ; timp excelent ; spectatori — aproxima
tiv 10 000. Au marcat: IAMANDI (min. 66), IOVANESCU (min. 68 și 78). 
Șuturi la poatrâ : 12—8 (pe poartâ : 5—3). Cornere : 8-1.

F. C. OLT : Anghel 7 — Martinescu 8, Ciocioanâ 7, Nicolae 8, A. Mincu 
6 — Șoarece 6, Leac 5 (min, 36 Matei 7), lovânescu 8 - Prepelițâ 6 (min. 
46 P. Iulian 6), lamandl 7, Pițurcâ 6.

POLITEHNICA : Naște 5 - Oprea 7, Anton 6, Ursu 6, Ciocîrlan 6 - Ro- 
milâ 6, Simionaș 7, C. Ionescu 6 - Florean 6 (min. 75 Opaiț), Cioaca 7 
(min. 75 D. Ionescu), Costea 6.

A arbitrat : Al. lonițâ (București) 9 ; la linie : V. Topan (Cluj-Napoca) șl 
I. Zaharia (Drobeta Tr. Severin).

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

Echipa din lași s-a strîns in 
apărare ca un arici și, timp de 
60 de minute, a jucat exact, fără 
să se precipite, fără să arunce 
baloanele la întâmplare. Mai 
mult, pe contraatac, ea a „de- 
senat“ cîteva acțiuni rapide și 
clare prin Cioacă (min. 15), Flo
rean (min. 21) și Costea (min 
37 — voleu în bară !), care se 
puteau ușor solda cu goluri în 
poarta lui Anghel. Dar ieșenii 
n-au înscris, a venit pauza, 8 
venit și muștruluiala la cabine 
a gazdelor și, începînd din min 
46, disputa s-a înăsprit, crescînd 
însă și valoarea jocului. Marti- 
hescu, Nicolae și Ciocioană și-au 
„fixat** mai bine adversarii 
direcți, lovănescu și Matei au 
alergat mai mult și au pasat mai 
precis, iar acolo, în față, Ia- 
mandi s-a zbătut cu forțe înze
cite între fundașii centrali An
ton șl Ursu. Cornerele la poarta 
lui Naște s-au înmulțit și Ia al 
6-lea dintre ele, executat, în min. 
66, de lovănescu, IAMANDI 8-a 

țînare atacurile ; fundașii de 
margine (mai ales Papuc) fă
ceau șl ei incursiunile de ri
goare, Suciu se evidenția la 
periculoasele șuturi ale lui Pa
puc. Marinescu șl Șulea șl uite 
așa „unii construiau**, ceilalți 
„trăgeau cu dinții** de tabela de 
marcaj, în timp ce tribunele se 
perpeleau ca pe jăratec. Dar fi
rul s-a rupt — logic — și golu
rile au venit : în min. 40 (MA
RINESCU — lovitură splendidă 
de cap, servit de Bucur, tot cu 
capul) și min. 75 (lovitură liberă 
Bența, din lateral-stînga. uriașul 
Păitinișan fiind învins de săritu
ra la cap a lui CHIOREANU).

A fost 2—0, dar putea fi și 
mai mult, dacă Paraschivescu. 
Șulea și Marinescu n-ar fi gre
șit de puțin ținta (în min. 51, 
52 și 61).

Stelion TRANDAFIRESCU

s
Stadion „23 

55 000. Au mc 
poartâ : 12-9

SPORTUL ST 
zan 7, lorgule:
5 — FI. Grigo

STEAUA : Io 
7-|-, lordânesc 
Isaia 6).

A arbitrat :
Tr. Severin) și

Trofeul Petsc 
3-1 (2-1).

•
Nu putem 

anume au c 
lud M. Rădc 
din compartb 
combatantelor 
plajului bucu 
șurarea partl< 
mă anemică 
cestor comp 
molipsit, oari 
absenți ? Un 
in’ ’'*a, se pa: 
ză, ortaru! 
Joc, zice-se, 
primit golul 
desch’s scoru

Despre anei 
vorbesc grăite 
semnează fin: 
menea acțiun 
3 șuturi pe 
care 2 au ft 
dintre ele dii 
iar adversara 
Iul celor 90 
21 de ori mii 
spre cele dou 
priză a fost 
tat în acest 
doar marea 
rescu (min. 1
6 m. a șutat 
cursivă la ca 
nescu (min. 4 
luare de la If

înălțat și a reluat, cu capul, im- 
parabil : 1—0. Abia pusă mingea 
la centru și interceptată de gaz
de, același Iamandi s-a dus în 
slalom printre apărătorii ieșeni, 
șocați încă de golul primit, care 
au reușit, in extremis, să-1 o- 
prească prin fault la 17 m. Cu 
măiestria-i cunoscută, IOVANES
CU a transformat lovitura liberă 
în golul care a adus liniște și 
calm în tabăra Oltului. Era min. 
68 și, din acest moment, Poli
tehnica a ataca't viguros, dar 
soarta, partidei s-a decis în min 
78, cînd un picior salvator (la 
„capul lui C. Ionescu) a scos ® 
minge — gol din fața porții Iul 
Anghel Contraatacul inițiat prin 
Martinescu și Pițurcă (pe dreap 
ta) a fost finalizat de IOVA
NESCU (de pe stingă) cu un șut 
parabil, pe sub Naște. 3—0, pri
ma victorie a Oltului din retur 
savurată de suporterii ei după 
450 de minute de așteptare !

Lauiențiu DUMITRESCU

SERIA
CEAHLĂUL 

BOTOȘANI 2- 
cat : Amarghk 
Gherghina (m

GLORIA BIS 
RUL MECAW 
(2—0). AU 
Florian (min. 
38) și Coman

C.S.M BORZ 
STANȚA 1—1 
lurilor : Nistor 
F.C. Constani 
(min. 81, auto?

GLORIA BU2 
CEA VA 1-0 (. 
fost realizat d< 
24 din 11 m).

I.M.U. MEDG 
SF, GHEORGH

VIITORUL i 
CIMENTUL 
(0—0) A în ser 
71).

CHIMIA BRA 
GURA HUMOR 
Au marcat ; P 
T Neacșu (mir 
(min. 56).

UNIREA DIN 
F.C.M. PROG 
1—0 (1—0). 
Rusu (min. 44

C.S.U. GALA 
TULCEA 4—0 ( 
Lala (min. 19 s 
(min. 64) și To

Relatări de la



ULCAN - DINAMO 1-1 (t-1)
n bun ; limp frumos (spre final, vînt, norF) j 
0. Au marcat : DRAGNEA (min. 2), TICA (min. 
îrtâ : 10—15 (pe poartâ î 6—8). Corner© : 7—14. 
ncea 8 — 1. Alexandru 7, Ciugarln 7, RetJ 7, 
iateescu 9, Ticâ 8, Apostol 9 — Țevi 6, Glonț 8.
Marin 8, Dinu 6, Bumbescu 9. Stredie 6 (min. 

jgustin 9, Custov 6 — Țoînor 7, Drognea 8, lor- 
»).
u (Tirgovlște) 9 ; la linie V. lanul (loși) șl

entru nesportîvitatea „galeriilor"). La speranțe i

UNIV. CRAIOVA - „U* CLUJ-NAPOCA 7-0 (2-0)
Stadion Central : teren foarte bun ; timp Însorit ; spectatori «- aproximativ 

20.000. Au marcat : NEGRILA (min. 3), DONOSE (min. 30), CAMATARU 
(min. 58), BĂLĂCI (min. 60, din 11 m și 86) și CIRȚU (min. 67 *1 85). Șu
turi la poartâ : 29—5 (pe poartâ : 20-4). Cornere î 9—0.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Lung 7 (min. 77 Boldici) - Negrilâ 9. Ciupită 
8, Ștefonescu 9, Ungureanu 8 — Donose 8, Bălăci 9, Baldeanu 7 (min. 60 
Geolgâu 8) — Crișan 9, Câmâtaru 9, Orțu 8.

„U“ CLUJ-NAPOCA : Moldovan 6 — Dobrotâ 4, Ciocan 5, Dobrâu 5, Ba-

primit 
cînd 

capul, 
corner 
el ra
l-a re
ia r ti da.

avut 
i min. 
5 (cînd 
nclusiv 
„mat", 
cut pe 
inamo- 
- Stre- 
la po- 

ă două 
a res- 
porții) 
urmă, 
de la 
debu- 

s, deși 
Cu fie- 
îra tot 
ptivan-t 
partida 
primele 
J rigu- 
•ului o- 
•ogresul 
să sur- 
jectacu-

rltm, 
ilpitant. 
gol J>

ambele porțl. Cele mal mari : 
Bumbescu, lovitură de cap, la 
vinclu, dar mingea a lovit bara 
(min. 56) ; Dragnea (min. 58 — 
însă din poziție de ofsaid) ; Nb- 
culcea (min. 63, cînd a încercat 
să trimită cu boltă, peste Spe- 
riatu, dar a făcut-o prea încet 
și portarul a reținut) ; Glonț 
(min. 75) : Augustin (min. 76 — 
a reluat puternic în portar de la 
4 m, dar dintr-un ofsaid clar (I), 
nesemnalizat de tușierul Ologea- 
nu) ; Mateescu (min. 81 — sin
gur Ia 12 m, a șutat pe lîngă 
bară) ; Țevi (min. 84 — a tri
mis în brațele lui Sperlatu), pen
tru ca șirul ocaziilor să fie în
cheiat de Custov (min. 86).

Cineva spunea că e mai bine 
așa, că nu s-a mal marcat, că 
era păcat ca una din echipe să 
piardă. Da, așa a fost. Ambele 
formații meritau să cîștlge... Un 
asemenea fotbal, da 1 Arbitrajul, 
foarte bun, a avut cîteva mo
mente dificile de... dezlegat șl 
nu a căzut în „capcana*4 unor 
plonjoane spectaculoase în careu 
(de pildă Tălnar — min. 61). 
Surprinzător (și datorat tușieru- 
lui) episodul cu ofsaidul Iul 
Augustin, care putea compromite 
întreaga partidă prin denatura
rea rezultatului.

Constantin ALEXE

MIE OFENSIVA
DENȚESC - STEAUA 0-2 (0-1)
an bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
'lESCU (min. 21), SAMEȘ (min. 72). Șuturi la 
—3). Cornere : 8-2.
îoraru 4 (min. 46 Lazâr 6) - M. Marian 7, Ca- 
anu II 6 — Chihaia 5, Munteanu I 5, O. lonescu 
Bucurescu 5 (min. 62 Câțoi 5).

nghelinl 6, lovan 7, Someș 7-4-, Agiu 6 — Stoice 
- Jurcâ 5, A. lonescu 6. Cernescu 5 (min. 59

'Satu Mare) 8 ; la linie : S. Drâgulici (Drobeto 
Iradea).
pentru nesportîvitatea „galeriilor"). La speranțe :
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poartă șl, bineînțeles, deschide
rea scorului, din min. 21, cînd In 
urma unei lovituri libere execu
tate de Stoica, de Ia aproximativ 
20 m, Jurcă a pasat cu capul 
înapoi la AD. LONESCU care, Ia 
rîndu-i a trimis mingea spre 
poarta Iui Moraru, balonul să
rind din pămînt în plasă pe Iîn- 
gă Moraru, spectator. 1—0 pen
tru Steaua.

Un sfert de oră după pauză 
am avut impresia că Sportul stu
dențesc și-a reamintit de situa
ția precară In care se află, ac- 
tlvizîndu-și aripile (trei cornere 
consecutive în min. 58), avan- 
sîndu-1 pe O. lonescu (în min. 
55, acesta, față în față doar cu 
Iordache la 6 m nu poate trece 
de portarul naționalei), dar apoi 
s-a stins Jar. Și în min. 72, în 
urma unui fault la 25 m asupra 
lui A. lonescu, SAMEȘ trimite 
excelent balonul sub „transversa
lă", ridicînd scorul la 2—0. Me
ciul se jucase, practic, în acel 
minut, dar. ca să fim sinceri, și 
pînă atunci și după s-a jucat 
fără virtuți spectaculare, mult 
sub așteptările zecilor de mii de 
spectatori. Victoria Stelei, însă, 
meritată.

Paul SLAVESCU 

giu 4 (min. 67 I. Mureșan 4) — Țege 
Popa 4 - Boca 5, Țiglariu 4, Batacliu 5.

A arbitrat : N. Rainea (Blrlad) 9 j 
Z. Csavar (Odorhei).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe 
t" ■■«■■...■■■■■»■■■■

...Așa s-a desfășurat meciul de 
la Craiova, într-un singur sens, 
spre poarta lui Moldovan, care, 
deși a scos de șapte ori mingea 
din plasa porții sale, a interve
nit salvator în tot atîtea situații, 
limitînd un scor ce ar fi putut 
lua proporții handbalistice I Pen
tru că sîmbătă, jucătorii craio- 
veni au zburdat realmente în 
fața unul adversar resemnat, 
care nu i-a pus nici o problemă 
ofensivă (unicul șut pe spațiul 
porții a fost expediat de Tegean 
în min. 88 !), clujenii prezentîn- 
du-se lamentabil și în apărare, 
compartiment în care fundașii 
laterali Drobotă și Bagiu, ca și 
înlocuitorul acestuia I. Mureșan. 
au fost s'mple jaloane pentru 
Cîrțu și mai cu seamă Crișan, 
ultimul în excelentă dispoziție 
de joc. în minutul 3, NEGRILA 
a luat o acțiune pe cont propriu 
și a finalizat-o cu un șut vio
lent de la 20 m, mingea intrînd

0 PARTIDĂ CURIOASĂ...
CHIMIA RM. VILCEA - F.C. BAIA MARE 2-1 (0-1)

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp înnorat ; spectatori — aproximativ 
12 000. Au marcat : ROZNAI (min. 11), PREDA (min. 72). ALEXANDRU (min. 90). 
Șuturi la poartâ : 15—4 (pe poartâ : 7—2). Cornere c 5-0.

CHIMIA ; Constantin 5 — Basno 5, Iordan 6, Catargiu 7, Clncâ 4 — Savu 
4 (min. 82 G. Stan), Alexandru 7, Carabageac 5 - Georgescu 5, Stanca 6 
(min. 67 Preda 6), Gingu 7.

F. C. BAIA MARE : Wind! 7 - Borz 5, Tâtâran 7, Sdbâu 6, Koller 5 - 
Bâlan 6, Mureșan 5, P. Radu 6 — Terheș 5 (min. 68 Deac 5), Roznal 5 
(min. 84 Sepi), Dragomirescu 5.

A arbitrat : I. Igna (Timișoara) 9 ; la linie : V. Damșa (Lugoj) șl C. 
Jurjo (București).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 2-0 (1-0).
•

Iată o partidă curioasă, urmă
rită, însă, cu sufletul la gură de 
suporterii Chimiei, care priveau 
și nu le venea să creadă : for
mația lor favorită juca de parcă 
ar fi fost alcătuită din începă
tori ! Pasele nu-și găseau adre- 
sanții, se întîrzia o fracțiune de 
secundă în transmiterea mingii, 
se șuta defectuos, iar jucă
tori cu vechi state de serviciu în 
Divizia „A“ (Cincă, Georgescu, 
Carabageac, dar îndeosebi Savu) 
se încurcau în minge, sau cău
tau (și, firește, nu reușeau) să 
spargă frontal apărarea grupată 
a băimă renilor. Adăugînd și 
marcajul făcut... pe jumătate, a- 
vem explicația faptului că Chi
mia era condusă cu 1—0 din 
min. 11, prin golul lui ROZNAI, 
care, nestingherit, a fructificat 
o excelentă pasă a lui Terheș. 
Din acel moment, Chimia se a- 
runcă și mai mult în atac, dar 
o face dezordonat, „amețit", după 

DOAR CALMUL A
Din păcate, derbyul hunedorean 

n-a fost lipsit nici de această 
dată de o anumită stare de ten
siune. Manifestă mai puțin în 
tribune, unde galeriile celor două 
combatante au fost — cu mici 
excepții — destul de cuminți, șl 
mal mult în teren, unde au a- 
bundat faulturile (unele grosola
ne) și alte manifestări nesporti
ve. Căuttnd să răzbune înfrîn- 
gerea din tur, dex la Hunedoara 
(pe care ei au considerat-o ne
meritată), localnicii au dat tonul 
acestui 1oc tensionat, evoluînd 
cu evidentă nervozitate și lrasci- 
bilitate. unii dintre el chiar cu 
oarecare răutate față de adver
sari. Dar acționînd astfel ei au 
fost primii păgubiți. Pentru că 
hunedorenii, mai tehnici și mai

ian 5. FI. Pop 4 (min. 60 Moș 4), 

la linie M. Ivânceicu (Brașov) șl 

: 6-0 (0-0).

în plasă sub „transversală**. Așa 
s-a deschis seria celor 7 goluri. 
A urmat o perioadă în care cra- 
iovenii n-au forțat deloc, dar, cu 
toate acestea, ratările s-au ținut 
lanț. Cr șan (min. 8), Cîrțu (min. 
21 și 25) au irosit mari situații 
favorabile de gol. în min. 30 
insă, Crișan a făcut o cursă 
spectaculoasă, l-a depășit pe Cio
can, a centrat, la întîlnire, și 
DONOSE a reluat din voleu. Și 
mai dezlănțuiți au fost jucătorii 
craioveni în partea a doua a în- 
tîlnirii, cînd au imprimat jocu
lui un ritm debordant și golurile 
au început să cadă ca la antre
nament... cu temă. CAMATARU 
(min. 58), BĂLĂCI (min. 60 —
din penalty acordat pentru faul
tul comis de Ciocan asupra lui 
Crișan). CÎRȚU (min. 67 și 85) 
și BĂLĂCI (min. 86). Și gazdele 
au încheat partida în meritate 
ropote de aplauze.

Gheorghe NERTEA

cum spunea un spectator, și oca
ziile ratate se înșiră ca mărge
lele pe ață : Savu (min. 33 —
șut peste poartă și 60 — șut în 
Windt), Gingu (min. 33, 45),
Carabageac (min. 47), Stanca 
(min. 58 — Windt blochează) etc. 
în schimb, F.C. Baia Mare trece 
pe lîngă majorarea scorului în 
min. 37, cînd Terheș se sperie 
de... poarta goală șl șutează ală
turi. La 2—0, greu se mai putea 
schimba soarta jocului. Dar iată 
că în min. 72, pe fondul ace
luiași joc dezordonat al Chimiei, 
PREDA, cu puțină vreme înain
te introdus în teren, egalează cu 
un șut din afara careului. Din 
nou Savu se încurcă în minge 
(min. 78, 81, 82) pentru ca, în 
ultimele secunde, ALEXANDRU, 
din întoarcere, să marcheze 
splendid un gol imparabil. Nici 
nu a mai fost timp să se pună 
mingea la centrul terenului...

Mircea TUDORAN

ADUS GOLUL...
preocupați de fotbal, s-au dove
dit in mod clar superiori prin 
jocul lor constructiv șl ofensiv 
din prima jumătate a meciului 
(cînd bara porții lui Caval șl în
suși bravul portar petroșenean — 
prin două Intervenții de excep
ție — s-au opus In același minut 
13 deschiderii scorului), ca și din 
finalul Iul (cînd au forțat, cu 
suficiente emoții pentru gazde, 
egalarea).

Muștruluit! cum se cuvine la 
pauză, lucătoril de la Jiul au 
avut în repriza secundă vreo 
20—25 de minute de joc mal a- 
proape de certele lor posibilități, 
demonstrate șl apreciate în me
ciurile anterioare de la Petro
șani. perioadă în care nu și luat 
conducerea printr-o subtilă exe-

F.C. ARGEȘ - A.S.A. TG.MUREȘ 2-Q (1—0)

Stadion „1 Mai* ; teren bun ; limp îrumoi : .p.etatorf — aproximativ 
15 000. Au marcat : RADU II <mln. 33 - din 11 m). BĂRBULESCU (min. 03). 
Șuturi la poartâ : 21—4 (pe poartâ s 10-2). Cornere : 10-4.

E. C. ARGEȘ-: Cristian 7 — M. Zamfir 7, Stoneu 7, Cir,tea 7, Bârbulescu 
8 — Chivescu 7 (min. 83 Balaur), Kallo 8, Ignat 7 — Bâiuțâ 8, Rodu II 7, 
Moiceanu 7 (min. 73 Nlca 6).

A.S.A. s Varo 6 — Szabo 4, Isplr 5. Botânl 7, Hajnal 6 — Dulâu 4, Biro I 
i, Vigu 4 — Fazekc, 5 (min. 53 Both 11 5). Fonici 5. Podar 3.

A arbitrat : T. Balanovici 9 1 la linie : V„ Naumcef (ambii din last) sl 
M. Salomrr (Ctuj-Nopoco).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe t 3-1 (1-1).

• .........................

Prelungirea ’ perioadei de tato
nare, buna organizare a echipei 
mureșene în propria jumătate de 
teren, cu o linie mediană destul 
de activă în intenția ei de a 
diminua elanul gazdelor, un 
„jandarm* de circumstanță, dar 
atent (Hajnal) pentru Băluță și 
cîteva contraatacuri tăioase pe 
partea lui Fazekaș, iată tot atîtea 
motive de îngrijorare, sîmbătă, 
pentru tabăra piteșteană. îngri
jorare accentuată șl de ratările 
lui Moiceanu (min. 13 — „cap" 
razant cu transversala) șl Radu 
n (min. 24 — „lob" din întoar
cere care a lovit bara), ratări 
care au readus în fața spectato
rilor imaginea ultimului meci 
văzut, cel cu F.C.M. Galați, cînd 
echipa favorită s-a chinuit pen
tru victorie. A venit Insă gafa 
în lanț a defensivei mureșene 
din min. 33 : Szabo — pasă gre
șită, Ispir — indecis în Intenția 
de a-1 stopa pe Radu II, iar 
Varo l-a faultat pe golgeteru]

DOUĂ GOLURI-DOUĂ LOCURI IN CLASAMENT
S.C. BACĂU - F.C.M. GALAȚI 2-0 (2-0)

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp friguros, înnorat ; spectatori ~ 
aproximativ 8 000. Au marcat: ANDRIEȘ (min. 13 din 11 m) și ȘOȘU (min. 
24). Șuturi la poartâ : 16-6 (p© poartâ : 5-1). Cornere : 12-4.

SPORT CLUB : Ursache 6 - Andrieș 7, Cârpuci 7, Lunca 6, Elisel 7 - Mol
dovan 8, Vamanu 7, Șoșu 8 — Șoiman 8, Fîșic 6 (min. 68 C. Solomon 6), 
Chitaru 6 (min. 83 Antohi).

F.C.M. : Jivan 7 — Moțoc 7, Vlad 7, Stoica 6, Orac 6 — O. Rusu 7, Ba- 
loban 6, Popescu 6 — R. Dan 6 (min. 46 Onofrei 5), Câpâțînâ 5, Cr. Rusu 
5 (min. 75 Comșa).

A arbitrat : C. Ghițâ 9 ; la linie : Radu Petrescu (ambii din Brașov) șl 
Dan Petrescu (București).

Cartonașe galbene : ORAC.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 3-1 (0-0).

• ............................................■■ — ■■■■■IU. N ■ ................. . .............. ..

Dispută interesantă, dîrză, dar 
în limitele sportivității, cu abun
dente faze frumoase care au „încăl

zit" tribunele. Băcăuanii au do
minat mai mult, au hărțuit apă
rarea adversă, au șutat mai pre
cis și, în final, au terminat în
vingători pe merit.

Din start, gazdele s-au insta
lat la cîrma jocului și și-au ma
sat partenerii în jumătatea lor 
de teren. Dar, în min. 8, elevii 
antrenorului C. Teașcă au fost 
la un pas de a deschide scorul, 
C. Rusu a șutat, de la 16 m, la 
„firul ierbii" și Ursache a plon
jat, acordînd lovitură de colț. 
După o suită de cornere la 
poarta lui Jivan, în min. 13, Po
pescu a făcut henț, arbitrul fiind 
pe fază a acordat 11 m șl AN
DRIEȘ l-a transformat : 1—0

JIUL - CORVINUL 1-0 (0-0)
Stadion Jiul ; teren greu, desfundat pe unele porțiuni ; timp foarte frtn 

mos : spectatori — aproximativ 10 000. A marcat : SĂLÂJAN (min. 49). Șu
turi la poartâ : 15-8 (pe poartâ : 7—6). Cornere : 11-8.

JIUL i Cavai 9 - P. Grigore 6, Vasiliu 6, Rusu 6, Miculescu_5 — Neagu 
6 (min. 48 Varga 8), Stoica 7, Giuchici 6 — Șumulanschi 7, Sălăjan 8, Stoi- 
chlțâ 6 (min. 88 Vînâtoru).

CORVINUL : Alexa 8 (min. 61 I. Gabriel 7) - Rednic 6, Golan 7, Dubîn- 
cluc 7, Bogdan 6 — Oncu 7, Kleln 8, Nicșa 6 (min. 88 Andone) — Lucescu 
8, Gabor 7, Vâetuș 6.

A arbitrat : N. Georgescu 8 ; la linie : M. Buzea (ambii din București) 
șl C. Coman (Buzâu).

Cartonașe galbene : STOICA, MICULESCU, P. GRIGORE.
Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe : 2-0 (2-0).

• ........ " ■■
cuție tehnică a lui SAlAJAN 
(min. 49) după o pasă primită 
de Ia Șumulanschi. Pentru ca In 
min. 60, la un henț în careu co
mis de Klein, Giuchici (anihilat 
aproape complet în acest meci 
de Oncu) să rateze mărirea a-

piteștean, scăpat spre poartă. 
Penalty clar, transformat precis 
de RADU II. Gol psihologic, care 
a schimbat rad’cal aspectul par
tidei. Descătușat, Argeșul a în
ceput să „curgă" din ce In ce 
mai vijelios, cu un Băluță tot 
mai greu de ținut, dar și cu 
multă fantezie sub bagheta lui 
Kallo. Oaspeții, împinși pas cu 
pas spre propriul careu, n-au 
mal putut respira, rarele lor con
traatacuri fiind anulate de „pa
sul la ofsaid" piteștean, excepție 
făcind acțiunea din min. 56. cînd 
Biro I a reluat cu capul centra
rea lui Ilajnal, dar Cristian a 
respins în corner. Din noianul 
ocaziilor de gol, argeșenii n-au 
fructificat deeît una singură, ta 
min. 63, cînd BĂRBULESCU a 
înscris un gol superb, ta stilul 
rugbystului Constantin : „exte
rior" din marginea terenului, In 
colțul lung, Ia vinclu. »

Adrian VASILESCU

pentru Sport Club. In min. 24 
F.C.M, a cedat a doua oară : 
Jivan a respins balonul expediat 
puternic de Vamanu și, apoi, de 
Fîșic, Insă n-a mal putut face 
nimic la șutul Iui ȘOȘU. în con
tinuare, localnicii au păstrat ini
țiativa și după patru minute au 
avut posibilitatea să înscrie din 
nou : Chitaru a centrat în careu, 
Șoiman a intervenit și a schim
bat traiectoria balonului, însă Ji
van s-a remarcat, acordînd cor
ner.

In repriza secundă, cînd ac
țiunile băcăuanilor n-au mai a- 
vut aceeași cursivitate, gălățenil 
s-au apropiat de mai multe ori 
de careul gazdelor, însă înainta
șii au șutat imprecis.

Pompiliu VINTILA

vantajulul. penaltyul executat ds 
el fiind apărat de Alexa, care 
imediat după aceasta a fo6t ac
cidentat In urma unei intrări 
dure a lui Miculescu.

Constantin FIRÂNESCU

i DIVIZIA „B“
— c.s.

Lu mar-
16) și

R. 
V.

ri (min.

VIITO- 1. F.C. C-TA 21 16 5 0 44- 9 37
4-0 2. Gloria Bistrița 21 12 5 4 34-17 29

juînitru 3. C.S.M. Suceava 21 10 3 8 36-21 23
ă (min 4. Unirea D. Foc$. 21 10 3 8 33-25 23
' 88). 5. Vi it. Gheorg. 21 10 3 8 26-28 23
C. CON- 6. Delta Tulcea 21 11 0 10 39-32 22
^rii go- 7. Gloria Buzâu 21 9 3 9 23-26 21

pentru 8. Viit. M. Vaslui 21 9 3 9 25-29 21
iramalău 9. F.C.M. Prog. Br. 21 8 4 9 28-28 20
1 C.S.M 10. C.S.U. Galați 21 8 3 10 33-35 19
■.M. SU- 11. C.S. Botoșani 21 8 2 11 31-29 18
>41 gol a 12. C.S.M. Borzești 21 7 4 10 32-33 18
i (min. 13. Ceahlăul P.N. 21 8 2 11 23-31 18

14. Minerul G.H. 21 6 6 9 16-28 18
OLTUL 15. I.M.U. Med. 21 7 4 10 19-35 18

16. Cimentul Med. 21 7 3 11 24-36 17
EN1 - 17. Oltul Sf Gh. 21 6 5 10 16-29 17
1 1—0 18. Chimia Brâila 21 6 4 11 28-39 16

(INERUL 
(2-0). 

nin. 12) 
k. Marin

ȘANJ - 
BRAILA 
golului ■ 

i).
DELTA 
înscris • 

aconescu 
i. 7«, 
i, I. TO-

ETAPA VIITOARE 
5 aprilie) : Gloria
Ceahlăul P. Neamț 
Botoșani 
C.S.M. Borzeșt? 
d-2) r - - 
Buzău 
Focșani 
F.C.M. 
Tul cea 
Vaslui 
(0—2) 
C.S.M.

SERIA A n-a
RULMENTUL ALEXANDRIA — 

NITRAMONIA FAGARAȘ 6—1 
(0—1). Autorii golurilor : Tluș
(min. 56), Stancu (min. 59), Voi- 
cilă (min. 80, 85 și 89) șl Gh. 
Radu (min. 82), respectiv Ciceu 
(min. 40).

METALUL BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 1—4 (1—2). Au 
înscris : Giugiumică (min. 3). 
respectiv Damașchin (min. 26 și 
57), Manea (min. 3G) și Bartalcs 
(min. 61).

CHIMICA TIRNAVENI — ME
TALUL PLOPENI 1—0 (0—0)
Unicul gol a fost realizat de 
Groza (min. 75).

TRACTORUL BRAȘOV — FLA’- 
CARA MORENI 1—0 (1—0). A
marcat : Sandu (min. 39).

ROVA ROȘIORI - MECANICA 
FINA BUCUREȘTI 3—0 (2—0)
Au înscris : Buracu (min. 14 din 
11 m și min. 53) și Tint (min. 
23).

PETROLUL PLOIEȘTI — GAZ 
METAN MEDIAȘ 4—0 (2—0). Au
torii golurilor : Gălățeanu (min 
14), Toporan (min. 30 și 56) si 
Libiu ,'min. 80).

C.S TÎRGOVIȘTE - ȘOIMII 
IPA SIBIU 2—0 (1—0). A înscris 
Dobrin (min. 40 și 47).

SIRENA BUCUREȘTI - AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 0—2 (0—0)
Au marcat : Zamfir (min. 47) si 
Sultănchu (min. 79).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI - 
PANDURII TG. JIU 1—0 (1—0)
Autorul golului : Balint (min. 25 
din 11 m).

Relatări de la M. Bizon, D. 
Moraru-S li vn a, I. Ducan, C. 
Gruia, T. Negulescu, I. Tănă- 
sescu, M. Avanu, D. Brănoiu și 
A Soare.

1. C.S. T-VIȘTE 21 15 5 1 44- 8 35
2. Petrolul PI, 21 13 6 2 42-13 32
3. Rapid Buc. 21 11 4 6 38-22 26
4. Rulmentul Alex. 21 9 5 7 27-19 23
5. Metalul Plop. 21 9 5 7 22-17 23
6. Pandurii Tg. Jiu 20 9 3 8 25-20 21
7. Poiana Cimpina 20 9 2 9 26-30 20
8. Șoimii I.P.A. Sb. 21 8 4 9 24-35 20
9. Autobuzul Buc. 20 7 R 8 27-26 19

10. Flacâra Moreni 20 8 î 9 22-24 19
11. Mecanică fină 20 8 3 9 25-28 19
12. Nitramonia Fag. 21 8 3 10 19-32 19
13. Metalul Buc. 20 6 6 8 27-26 18
14. Tractorul Bv. 21 8 2 11 27-32 18
15. Gaz metan 21 6 6 9 21-27 18
16. ROVA Roșiori 21 7 4 10 20-28 18
17. Chimica Tîrn. 21 6 4 11 24-45 16
18. Sirena Buc. 21 2 4 15 20-48 8

ETAPA VIITOARE (miercuri 1
aprilie) : Nitramonia Făgăraș — 
Rapid București (0—3), ROVA 
Roșior^ — Tractorul Brașov 
(0—2), Flacăra Moreni — Rul
mentul Alexandria (1—2), Gaz 
metan Mediaș — Autobuzul 
București (1—2). Metalul Bucu
rești — Chimica Tirnăveni (1—2). 
C.S. Tîrgoviște — Pandurii Tg. 
Jiu (0—0). Metalul Plopeni — 
Petrolul Ploiești (0—2). Mecanică 
fină București — Poiana Cîmpi- 
na (0—2). Șoimii TPA Sibiu — 
Luceafărul București (0—4), Si
rena București — stă.

SERIA A in-a
METALUL AIUD — C.I.L. SI- 

GHET 4—0 (1—0). Au înscris : 
Coca (min. 19) și Bogin (min. 
65, 78 și 82).

MINERUL CAVNIC — DACIA 
ORAȘTIE 4—1 (3—1). Au mar'
cat : Lucaci (min. 9 și 71), Tul- 
ba (min. 27) și Roatiș (min. ’37), 
respectiv Culea (min. 33).

MINERUL ANINA — C.F.R. TI
MIȘOARA 0—1 (0—1). Meciul s-a
disputat la Deta, terenul Mine
rului fiind suspendat. Unicul 
gol a fost realizat de lancu 
(min. 29).

AURUL BRAD — ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 6—0 (2—0). Autorii go
lurilor : Petrlșor (min. 35 ș! 52). 
Merlă (min. 44 și 90) șl Dina 
(min. 54 din 11 m șl min. 75).

RAPID ARAD — MINERUL 
LUPENI 4—1 (4—0). Au marcat 
Găman (min. 12), Broșovschl 
(min. 13 din 11 m). Modoran
(min. 27 șl 35), respectiv P. Po
pa (min. 52).

F.C. BIHOR ORADEA — ME
TALURGISTUL CUGIR 1—0 
(1—0). A înscris : Mureșan (min. 
28).

OLIMPIA SATU MARE - 
F.C.M. REȘIȚA 3—0 (0—0). Auto
rii golurilor : Mociran (min. 67), 
Hațeganu (min. 77 din 11 m) si 
Boc (min. 85).

U.M TIMIȘOARA — U.T. A- 
RAD 0—3 (0—2). Au înscris : Co- 
raș (min. 30). Cura (min. 39) și 
Vaczi (min. 79).

MINERUL MOLDOVA NOUA —

C.F.R. CLUJ-NAPOCA 4—0 
(1—0). Au marcat : Stoia (min. 
3 șl 55), Gogonea (min. 65) și 
Croitoru (min. 74).

Relata rl de la I. Crăciun, Z.
Debrcțeni, St. Marton, Al. Jurcă,
N. Străjan, I. Ghișa, Z. <Covaci,

1.T. Marton și P. Șumandai
1. U.T.A 21 14 3 4 39-12 31
2. F.C. Bihor 21 10 5 6 34-22 25
3. Olimpia S. M. 21 10 4 7 45-27 24
4. C.F.R. Cj.-Nap. 21 10 4 7 39-27 24
5. F.C.M. Reșița 21 11 2 8 33-23 24
6. înfrățirea Or. 21 11 0 10 27-30 22
7. U.M. Timiș. 21 8 5 8 25-21 21
8. C.F.R. Timiș 21 8 5 8 28-25 21
9. C.I.L. Sighet 21 9 3 9 35-40 21

10. Metalul Aiud 21 10 1 10 29-38 21
11. Aurul Brad 21 8 4 9 37-29 20
12. Min. Lupeni 21 9 1 11 32-33 19
13. Metalurg. Cugir 21 « 3 10 30-31 19
14. Min Cavnic 21 8 3 10 30-36 19
15. Rapid Arad 21 7 S 9 24-34 19
16. Dacia Orâștie 21 6 6 9 21-43 18
17. Minerul M. N. 21 8 1 12 26-38 17
18. Minerul Anina 21 5 3 13 16-41 13

ETAPA VIITOARE (duminica 5 
aprilie) ; C.F.R. Timișoara — O- 
limpia Satu Mare (0—2), Minerul 
Lupeni — Aurul Brad (0—4). Me
talul Aiud — Metalurgistul Cugir 
(1—1). U.T. Arad — F.C. Bihor 
Oradea (0—0), înfrățirea Oradea 
— U.M. Timișoara (0—1), C.I.L. 
Sighet — Minerul Cavnlc (2—2), 
C.F.R. Cluj-Nanoca — Rapid A- 
rad (0—3). Dacia OrȘștie — 
F.C.M. Reșița (1—1). Minerul 
Moldova Nouă — Minerul Anina 
(0-1).

ma, Gh, Grunzu, D. Soare, 
Avram, C. Bași, N. Costin, 
Manoliu și T. Siriopol.

(duminică 
Bistrița — 

(1—1), C.S. 
C.S.U. Galați (2—3) 

Chimia Brăila 
F.C. Constanța — Gloria 

(1—0). Unirea Dinamo 
I - I.M.U. Medgidia fl—2). 
Progresul Brăila — Delta 
(1—2). Viitorul Mecanica 

— Viitorul Gheorgheni 
Cimentul Medgidia — 

Suceava (1—3). Oltul Sf- 
Gheorghe — Minerul Gura 
Humorului (0—3).



Campionatele internaționale de sărituri

ADRIAN CHERCIU (13 ani) 
LOCUL 2 LA PLATFORMĂ!

SIBIU. 29 (prin telefon). Nici 
ultima zi a Campionatelor in
ternaționale de sărituri (găzdui
te de bazinul Olimpia din lo
calitate. în condiții organizato
rice foarte bune) nu a adus sa
tisfacția unui succes al repre
zentanților țării noastre. Victo
ria la platformă a revenit tot u- 
nui sportiv din R.D. Germană — 
Mathias Maluszczark — care nu 
a avut nici un contracandidat 
la locul I. întrucît cel mai bun 
platformist român. Alexandru 
Bagiu, a luat parte la concurs 
ca... spectator, el nefiind încă 
pus la punct cu antrenamente
le. după o întrerupere mai în
delungată. în aceste condiții, 
victoria lui Maluszczark a fost 
normală ; în schimb, surprin
zătoare (și pe deplin meritată) 
s-a dovedit clasarea pe locul _ 2 
a copilului Adrian Cherciu 
(născut în 1968) ! Bravo talen
tatului săritor pentru frumoasa

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE
• ÎN ULTIMA ZI a turneu

lui internațional de baschet, de 
la Szolnok, echipa masculină a 
tării noastre a învins reprezen
tativa Austriei cu scorul de 87— 
82, iar Ungaria a cîștigat la .li
mită (91—90) mpciul cu forma
ția Cubei. Alte rezultate : Un
garia — Austria 102—82 (55— 
46) ; Cuba — România 93—84 
(57—47). Primul loc a fost o- 
cupat de selecționata Ungariei
— 6 puncte, urmată de Cuba — 
5 p. România — 4 p și Austria
— 3 puncte. Echipa României a 
primit trofeul fair play.

• ECHIPA FEMININA de 
handbal Știința Bacău s-a cla
sat pe locul 3 în turneul inter
național disputat în orașul un
gar Tatabania. învingînd în ul
tima zi o selecționată austriacă 
cu scorul de 24—22 (8—12). Cîș- 
tigătoarea turneului este echipa 
S. K. Magdeburg, care a cîști
gat meciul decisiv, cu echipa 
locală Banyas. cu scorul de 
18—16 (9—5).

• ÎN CONCURSUL interna
țional de gimnastică de la Mos
cova, rezervat tinerelor speran
țe din 20 de țări, la individual 
compus masculin pe primul loc 
s-a clasat Iuri Korolev 
(U.R.S.S.) — cu 58,20 p. urmat 
de compatrioții săi Fedor Ku- 
laksizov — 57,70 p și Serghei 
Hijniakov — 57,05 p. R. Bucu- 
roiu (România) s-a situat pe 
locul 17, cu 54,10 p. La între
ceri au participat 43 de con- 
curenți.

Deși a învins cu 24-20,

MINAUR N-A REUȘIT CALIFICAREA 
IN FINALA „CUPEI CUPELOR"
BAIA MARE, 29 (prin telefon). 

Iubitorii handbalului din Baia 
Mare au venit cu miile duminică 
după amiază în sala sporturilor 
„Dacia", numai o parte dintre ei 
reușind să-și asigurp biletul de 
intrare. Poate că dacă ar fi fost 
programat pe stadion (desigur, 
lucru imposibil) tribunele s-ar fi 
umplut, atît de mare a fost inte
resul pentru această partidă retur 
din cadrul „Cupei cupelor" la 
handbal masculin. In inimile tu
turor a existat credința că han
dicapul de 7 goluri din partida 
tur de la Nettelstedt (16—23) poa
te fi anulat ălci de handballștii 
conduși de antrenorul Lascăr 
Pană. N-a fost, finalmente, posi
bil, II.C. Minaur obținind doar o 
frumoasă victorie, 24—20 (10—9),
insuficientă pentru calificare, ob
ținută de TUS Nettelstedt cu sco
rul final de 43—40.

N-a fost posibil pentru că han
dicapul de la Nettelstedt. din jo
cul tur, a fost intr-adevăr enorm, 
n-a fost posibil perftru că adver
sarii băimărenllor constituie o for
mație care cunoaște bine handba
lul și toate trucurile lui, care se 
apără foarte tare, și care folosește 
la maximum, în atac și in apă
rare, iscusința celor doi handba- 
llști iugoslavi, Miljak șl Lazare
vich N-a fost posibil, mai ales, 
pentru că Minaur a făcut o pri
mă repriză confuză, refuzîndu-șl 
posibilitatea departajării prin 
atacuri irosite, prin aruncări de 
la 7 m — 3 la număr — ratate. 
Dominați psihic de o sarcină poa
te prea grea pentru puterile lor, 
băimârenii nu s-au dezlănțuit de- 
cît în partea a doua a reprizei 

performantă ; dar cum rămîne 
cu Dan Oprean și Cornel Pop 
(ambii cu multe sărituri greși
te) despre care credeam că vor 
ataca locul I ? Este drept, ei 
și-au început bine seriile de să
rituri dar cînd au ajuns la cele 
pretențioase (cu coeficienți ri
dicați de dificultate care creea
ză posibilitatea' obținerii unui 
punctaj superior), ambii au ca
potat. Pop a greșit grav la du
blu salt și jumătate înapoi în 
echer, dublu salt răsturnat din 
echilibru și dublu salt și jumă
tate răsturnat grupat ; Oprean 
a fost notat cu punctaje mi
nore pentru dublu salt și jumă
tate înainte cu un șurub, du
blu salt și jumătate răsturnat 
grupat și triplu salt și jumăta
te contra-grupat. Salturi grele, 
este drept, dar indispensabile 
unui săritor care tinde la o 
poziție onorabilă într-o compe
tiție internațională...

CLASAMENT, platformă (1® 
m) : 1. M. Maluszczark (R. D. 
Germană) 463,60 p. 2. A. Cher
ciu (România) 402,80 p. 3. C. 
Pop (România) 400,30 p. 4. D. 
Oprean (România) 383,85 p, 5. 
A, Benyak (Ungaria) 361,90 p.

Dumitru STĂNCULESCU

Campionatele mondiale de cros

DIN NOU, GBETE WAITZ Șl CRAIG VIRGIN!
Sîmbătă după-amiază. Pe hi

podromul madrilen Zarzuela a 
avut loc cea de a Xl-a ediție 
a campionatului mondial de 
cros la care au fost prezenți cî- 
teva sute de concurenți din 
peste 40 de țări. întrecerile, ur
mărite cu mult interes, au ofe
rit cîteva victorii așteptate, dar 
Și cîteva surprize însemnate. In 
cursa feminină, pe 4 420 m nor- 
vegianca Grele Waitz (27 de 
ani), cîștigătoarea titlului mon
dial la ultimele trei ediții ale 
competiției, a repurtat o nouă 
victorie, poate cea mai clară din 
cele de pînă acum. Ea a fost 
cronometrată în 14:07,0. Pe lo
curile următoarea s-au clasat, 
cu peste 70 m în urmă : Ian 
Merrill (S.U.A.) 14:22,0 si Elena 
Șipatova (U.R.S.S.) 14:22,0.

Avîndu-le clasate pe 3. Șipa
tova, 5. Tatiana Sișeva, 7. Svet
lana Ulmasova si 9. Tatiana 
Posdniakova — formația U.R.S.S. 
a devenit campioană mondială 
— 24 p. Pe locul 2. S.U.A. — 
36 p, iar pe 3 Italia 89 p.

O mare surpriză a fost înre
gistrată în cursa juniorilor 
(7250 m). în care victoria a re
venit unui alergător mai puțin 
cotat. Este vorba de tunisianul 
Mohamed Chovri, cronometrat 
în 22:04,0. Pe podiumul de pre-

secunde, cînd au șl dat fanatici
lor lor suporteri iluzia unei posi
bile calificări : în mtn. 56 scorul 
era 22—11 1 Dar cîteva decizii cu
rioase ale cuplului de arbitri 
norvegieni șl o lipsă de fermitate 
a formației Minaur au dus la ri
sipirea acestei iluzii. Meciul, prin 
frumusețea reprizei a doua, prin 
presingul electrizant prestat de 
gazde șl prin golurile de mare 
spectacol realizate de Panțîru și 
M. Voinea, l-a răsplătit pe spec
tatori, făcîndu-le mai puțin amară 
nereaiizarea dorinței de calificare 
în finală.

Au marcat : M. Voinea 7, Pan- 
țîrn 6, Mlronluc 3, Lupul 3, Oros 
3, N, Voinea 1, Avramescu 1 — 
pentru Minaur ; Miljak 6, Waltke 
5, Schibschid 3, Lazarevicl 2, Kel
ler 1, Kania 1, Picket 1, Wald- 
heln 1 — pentru TUS Nettelstedt. 
Au arbitrat Terrie Anthonssen șl 
Olwin Bolstat (Norvegia).

Hnstache NAUM

AGENDA SĂPTĂMÎNII
l.IV — Fotbal, calificare pentru C.M. : Albania — R. F. Germa

nia (grupa I)
2.IV — Fotbal, juniori : U.R.S.S. — R. F. Germania (am’cal)

— Călărie, finala „Cupei Europei", la Goteborg, pînă la 5.TV
4.IV — Fotbal, calificare pentru C.M. : Malta — R. D. Germană 

(grupa a Vil-a)
5.IV — Hochei pe iarbă, campionatul mondial feminin, la Buenos 

Aires, început la 27.TIT. *
— Ciclism, „Turul Flandrei", în Belgia

C. M. de hochei, grupa „B“

MAREA REVELAȚIE - ITALIA PE LOCUL I!
• selecționata țârii noastre pe locul 5
• tcbipelc Japoniei și Iugoslaviei în grupa „C“

ORTISEI — VAL. GARDENA,
29 (prin telefon). — Așa cum 
s-a văzut, jocurile de sîmbătă 
și duminică, consumate în ul
timele două etape ale campio
natului mondial de hochei, gru
pa „B“, au fost decisive în 
ceea ce privește configurația 
finală a clasamentului. în lup
ta pentru promovarea în grupa 
„A“ a C.M., deci pentru ocu
parea primului loc. lidera cla
samentului, selecționata Italiei, 
a primit un...... ajutor" nescon
tat din partea Poloniei, care, 
întrecînd sîmbătă R.D. Germa
nă: 7—3 (3—1, 1—1, 3—1), a 
stopat această formație, astfel 
că încă înaintea disputării par
tidelor de duminică. Italia, cu 
un total de 12 puncte și cu 
avansuri decisive față de Po
lonia (9 p), și R.D. Germană 
(8 p), nu mai putea pierde pri
mul loc, indiferent de rezulta
tul meciului său cu R.D. Ger
mană, Încheiat duminică seara 
tirziu, mult după miezul nopții.

Mai echilbirată a fost însă 
luipta pentru evitarea retrogra
dării. Sîmbătă, Norvegia a În
vins Iugoslavia cu 6—1 (2—0, 
3—0, 1—1), Italia a întrecut Ja
ponia cu 9—2 (5—0, 2—0, 2—2), 
iar Elveția a dispus de Româ
nia cu 8—3 (3—1, 3—0, 2—2).

miere au mai urcat : Evgheni 
Zerebin (U.R.S.S.) — 22:06.0 și 
Keith Brantly (S.U.A.) —
22:07,0. întrecerea Pe echipe a 
revenit formației Statelor Unite 
23 p. Echipa Angliei. a doua 
clasată, a avut 61 p.

La seniori, prezența la startul 
cursei (12 km) a dublului cam
pion olimpic etiopianul Miruts 
Yifter și a echipei Etiopiei a 
fost așteptată cu legitim interes. 
Cursa a revenit însă alergătoru
lui american Craig Virgin (25 
de ani), campion și anul trecut, 
la Paris, care i-a învins la finis 
(35:05,0) pe etiopianul Mohamed 
Kedîr (35:07,0) si pe portughe
zul Fernando Mamde (35:08,0). 
Yifter. care s-a acomodat greu 
cu traseul, a terminat pe locul 
15 în 35:42,0. Echipa Etiopiei 
(prezentă prima oară la C.M. de 
cros) a devenit campioană mon
dială cu 81 p, precedînd S.U.A. 
114 p și Kenya 220 p.

PATRU NOIRECORDURI MONDIALE 
LA PATINAJ VITEZĂ

Cu prilejul unui concurs in
ternațional desfășurat pe pati
noarul de la Alma Ala au fost 
stabilite 4 noi recorduri mon
diale, dintre care 3 feminine : 
Krista Rotenburge" (R.D. Ge— 
mană) a parcurs 500 m în 40,28 
și 1 000 m în 1:20.95. iar Nata
lia Petrușeva (U.R.S.S.) a fost 
cronometrată pe 1 500 m în 
2:05.39. Evgheni Kulikov 
(U.R.S.S.) a stabilit un nou re
cord mondial în proba mascu
lină de 500 m. cu timpul de 
36,91 (vechiul record îi apar
ținea cu 37 sec.).

CAMPIONATE

ITALIA (et. 23). Ascoll — A- 
vellino 1—1, Catanzaro — Udinese
2— 1, Florentina — Como 1—1, In
ter — Juventus 1—0, Napoli — 
Bologna 2—1, Perugia — Pistoiese
3— 0, Roma — Cagliari 1—0, To
rino — Brescia 1—1. In clasa
ment : Roma 32 p, Juventus șl 
Napoli cite 31 p, Inter 28 p etc.

U.R.S.S. (etapa 1) : Dinamo 
Tbilisi — Dinamo Minsk 1—2 ; 
Tauria Simferopol — Spartak 
Moscova 0—2 ; Ararat Erevan — 
Zenit Leningrad 2—1; Cernomo- 
ret Odesa — S.K.A. Rostov pc 
Don 0—1 ; Ț.S.K.A. Moscova — 

Acest ultim meci a fost mult 
influențat de arbitrajul părti
nitor al vest-germanului Josef 
Kompala (a doua oară cînd 
acesta dezavantajează echipa 
noastră, prima oară la C.M. 
grupa „A“ de la Viena, cînd 
a și fost suspendat !), care a 
dictat 30 de minute de pena 
lizare împotriva jucătorilor 
români ! Totodată, este adevă
rat că și portarul Netedu a 
primit, la început, trei goluri 
parabile și că, în general, apă
rarea a făcut unele greșeli 
grave. Au înscris KSlliker 2, 
Conte, Sognel, Lindemann. 
Schmidt, Dekumbis, Baertschli, 
respectiv Nistor, V. Iluțanu, 
Pis&ru.

în aceste condiții, meciul de 
duminică dintre Norvegia și 
România a devenit hotăxîtor 
pentru evitarea retrogradării. 
Jucind foarte bine, mult mai 
organizat și prudent în apăra
re, hocheiștii români au cîști
gat net : 7—3 (2—1, 4—2. 1—0), 
prin punctele înscrise de Ca- 
zacu 2, Hălăucă 2, Solyom, Pi- 
săru, Antal, respectiv Holmberg 
2, Kolsrup. Bun arbitrajul po
lonezului Tyskiewicz. Toț du
minică : Polonia — Iugoslavia 
8—4 (1—1, 5—1, 2—2).

Ca urmare a acestor rezul
tate, ultimele locuri ale clasa
mentului nu mai pot fi schim
bate, indiferent de rezultatul 
jocului Elveția — Japonia, de
oarece și în ipoteza (greu de 
crezut...) că - Japonia cîștigă. 
atunci ea acumulează 4 p. la 
fel ca echipele României și 
Norvegiei, . Iugoslavia rămînînd 
cu 3 p și fiind definitiv retro
gradată. Pentru celălalt loc va 
intra în acțiune golaverajul 
dintre cele trei echipe cu 4 
p, care este următorul : locul 
V România 12—4 (cu victorii 
la ambele echipe) ; locul VI 
Norvegia 5—7 (cu victorie la 
Japonia) și locul VII Japonia 
1—7 (înfrîngeri în ambele 
jocuri).

Așadar, Italia promovează, 
neașteptat, în prima grupă va
lorică a campionatului mondial, 
iar Japonia (cu 2 sau... 4 p) 
și Iugoslavia retrogradează in 
grupa „C“, echipa țării noastre 
clasindu-se în final pe locul V.

PHIL MAHRE CÎSTIGĂ-..LA POTOU" - 
CUPA MONDIALĂ LA SCHI

ZURICH, 29 (Agerpres) — 
Ultima probă din cadrul Cupei 
Mondiale la schi alpin (mascu
lin), slalomul uriaș disputat în 
localitatea elvețiană Laax, a 
desemnat și cîștigătorul compe
tiției, americanul Phil Mahre, 
care a reușit să-1 depășească 
„la potou” pe principalul favo
rit. suedezul Ingemar Stenmark. 
Phil Mahre este primul schior 
din afara „vechiului continent" 
care obține acest succes, de la 
înființarea. în 1967. a Cupei 
Mondiale la schi alpin, la ini
țiativa reputatului ziarist spor
tiv francez Jacques Goddet di
rectorul cotidianului „L’Equi- 
pe“. Mahre a totalizat în aceas
tă ediție 266 p, Ingemar Sten
mark — 260 p, în timp ce po 
locul trei s-a situat schiorul so
vietic Aleksandr Jirov — 185 p,

Pahtakor Taskent 1—1; Kuban 
Krasnodar — Dinamo Moscova 
1—1 ; Dinamo Kiev — Neftci 
Baku 1—1 ; Torpedo Moscova — 
Kairat Alma Ata 1—1.

ANGLIA (et. 37) : Arsenal — 
Liverpool 1—0 ; Aston Villa — 
Southampton 2—1 ; Coventry — 
Tottenham 0—1 ; Criystal Pala
ce -r- Leeds 0—1 ; Everton — 
Manchester United 0—1 ; Ips
wich — Sunderland 4—1 ; Not
tingham — Norwich 2—1 ; Sto
ke — Birmingham 0—0; Mid
dlesbrough — W.B. Albion 2—1; 
Manchester City — Brighton 
1—1. în clasament : Ipswich 52 
p. Aston Villa 51 p (un joc in 
plus).

SCOȚIA. Celtic a făcut joc e- 
gal 1—1 cu 'Aberdeen, St. Mirren 
a învins cu 2—1 pe Rangers, iar 
Dundee a cîștigat cu 4—0 la 
Hearts. In clasament este lideră 
Celt'c cu 47 p. urmată de Aber
deen 39 p.

R.F. GERMANIA (et. 26) — In 
clas-ment conduce SV Hamburg 
cu 39 p urmată de Bayern Mun
den 37 p. Rezultate : Bayern 
Munchen — Munchen 1860 1—1 ; 
Dortmund — 'Hamburg 6—2 : 
Kelln — Kaiserslautern 2—2 :

• TELEX •
AUTO • Tradiționala competi

ție „Cupa celor 19 capitale" s-a 
încheiat la Montevideo cu victo
ria echipajului argentinian Fran
cisco Alcuaz — Eduardo Griwe- 
nec (,,Peugeot—504 Dintre cele 
50 de echipaje care au luat 
startul, numai 20 au term nat a- 
ceastă cursă de 2 300 km.

BOX • Campionul mondial la 
cat. „semimijlocie". americanul 
de culoare Ray Sugar Leonard, 
Iși va pune titlul in joc în fața 
compatriotului său Larry Bonds. 
Meciul se va desfășura la Syra- 
cusa.

NATAȚIE • în ultima zi a 
concursului organizat de ziarul 
„Komsomolskaia Pravda- cursa 
de 1 500 m a fost cîștigatâ le 
Dmitri Silivaniov în 15:43,97. Pro
ba de 100 m bras la masculn a 
revenit lui Iuri Medvedeev cu 
1:06,10, iar la fem nin Elvirei 
Valsikova cu 1:13,69. • La Austin 
au loc în prezent campionatele 
universitare de înot ale S.U.A. 
In prima zi au fost stabil te pa
tru noi recorduri amer c^ne după 
cum urmează : 190 v r - bras :
Steve Lundquist - 93 . 100
yarzi fluture : Scott ’:oan —
47,22 ; 100 yarzi spate CI v 
Britt — 49,08 și 400 varzi m xt 
Jesse Vassallo — 3:48.

TENIS • în semifinalele tur
neului de la Milano, BJârn Borg 
l-a întrecut cu 7—5. 7—6 pe ita
lianul Giannl Oclepo, in vreme 
ce americanul John McEnroe a 
dispus cu 6—3, 6—4 de compatr o- 
tul său Sandy Mayer. în finală ! 
John McEnroe — Bjorn Borg 
7—6, 6—4. • în semifina
lele turneului feminin da 
la New York, Martina Navrat- 
lova a învins-o cu 6—2, 7—5 pa 
Bettina Bunge, iar Andrea 
Jaeger a eliminat-o cu 6—4, 5—7, 
6—4 pe Sylvia Hannika. • în o- 
rașul Sindelfingen au continuat 
campionatele internaționale in
door ale R.F. Germania. Iată re* 
zultatele înregistrate în sferturne 
de finală : Lewis — Dupre 6—3, 
6—3 ; Fibak — Torre 6—4, 6—2 : 
Lendl — Fitzgerald 6—4, 6—4 ;
Glickstein — Norback 5—7, 6—3.
6—3.

CICLIȘTI SOVIETICI 
IN TURUL UMILI
ROMA, 29 (Agerpres,. — r-o- 

trivit relatărilor presei italiene 
este posibil ca anul acesta la 
Turul ciclist al Italiei (deschis, 
după cum se știe, și- rutieri'or 
amatori) să participe o fo ma- 
tie de cicliști sovietici. Federa
ția italiană de specialitate a 
confirmat știrea, dar se crede 
că din lot va lipsi campionul 
olimpic Serghei Suhurucenko, 
selecționat pentru „Cursa Pă
cii". care se desfășoară în a- 
ceeași perioadă cu „Turul Ita
liei". ■*.

o prezență inedită pe podiumul 
elitei schiului alpin mondial.

Slalomul uriaș de la Laax z 
fost cîștigat de Aleksand- Ji
rov. cronometrat în două man
șe cu 2:39,80. care obține astfel 
a treia victorie a sa în actuala 
ediție a Cupei Mondiale, dună 
cele două succese realizate în 
probele de slalom de la Boro- 
veț (Bulgaria). Pe locul doi s-a 
situat Phil Mahre — 2:40.05. ur
mat de Ingemar Stenma»-k — 
2:40,24.

La feminin, Cupa Mondială 
a fost cîștigată de una dintre 
favorite. Marie-Therese Na-Hg 
(Elveția) — 289 p. urmată de 
compatrioata sa Erika Hess — 
251 p și de campioana olimo'că 
Hanny Wenzel (Liechtenstein) 
— 241 p cîștigătoarea pre-eden- 
tei ediții, care a fost accidenta
tă la începutul sezonului.

Eintracht — Nurnberg 3—0 ; 
Schalke — Leverkusen 3—1 ; Ur- 
dlngen — Bochum 1—0 ; Mon* 
chengladbach — Duisburg 4—1.

CONTROALE ANTIDOPING

LISABONA, 29 (Agerpres). — 
Cu prilejul unei reuniuni a Co
mitetului executiv al Uniunii 
europene de fotbal (U.E.F.A.), 
s-a anunțat că la finele ce or 
trei competiții europene inter- 
cluburi : „C.C.E," — la Paris, 
„Cupa Cupelor" — la Dtisse’- 
dorf și cele .două manse aie 
„Cupei U.E.F.A." vor fi efec
tuate controale antidoping.

ARGENTINA - CALIFICATA 
IN TURNEUL FINAL 

AL C.M. DE JUNIORI

în ultimul meci al turneului 
de juniori desfășurat la Buenos 
Aires, selecționata Argentine a 
intrecit cu. 3—0 (1—0) formala 
Noii Zeelan-le. Argentina sa 
calificat oentru faza finaă a 
C.M. de juniori, programa* in 
lu^a octombrie în Australa.
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