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A 65-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR DE CROS 
O FRUMOASĂ REUȘITĂ A ATLETISMULUI NOSTRU
© întreceri disputate, de bună calitate ® La multe probe au 

la/orițiior, surprizele apar insă In disputa
fost înregistrate victoriile

echipelor...
ALBA IULIA, 3 (prin' tele

fon). O vreme frumoasă, de 
primăvară, un traseu admirabil, 
cu iartă de-un verde crud și 
neted ca-n palmă, care te îm
bie la alergare, o atmosferă 
sărbătorească au contribuit la 
crearea unui cadru splendid 
nentru desfășurarea întrecerilor 
celei de a 65-a ediții a campio-

naționale de cros. Sub- 
de asemenea, strădaniile

natclor 
liniem. _ _ 
oficialităților sportive din Alba 
lulia pentru a asigura succesul 
competiției. Și din acest punct 
de vedere, putem spune că a- 
ceastă ediție a crosului națio
nal s-a bucurat de un succes 
deosebit, avind în vedere, de
sigur. și desfășurarea propriu-

zi' ă a întrecerilor, urmărite cu 
mult interes 
public.

Gălățeanul 
ria a condus 
rilor de la bun început și. fără 
probleme, a cîștigat detașat a- 
ceastă 
metru 
tă de 
astfel 
loare. 
locuri 
s-a dat între Șandru. Molorca 
si Dumitru si s-a decis abia în 
finalul cursei. Suferind de scia
tică constănțeanul Ilie Floroiu 
s-a cla/at doar pe locul 6...

Fita Lovin, la senioare, a ob
ținut o victorie logică, firească.

Vladimir MORARU

de un numeros

Gheorghe Zaha- 
întrecerea senio-

întrecere... contracrono- 
! Forma bună demonstră
ri în acest sezon a fost 
încă o dată pusă în va-
Pentru celelalte două 

ale podiumului disputa

{Continuare in pag 2-3)

Doi gălățeni, Gheorghe Zaharia 
nali la seniori

și Fița Lovin, campioni națio- 
Foto: Petre NAGY — Cluj-Napoca

1OOO DE PARTICIPANT!
Un cros național — in premieră — la Alba lulia. pe malul 

Mureșului in cimpia Lancrămului, la doi pași de satul lui 
Lucian Blaga; un cros național desfășurat aici, in orașul in 
care s-a împlinit ideea de unitate națională a românilor — 
iată un eveniment cu frumoase rezonanțe pentru atletismul 
nostru care reușește nu numai spectaculoasa, ci și foarte 
semnificativa performanță de a aduna aici, la Alba lulia. 
sportivi din toate județele țării, practic întreaga suflare a 
alergărilor noastre de semifond și fond.

Aproape 1000 de concurenți la un campionat național, pri
mul al atletismului nostru in acest an, campionat căruia 
gazdele i-au asigurat un minunat cadru organizatoric. Iată 
o reușită, nădăjduim de bun augur pentru atletism, de la 
care se așteaptă un însemnat salt de calitate,...

1000 de participanți pot reprezenta o frumoasă sumă pen
tru un concurs atletic cu caracter de masă...

1000 de participanți, sportivi legitimați, clasificați și cali
ficați pentru etapa finală a crosului de la Alba lulia. In 
urma unor trieri anterioare din etapele de început ale com
petiției și pină la cea zonală...

1000 de participanți la un campionat național reprezintă 
un total sugestiv pentru potențialul real al atletismului nos
tru. înseamnă deci că rezervorul de talente n-a secat; ba. 
dimpotrivă!

„Avem tineri foarte talentați; avem fete și băieți dispuși 
să accepte eforturile deosebite pe care le solicită aceste 
probe" — ne spunea mereu tinărul Dinu Cristea, veteran al 
atletismului nostru, prezent, la 70 de ani, și acum, aici, la 
Alba lulia, mereu la datorie!

Da, avem tineri talentați, apți pentru performanță. așa 
cum am văzut și in această frumoasă duminică de primăvară. 
Important este insă să creștem bine aceste tinere vlăstare 
(și încă altele care există, desigur, din belșug!) pentru ca 
în această vară — și in cele viitoare — rodul să fie mai 
bogat și in atletismul nostru! (VI. M.).

In primăvara aceasta vibrind de entuziasmul și avântul pa
triotic cu care întreaga națiune întîmpină jubileul parti
dului nostru comunist — 60 de ani de la întemeiere — viața 

politică și socială a țării cunoaște un nou impuls, o puternică 
intensificare, acea efervescență specifică evenimentelor de sea
mă. Fiindcă Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor mn 
România, care își începe astăzi, în Capitală, lucrările, este fără 
îndoială un astfel de eveniment. Larg și reprezentativ forurt 
al oamenilor muncii, al creatorilor de bunuri materiale și spi
rituale, al milioanelor de entuziaști și activi participant*  la 
opera de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul 
românesc, Congresul se înscrie pe făgașul profundului democra
tism care definește societatea noastră socialistă.

La începutul unui nou cincinal în care poporul nostru condus 
de partid își propune ca obiective esențiale CALITATEA și 
EFICIENȚA MUNCII în toate domeniile și sectoarele activității 
economico-șociale. marele sfat muncitoresc marchează un mo
ment de însemnătate majoră, menit să dea un nou impuls ac
tivității sindicatelor, a căror intensă angajare în întreaga viață 
socială trebuie să capete atribute calitative superioare. „Sindica
tele sînt chemate să-și intensifice activitatea, participind în- 
tr-o măsură tot mai marc la elaborarea legilor și măsurilor 
privind dezvoltarea economico-socială a țării, la soluționarea 
problemelor dc viață și muncă ale oamenilor, Ia înfăptuirea po
liticii partidului de ridicare generală a nivelului de trai ma
terial și spiritual al poporului", arăta secretarul general al par
tidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Iată o îndatorire socială 
de înaltă răspundere, exprimată într-o singură dar cuprinzătoa
re frază. împlinirea acesteia va avea ca temei analiza profundă 
și responsabilă, in forumul oamenilor muncii, a rolului și con
tribuției sindicatelor în realizarea obiectivelor cuprinse în Pro
gramul partidului de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România, iar ca țel perfecționarea continuă a 
tivității acestor organizații de largă cuprindere socială.

La marele forum, mișcarea sportivă sindicală se prezintă 
frumoase realizări în direcția angrenării unui număr mare

ac-

cu 
de 

oameni ai muncii, de toate vîrstele și profesiile. în practicarea 
exercițiului fizic, sportului și turismului, aducindu-și astfel o 
însemnată contribuție la creșterea gradului de sănătate a popu
lației, la ridicarea capacității de efort și eficienței în producție, 
precum și în direcția creșterii bazei materiale a sportului și a 
contribuției la dezvoltarea activității de performanță.

DIVIZIA ,,A‘* DE FOTBAL

A FOST RELANSAT DUELUL PENTRU TITLU
• Dinamoviștii obțin un punct prețios la Cluj-Napoca, craiovenii capotează la 
București • in zona „lanternei", Politehnica lași nu poate scoate decît un egal pe 
teren propriu, în timp ce A.S.A. Tg. Mureș pleacă de pe Ghencea cu o remiză pre
țioasă • O singură victorie în deplasare : Progresul-Vulcan, la Galați ® Eficacita

tea în suferință : doar 15 goluri, cea mai săracă etapă a campionatului

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
F.C.M. Galați - Prog.-Vulcan 1-2 (1-0) 1. UNIV. CRAIOVA 23 15 2 6 42-17 32
Corvi nul — F.C.M. Brasov 2-0 (2-0) 2. Dinamo 23 13 4 6 39-20 30
„U" Cluj-Napoca - Dinamo 1—1 (0-0) 3. F.C. Argeș 23 12 3 8 36-23 27
S.C. Bacău - Chim. Rm. Vilcea 1—0 (0-0) 4. F.C.M. Brasov 23 11 4 8 29-26 26
Steaua - A.S A. Tg. Mures 1-1 (0-0) 5. S.C. Bacău 23 10 5 8 33-30 25
F.C. Olt Jiul 1-0 (1-0) 6. „U" Cluj-Napoca 23 11 3 9 31-32 25
F.C. Baia Mare — F.C. Argeș 0-0 7. Steaua 23 9 6 8 35-28 24
Politehnica lași — „Poli" Timișoara 1-1 (1-1) 8. Chimia 23 11 2 10 34-41 24
Sportul studențesc - Univ. Craiova 2-0 (1-0) 9. Corvinul 23 10 3 10 39-31 23

ETAPA VIITOARE (duminică 12 aprilie) 10.
11.

„Poli“Timișoara 
Progresul Vulcan

23
23

10
9

3
5

10
9

23-27
31-37

23
23

F.C. Argeș - Steaua (0-1) 12. Jiul 23 10 1 12 31-31 21
F.C. Baia Mare — F.C,M. Galați (0-4) 13. F.C. Olt 23 8 5 10 26-32 21
Progresul-Vulcan — Corvinul (1-3) 14. Politehnica lași 23 8 4 11 32-33 20
F.C.M. Brașov — Chim, Rm. Vîlcea (0-1) 15. Sportul studențesc 23 9 2 12 24-31 20
Dinamo - F.C. Olt (1-1) 16. A.S.A. Tg. Mureș 23 8 4 11 33-44 20
Politehnica lași - Univ. Craiova (0-2) 17. F.C. Baia Mare 23 7 3 13 25—37 17
A.S.A. Tg. Mureș - „U“ Cluj-Napoca (3-2) 18. F.C.M. Galați 23 5 3 15 27-50 13
Jiul - Sportul studențesc (1-2)
„Poli” Timișoara - S.C. Bacău (0-2) Citiți cronicile în pag. 2—3

GOLGETERII
16 GOLURI : Radu II (F.C.

Argeș) — 5 din 11 m.
14 GOLURI : Țevi (Progresul 

Vulcan).
' 13 GOLURI : Faniei (A.S.A.) 

— 1 din 11 m.
11 GOLURI : Petcu (Corvinul), 

Nedelcu („Poli'*  Timișoara).

Portarul Lung a „ghicit 
direcția șutului, dar nu il 
va putea împiedica pe 
Chihaia să transforme 

penaltyul.
Foto: D. NEAGU

In vederea meciului de duminică, cu Italia, din cadrul campionatului european

A fOSI ALCĂTUIT UN LOT DE 25 DE RUODYȘTI
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

rugbyștii tricolori debutează în 
sezonul internațional, întîlnind 
la Brăila — în cadrul campio
natului european — reprezenta
tiva Italiei. în vederea acestei 
partide, selecționerii s-au oprit 
asupra următorilor 25 de jucă
tori :

Fundaș : Ion Constantin (Di
namo).

Treisferturi : Sorin Fuicu 
(Steaua), Marian Aldea (Dina
mo). Mircea Chiricencu (Dina
mo), Gheorghe Vărzaru (Farul),

Adrian Lungu (Steaua), Mihai 
Marghescu (Dinamo).

Mijlocași : Dumitru Alexan
dru (Steaua), Stelian Podărescu 
(Dinamo), Mircea Paraschiv 
(Dinamo) — căpitanul echi
pei naționale, Eduard Suciu 
(Steaua).

înaintași : Pompiliu 
(Dinamo), Florică 
(Steaua), Enciu Stoica (Dina
mo), Gheorghe Dumitru (Fa
rul), Gheorghe Caragea (Dina
mo), Alexandru 
(Steaua), Ștefan 
(Știința Petroșani),

Borș 
Murariu

Rădulescu 
Constantin 
Marin Io-

nescu (Steaua), Constantin Dinu 
(R.C. Gri vita Roșie). loan Bucan 
(Știința Petroșani), Dobre Pe- 
tre-Dorobanțu (Știința Petro
șani), Corneliu Gheorghe (Di
namo), Mircea Munteanu 
(Steaua), Octavian Corneliu 
(Steaua).

Aceiași jucători intră în ve
derile selecționerilor și pentru 
viitoarea partidă cu Spania (Ma
drid, 26 aprilie). Apoi, în func
ție de forma unora sau altora, 
în lotul național pot surveni 
modificări sau completări pen
tru întîlnirea cu „15“-le U.R.S.S. 
(Moscova, 17 mai).

După cum se Știe, miercuri 
8 aprilie, prima reprezentativă 
a tării noastre va susține un 
nou test internațional în vede
rea pregătirii apropiatelor întîl- 
niri oficiale, de la Londra și 
Budapesta, din cadrul prelimi
nariilor C.M. Este vorba de par
tida de la Tel-Aviv. cu echipa 
Israelului. Pentru aceasta, „tri
colorii" s-au reunit sîmtătă 
seara, la București. în următoa
rea alcătuire : Iordache, Mora
rii ; Negrilă, M. Zamfir, Sameș, 
Ștefănescu, Al. Nicolae, Mun
teanu II : Stoica. Țicleanu. Bel- 
deanu, Iordănescu, Bălăci ; Cri-

șan, Cămătarii, M. Sandu, M. 
Răducanu. Țalnâr, Cîmpeanu II.

★
Lotul reprezentativ de tine

ret s-a reunit si el. duminică 
la prînz pentru meciul amical 
pe care îl va susține, tot 
miercuri 8 aprilie, în deplasare, 
cu echipa similară a Bulgariei. 
Iată i oe cei 17 jucători convo- 
cati : Alexa, Speriata ; Rednic, 
Vlad, lovan. Matei, C. Solo
mon ; Geolgău, I. Mareșali, FI. 
Pop, L. Moldovan. Klein ; Șoi- 
man. Terheș, Fișic, Gabor, 
Minea.



La Tîrgovișle, sub egida „Daciadei“

FRUMOASE ÎNTRECERI LA FINALELE 
DE JUDO ALE COPIILOR

TÎRGOVIȘTE, 5 (prin tele
fon). Finalele concursului repu
blican de judo pentru copii, 
desfășurate sub egida „Dacia- 
dei" sîmbătă și duminică, în 
Sala polivalentă din localitate, 
vor fi de neuitat, multă vreme, 
pentru cei prezenți în tribune 
sau pe tatami. Primirea caldă 
oferită de organizatori, ținuta 
de gală a întrecerilor — tatami 
asemănătoare celor olimpice, 
arbitri selecționați dintre cei 
mai buni — frumoase festivi
tăți de deschidere și de pre
miere, aplauze entuziaste „la 
scenă deschisă" — iată doar cî- 
teva dintre elementele semnifi
cative ale acestor finale.

Firește, partidele, fără excep
ție, au fost aprige, cei 262 de 
mici judoka, din 27 de județe, 
luptînd cu ardoare pentru a 
urca pe treptele podiumului de 
onoare. Deși cu forțe încă fira
ve, finaliștii acestei ediții au 
reușit adesea procedee tehnice 
surprinzător de bine executate, 
obținînd multe victorii prin 
ippon (înainte de limită). De 
pildă, Florian Pop (Rapid Arad) 
și-a învins toți adversarii la 
categoria sa (35 kg) prin ippon, 
fiind declarat cei mai tehnic 
sportiv al competiției. Atît con
fruntările copiilor mari (11—12 
ani), cît și ale celor mici (9—10 
ani) s-au încheiat cu succese 
obținute de reprezentanți ai 
multor secții de judo din țară.

Iată primii clasați ia copii 
mari : cat. 30 kg — 4. Gh. Pascu 
(C.S.Ș. Gloria Arad), 2. A. Ma
ier (C.S.Ș. Șoimii Sibiu), 3. P. 
Matei (Viitorul Pitești) și T. 
Roșu (C.S.O. Cîmpulung Mus
cel) ; 33 kg — 1. L. Manole
(C.S.Ș. Mun. Gh. Gheorghiu-
Dej), 2. E. Lovin (Casa pionie
rilor Galați), 3. st. Tibai (C.S.Ș. 
Gloria Arad) șl D. Cuteanu
(C.S.Ș. Alba Iulia) ; 36 kg —
1. P. Buglea (C.P. Oradea), 2. 
F. Ceară (C.S.Ș. Oradea), 3. L 
Dincă (C.S.Ș. 1 București) și L. 
Vasilciuc (C.S. Unirea Focșani) ; 
40 kg — 1. G. Roiu (C.S.Ș. Uni
rea Iași), 2. C. Sava (C.P. Ba
cău), 3. M. Preotu (C.S.Ș. Mun. 
Gh. Gheorghiu-Dej) și A. Botez 
(„Voinicelul" București); 45 kg — 
I. T. Nagy (Rapid Arad), 2. D. 
Dicu (C.S.Ș. Alba Iulia), 3. R. 
Demengiu (C.S.Ș. Timișoara) și 
S. Tiinofte (Oțelul Tîrgoviște) ; 
52 kg — 1. N. Mihu (Oțelul Tir- 
goviște), 2. Fi. Lascău (C.S.Ș. 
Oradea), 3. R. Răjleanu (C.S.M. 
Borzești) și C. Ganea („Voini
celul" Buc.) ; +>62 kg — 1. Z. 
Bencsik (C.S.Ș. Gloria Arad), 2. 
P. Ardelean (C.S.Ș. Gloria A- 
rad), 3. C. Bică (C.S.Ș. Alba 
Iulia) și L. Cosmescu (C.S.Ș. 
Deva) : câștigătorii Ia copii mici: 
cat. 26,5 kg — C. Zimmermann 
(Rapid Arad) ; 29 kg — D. Io- 
vănescu (C.S.Ș. Energia Bucu
rești) ; 32,5 kg — N. Datcu (Lie. 
chimie Ploiești) ; 35 kg — F.
Pop (Rapid Arad) ; 40 kg — A 
Croitoru (Casa de copil Odo- 
bești) ; 45 kg — C. Pop (C.S.Ș. 
Oradea) ; +45 kg — I. Szabo
(C.S.Ș. Oradea).

Costin CHIRIAC

I. SCHOER Șl A. CANEA 
ÎNVINGĂTORI 

ÎN „CUPA f.R.C.“
Duminică la amiază, pe cir

cuitul de pe str Cîmpinei, a luat 
sfîrșit una dintre cele mai im
portante reuniuni, pe etape, ale 
cadeților ciclismului românesc : 
„Cupa F.R.C.**.  După trei zile de 
întreceri, timp în care sportivii 
și-au etalat virtuțile în două e- 
tape de fond, pe șosea, și intr-o 
probă de circuit, victoria finală 
a revenit în mod spectaculos lui 
I. Schneider (Voința Arad — an
trenor A. Peloc) — la juniori 
mari și lui A. Ganea (Voința 
București — antrenor Gh. Nea- 
goe) — Ia juniori mici. Ambii 
rutieri au reușit performanța 
de a se clasa pe primul loc în 
toate cele trei zile de concurs.

Schneider este încă junior mic 
(16 ani). In anii 1979 și 1980, 
printre alte succese, a cucerit și 
„Cupa orașelor* 4. Ca urmare a 
evoluțiilor sale de excepție, drept 
recompensă, a fost admis în noul 
sezon să concureze in compania 
juniorilor mari. Apropiat de va
loarea lui Schneider este și Ga
nea, celălalt cîștigător al „Cupei 
F.R.C.44, alergător care în acest 
început de sezon a cîștigat șase 
din cele șapte concursuri la care 
a luat startul.

Alături de tinerii cicliști ai 
asociațiilor și cluburilor sporti
ve Voința, care au dominat ac
tuala ediție a „Cupei F.R.C.44, o 
bună impresie au mai lăsat și 
sportivii de la Metalul Plopeni. 
dintre care a excelat Bulăreanu 
ocupant al unui merituos loc 3. 
Iată acum clasamentele generale 
ale „Cupei F.R.C.44 : juniori mari:
1. I. Schneider (Voința Arad) 3 p.
2. O. Celea (Voința București) 5 
p, 3. St. Bulăreanu (Metalul Plo
peni) 6 p : juniori mici : 1. A. 
Ganea (Voința București) 3 p. 2. 
Gh. Filip (Voința București) 12 p
3. E. Roșu (Voința Arad) 21 p.

Gh. ȘTEFÂNESCU

I
I
I
I
I
I
I

DINCOLO DE CON.
Chiar daca pozițiile combatantelor se a- 

flă la polii opuși ai clasamentului, chiar 
dacă forma de moment a unor echipe nu 
lasă să se întrevadă infirmarea calculelor 
hirtiei, atunci cînd lupta pentru primele 
locuri sau retrogradare devine tot mai as
cuțită — și acum campionatul primei Di
vizii se află sub semnul acestei lupte — 
surpriza poate apărea în orice partidă. 
Ceea ce nu poate și nu trebuie să ră- 
mină, insă, sub imperiul CONJUNCTURII, 
este exprimarea prin joc, maniera de abor
dare a partidei, comparația cu propria va
loare.

Or, etapa a 23-a, care a programat multe 
meciuri acreditate inițial sub semnul echi

conjunctural (născut, în 
nevoia acută de puncte a 

exemplu Sportul studențesc 
, F, C. Baia Mare 

Cluj-Napoca — Dinamo,

A 65 a EDIȚIE
(Urmare din pag. 1)

A CAMPIONATELOR DE CROS

librului 
rind, de 
ca de 
Craiova, F, C. Baia Mare — F. C. 
„U“ Cluj-Napoca — Dinamo, Ste 
A.S.A Tg. Mureș, Politehnica Iași — 
Timișoara, a prezentat aspecte co 
torii.

Iată, derbyurile studențești. In t 
la lași, în fața unei echipe cart 
„razele infraroșii" ale lanternei, colt 
litehniceni din Timișoara își apără 
cu o luciditate tactică ce refuză oria 
mentalism la 
tului, formația 
lează „furia**

București, lidera clc 
universitară craiovean 
care a spulberat j

I SELECȚIONABILII, ECLIPSAȚI DE CHIHAIA !
1 Derby onorat de public, dar 

nu și de condițiile organizatorice I (stadionul „alb-negrilor44 este în
că impropriu pentru un meci de 
mare calibru) : derby onorat de 
jucătorii Sportului studențesc, 

Idar nu și de cei craioveni (neo
bișnuit de apatici, fără vlagă în 
atac, surprinzător de penetra- 
bili în apărare).

I Rezultat just, pentru că bucu- 
reștenii au constituit echipa mai 
activă, mal energică, mai inspi
rată, mai insistentă în apropie- 

Irea porții, toate acestea — poa
te — și pentru că ei erau (sau, 
cel puțin, așa ni s-a părut...) 
mai însetați de victorie. Impulsi- 

Ionați sîmbătă de un veritabil li
der de echipă, Chihaia, exemplar 
atît prin efortul depus, cit și 
prin realizări tehnico-tactice, ju- 

Icătorii Sportului studențesc i-au 
pus —- în prima repriză, — pe 
numeroșii selecționabili ai for

mației cra:uvene în postura unor 
anonimi dintr-o oarecare echipă 
aflată in deplasare... O singură 
fază (min. 30, cînd șutul frumos 
al lui Geolgău, din afara careu
lui, a atins bara) ne-a amintit 
că oaspeții cîștigaseră în etapa 
trecută cu 7—0... Așa îneît golul 
lui M. SANDU (min. 40) — șut 
puternic de la cîțiva metri, în 
urma unei lovituri libere late
rale, executate de FI. Grîgore — 
a însemnat., verdictul just al 
reprizei prime.

Pauza n-a schimbat prea mult 
raportul de forțe. In min. 50 a 
ratat FI. Grîgore. un minut mai 
tîrziu a ratat (dar ce ratare !...) 
Cîrțu, singur, șut peste bară de 
la a m. Minutul 65 : M. Sandu 
scapă spre gol, Lung îl faul
tează în careu, penalty fără 
dubii, CHIHAIA transformă ; 
2—0 ’ încep, abia acum, să joa
ce si oaspeții... Crișan — care

SPOR
Stadion P 

motiv 15 000. i 
penally). Șutui

SPORTUL
7, Munteonu
— FI. Grîgore

UNIVERSIT.
28 Tilihoi 6), 
Crișan 7+, Cir 

A arbitrai 
poca) și I. B< 

Cartonașe 
Trofeul ret

•
a fost cel m;
— e>,te tot m 
min. 80, Bal 
careu, dar
11 m, ci lm 
16 m (I?). Pe; 
raru salvează 
pe al lui Ci 
Lung resping- 
de gol a lui 

Arbitraj sul

mai ales în condițiile absenței 
de Ia start a Maricicăi Puică, 
accidentală. Cu acest succes 
Fița se menține lideră a cro- 
sistelor noastre după ce. anul 
trecut, la Craiova ea cîștigase 
autoritar tricoul de campioană. 
O plăcută surpriză comportarea 
tulcenei Elena Fidatov. clasată 
pe locul secund.

La fel de normală a fost și 
victoria stelistului Gyiirgy Mar
ko, în proba de tineret, care a 
cîștigat titlul, ca si anul trecut 
și, dacă vreți, ca și în urmă 
cu cîteva zile, la Sliven, proba 
de tineret a Crosului balcanic 
fiind dominată de alergătorii 
români, principali adversari și 
acum ai tînărului atlet.

în cursele juniorilor mari, li
derii incontestabili ai actualei 
promoții de speranțe, Cornel 
Milas și Olga West, au adăugat 
noi succese promițătorului lor 
bilanț. Dai al 65-lea cros na
țional a evidențiat cu dărnicie 
multe, foarte multe talente...

SENIORI — 12000 m (71 concu- 
renți) : 1. Gheorghc Zaharia
(Oțelul Galați) 36:21,4 — campion 
național, 2. FI. Șandru (Steaua) 
36:41,0, 3. Gh. Motorca (ASA Blă
nuri Oradea) 36:43,0, 4. Nic. Du
mitru (Rapid) 36:53,0, 5. Gh. Vi- 
șinescu (St. roșu Brașov) 37:10,0, 
0. Ilie Floroiu (Farul C-ța) 37:15,0: 
ECHIPE : 1. Rapid Buc. 28 p - 
campioană națională, 2. Steagul 
roșu Brașov 37 p, 3. Farul C-ța 
39 P ;

SENIOARE — 4 500 m (41 con
curente) : 1. Fița Lovin (CSU 
Galați) 15:04,8 — campioană na
țională, 2. Elena Fidatov (Delta 
Tulcea) 15:09,0, 3. Maria Radu
(CSU Oradea) 15:14,0, 4. Marga
reta Ghile (CS Zalău) 15:20,0, 5. 
Elena Florea (Viitorul Vaslui) 
15:23,0, 6. Elena Onescu (Știința 
Bacău) 15:24,0 ; ECHIPE : 1.
Știința Bacău Op — campioană

națională, 2. Viitorul Vaslui 14 
p, 3. Rapid Oradea 23 p.

TINERET — 10 000 m (75 con- 
eurenți) : 1. Gyorgy Marko
(Steaua) 30:16,4 campion na
țional, 2. Alex. Chir an (Steaua)
30:21,0, 3. Gh. Sandu (Dinamo)
30:33,0, 4. C-tin Ariciu (Steaua)
30:40,0, 5. Ion Hurubean (AS A
Sibiu) 31:14,0, 6. Em. Stănilă
(Steaua) 31:22,0 ; ECHIPE : 1.
Steaua 13 p — campioană națio
nală, 2. Dinamo 35 p, 3. A.S.A. 
Sibiu 51 p.

JUNIORI I — 8 000 ni (113 con- 
curenți) : 1. Cornel Milaș (C.S.
Zalău) 24:51,7, 2. Ilie Diaconu 
(Jiul Petroș.) 25:02,0, 3. Eug Enă- 
chioiu (St. Fălticeni) 25:04,0, 4.
Ion Marcu (Dinamo) 25:43,0, 5.
Marcel Martinaș (CA Roman) 
25:46,0, 6. Aug. Barbu (CSȘA Cra
iova) 25:51,0 ; ECHIPE : 1. C.S.Ș.A. 
Craiova 35 p, — campioană națio
nală, 2. C.S.Ș.A. C-lung 40 p, 3. 
Tîrnavele Blaj 78 p

JUNIOARE I — 3 500 m (74 
concurente) : 1. Olga West (Ce
tate Deva) 11:49,0 — campioană 
națională, 2. Maricica Bernea 
(CSȘ 2 Galați) 11:57,0, 3. Marga
reta Keseg (Cetate Deva) 11:59,0, 
4. Ilinca Miclea (CSȘA C-Iung) 
12:08,0, 5. Maricica Drăgan (Met. 
București) 12:10,0, 6. Mirela Stoi
ca (CSȘ Tg. Jiu) 12:13,0 ; ECHI
PE : 1. CSȘ Cetate Deva 15 p -
campioană națională, 2. CSȘ Bis
trița 39 p, 3. C.A. Roman 40 p.

JUNIORI n — 6 000 m (140 con- 
curenți) ; 1. Costel Constantin
(CSȘ P. Neamț) 18:47,8 — cam
pion național, 2. Viorel Popescu 
(CSȘA Craiova) 19:00,0, 3. Zoltan 
Feket-e (CSȘ 2 Sf. Gheorghe) 
19:02,0, 4. Teodor Haviliuc (Jiul 
Petroș.) 19:22,0, 5. Remus Răcășan

19:24,0, 6.
(CSȘ Tg. Jiu) 

ECHIPE : 1. Minaur
campioană națio- 

C.S.Ș.A. Craiova 40 p, 3. 
Sf. Gheorghe 58 p.
- ------------ - 2 500 m (134 

Iulia Ionegcu 
cam-

2. Violeta Be-

(„U“ Cluj-Napoca) 
C-tin Dădălău 
19:31,0 ; 
Zlatna 40 p 
nală, ~ 
C.S.Ș.

JUNIOARE TI 
concurente) : 1.
(CSȘ P. Neamț) 8:19,0 
pioană națională, 
clea (C.S.Ș. Suceava) 8:20,0, 3. M i- 
rloara Codrea (CSȘ Bciuș) 8:23.0. 
4. Gyongy Koncza (Cetate Deva) 
8:27,0, 5. Lenuța Rață (CSȘ Su
ceava) 8:30,0, o. Antonica Dumi
tru (Cetate Deva): 8:32,0; ECHI
PE : 1. C.S.Ș. Suceava/ 10 p — 
campioană națională. 
Cetate Deva 13 p, 3. C.S.Ș. 
trița 35 p.

JUNIORI in — 
concurenți) : 1.
(Gloria Bistrița) 
pion național, 2. 
(Cetate Deva) 14:31,0, 
Vasilioaie (Unirea Alba 
14:33,0, 4. Dănuț Leșan (CSȘ Bis
trița) 15:00,0, 5. Val. Voicu (CSȘ 
1 Buzău) 15:06,0, 6. Marius Ungu- 
rcanu (CSȘ Poli Timiș.) 15:15,0 
ECHIPE : 1. C.S.Ș. Tulcca 73 p — 
campioană națională, 2. **
B. Mare 74 p, 3. C.S.Ș 
Deva 83 p.

JUNIOARE ni 
concurente) : 1.
(CSȘ P. Neamț) 
nă națională, 2. 
(CSȘ Bistrița) 
West (Cetate Deva) 6:53,0, 4.
Mariana If tim ie (CSȘ 2 Tg.
Neamț) 6:55,0, 5. Mariana Sulescu 
(Cetate Deva) 6:58,0, 6.
Nicolae (CSȘA C-lung) 6:59.0 : 
ECHIPE : 1. C.S.Ș. Cetate “
15 p, campioană națională.
C. S.S. Bistrița 28 p, 
Piatra Neamț 29 p.

2.

2. C.S.Ș 
, Bis-

4 500 m 
Dumitru 
14:24,0 -
D-tru

3.

(135 
Pop 

cam- 
Dobre 
D-tru 
Iulia)

C.S.Ș. 1 
Cetate

m (124
Negură

— 2 000
Tulia 
6:49,0, campioa-
Ana Algiorgi 

6:51,0, 3. Traute
Deva) 6:53,0, 

(CSȘ 2

Ionela

Deva
2.

3. C.S.S.

I —
I 0 „REMIZĂ"

Acel 0—7 de la Craiova și pre- 
Izența echipei Dinamo au făcut 

neîncăpător stadionul din parc. 
Poate că cei mai mulți dintre 
suporterii studenților sînt nemul- 

Ițumiți că echipa lor... a pierdut 
un punct, dar cei mai realiști 
se vor gîndi, totuși, că putea 
fi... și mai rău. Puteau cîștiga I oaspeții, care în repriza secun
dă s-au văzut mai mult în te
ren, au dominat uneori catego
ric, au șutat mai mult (în min. 

154, Custov a trimis in bară, din 
lovitură liberă de la 18 m), iar 
Moldovan a avut cîteva inter
venții salvatoare (în special în 

Imin. 3, la „bomba44 lui Augustin 
și la reluarea lui Iordache ; în 
min. 32, la șutul aceluiași lor-

ECHITABILĂ
dachc). Putea învinge și „U“, 
dacă ne aducem aminte de ma
rile ratări ale lui Tiglariu (min. 
8), Cîmpeanu II (min. 20, 72 — 
singur cu portarul), Batacliu 
(min. 38) și de intervenția lui 
Speriatu (min. 26, la voleul lui 
Cîmpeanu II). Așadar, vom spu
ne că acest „X“ este echitabil. 
Meciul a plăcut, 60—70 minute a 
avut nerv (și nu nervi, în ciuda 
mizei, întilnirea a fost curată, 
dîrză, dar sportivă), ritm susți
nut, faze de poartă și momente 
de tensiune. Scorul a fost sta
bilit în mai puțin de 3 minute, 
în min. 74, Boca a pătruns pînă 
la linia de fund, s-a împiedicat 
în minge, aceasta l-a lovit în 
călcîi, a revenit Ia Tegean, care

Stadion N 
motiv 30 000. 
Șuturi la poai 
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72 D. Zamfir 7 
A arbilrat 

ceava) și i. Ca
Trofeul Pel

•
a centrat cu 
Ionul a atins 
partea opusă 
ren și CÎMP1 
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DOMINARE IN VAN *

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ:

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN S APRILIE

I. Avellino — Pistoiese 1
II. Bologna — Inter ANULAT

III. Brescia — Napoli 2
IV. Cagliari — Perugia 1
V. Como — Ascoll x

VI. Fiorentina — Torino 1 
VII. Juventus — Catanzaro 1 

VIII. Udinese — Roma 2
IX. Nitramonia — C.S. T-viște 2 
X. Rapid — Metalul Plopeni 1

XI. U.T.A. — F.c. Bihor 1
XII. Dacia — F.C.M. Reșița 1

XIII. C.F.R. Tim. — Olimpia x
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

971.072 lei, din care 6.421 lei, 
report la categoria 1.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 
DIN 5 APRILIE 1981. Extragerea 
I : 41 58 10 71 76 79 82 35 31 60 
38 11 ; Extragerea a Il-a : 77 9 5 
65 1 81 40 16 62 68 8 34 ; Extra
gerea a m-a : 29 76 86 88 65 47 ; 
Extragerea a IV-a : 17 10 85 41 
40 89 ; Extragerea a V-a : 21 73 
6 56 42 25. FOND TOTAL DE 
CIȘTIGURI : 1.616.284 lei.

ACTUALITĂȚI
Astăzi se inaugurează activita

tea în aer liber, cu «Criteriul de 
primăvară'*,  programat atît pe 
terenurile de la 23 August, cît 
și pe cele de la Tenis Club 
București. • Activitatea inter
națională a tenismanilor noștri 
începe și ea să se intensific^. In 
cîteva orașe braziliene se va da 
startul, în a doua decadă a lunii 
aprilie, în concursul „Banana- 
Bowl44, competiție internațională 
rezervată juniorilor de toate ca
tegoriile, Ia sfîrșitul căreia se 
vor acorda puncte în vederea 
dreptului de participare la C.M. 
de juniori. Vor fi prezenți și

DIN TENIS
tinerii tenismani români Florin 
loan, Emil Ilnat și Mihnea Năs- 
tase • La turneele din circu
itul care va avea loc în Belgia, 
urmează să plece zilele acestea 
Dumitru Ilărădău și Adrian 
Marcu • Notăm, în sfîrșit, par
ticiparea la turnee bilaterale, cu 
cluburi similare din țările res
pective, a echipei Steaua în 
U.R.S.S. (la Tașkent), făcind de
plasarea, printre alții, Laurențiu 
Jiței, Andrei Leonte Răzvan 
Constantinescu și Mihaj Șovar, 
și a echipei Dinamo București 
în Ungaria.

I
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CURĂ BALNEARĂ SI ODIHNĂ LA MONEASA
Stagiunea Moneasa situată într-o depresiune — 290 m 

altitudine — Ia poalele masivului Codru-Moma (Munții A- 
puseni) este deschisă tot timpul anului.

Renumită pentru frumusețea peisajului dar și 
eficacitatea izvoarelor sale de apă minerală, in stațiune se 
pot trata nevroze, iar ca boli asociate afecțiuni ale apara
tului iocomotor.

Stațiunea are un climat de cruțare, efect calmant asupra 
sistemului nervos central, fiind recomandată pentru con
valescenți și stimuiind procesele imunologice.

Stațiunea Moneasa are posiiblităti bun? de cazare. în 
hotel sau vile de confort A. I și II.

Clubul si popicăria stau la dispoziția turiștilor Excursiile 
în locuri de mare pitoresc (poiana Cioaca. Piatra cu Lapte, 
vîrful Runcu. cascada Doroaia. peștera Liliecilor sau peștera 
Cristalelor) sînt mult îndrăgite de turiști

Informații suplimentare si bilete pentru odihnă sau cură 
balneară se pot obține la toate agențiile și filialele Ofi
ciilor județene de turism din tară.

pentru

$
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Traversînd una dintre cele mai 
grele săptămîni din întreaga ei 
carieră, F.C. Baia Mare și-a a- 
dunat sîmbătă ultimele ei forțe, 
încercînd să obțină ceea ce n-a 
reușit niciodată în ultimii 
victoria într-un meci cu 
Argeș. Am urmărit astfel, 
preună cu un public și el 
încercat, forcingul declanșat din 
start de băimăreni, cu o parti
cipare activă a tuturor liniilor, 
cu precădere a mijlocului 
pei ; compartiment rampă 
lansare a multor acțiuni 
sive în care cel mai lucid 
t?or se dovedea a fi tînărul Tă- 
tăran. Și, cum piteștenii repetă 
de mult lecția apărării pe tere
nuri străine, virfurile Terheș și 
Roznai ‘ au acuzat marcajul se
ver practicat de Chivescu 
respectiv, Cîrstea,

balonul

ani : 
F.C.
îm- 

greu

e chi
de 

ofen- 
jucă-

și. 
reușind pri

mul șut pe spațiul porții adverse 
abia în min. 27, cînd Cristian a

IERI
SERIA I

ieșit inspirat, blocînd 
trimis de Terheș, de Ia 7—8 m. 
Apoi. în min. 32 (șut 
plonjon Cristian in-extremis) și 
42 (cap Tătâran, intervenție de 
ultim moment a lui... Moiceanu), 
piteștenii au trecut iarăși prin 
mari emoții. Și cînd ^asediul băi- 
mărean44 din această repriză se 
risipise în van. Radu n s-a a- 
flat, în min. 43, foarte aproape 
de deschiderea scorului — îm
potriva cursului jocului, — dar 
Frank a respins prin șpagat.

Timp de aproximativ o jumă
tate de oră de la reluare, ’ 
mărenii 
lor 
dar,

Terheș,

Stadion
ximativ : 10 000.
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. băi- 
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superioritatea teritorială ; 
odată cu scurgerea nemi

loasă a minutelor, ofensiva lor 
își pierdea și mai mult din lu
ciditate, baloanele centrate înalt, 
de pe ambele flancuri, fiind © 
pradă ușoară pentru un Cris
tian în zi mare. O singură dată,

această 
. 73,
cursa

P
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cu 
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ÎN DIVIZIA
F.C. CONSTANTA — GLORIA 

BUZĂU 3—1 (2—0). Autorii go
lurilor : Petcu (min. 4 din 11 m), 
Peniu (min. 5 și 70), respectiv 
Negoescu (min. 77).

GLORIA BISTRIȚA — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ ’ 2—2 (1—0).
Au marcat ; Butuza (min. 44), 
Dănilă (min. 47) pentru Gloria, 
Gherghina (min. 75) și Amar- 
ghioalei (min. 86) pentru Cea
hlăul.

F.C.M. PROGRESUL 
— DELTA TULCEA 
Unicul gol a fost realizat 
Moroianu (inin. 65).

CIMENTUL MEDGIDIA 
C.S.M. SUCEAVA 1—0 (0—0).
înscris : Leu (min. 55).

UNIREA DINAMO FOCȘANI 
I.M.U. MEDGIDIA 2—1 (0—0). 
marcat : Sima (min. 55), " 
(min. 87), respectiv Braic 
63 din 11 m).

C.S. BOTOȘANI — C.S.U. GA
LAȚI 2—1 (0—1). Au înscris :
Luca (mm. 74), Cojocaru (min. 
75), respectiv Ene (min. 35).

C.S.M. BORZEȘTI — CHIMIA 
BRAILA 2—0 (2—0). Autorii go
lurilor : Nistreanu (min. 13) 
Mareș (min. 42).

OLTUL SF. GHEORGHE 
MINERUL GURA HUMORULUI 
2—0 (0—0). Au marcat: Barbu
(min. 54) și Bokor (min. 87).

VIITORUL MECANICA VAS
LUI — VIITORUL GHEORGHENI 
2—0 (1—0). Au înscris : Amar
randei (min. 0) și Mihalcea (min. 
62).

Relatări de la C. Popa, I. To
ma, 1. Baltag, R. Avram, V^ Ma- 
noliu, T. Ungureanu, 
zu, Gh. Briotă

V
(0—3), Delta 
Sf. Gheorghe 
Buzău 
I.M.U. 
greșul

— C.S 
Medgic 
Brăila

Și
i, Gh. 
M.

Grun- 
Florea.

SER

BRAILA
1—0 (0—0). 

de

A

Au 
Ivana 
(min.

1.
2.
3.
4
5>
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14
15
16.
17.
18.

F.C. 
Gloria 
Unirea D. 
C.S.M. 
Viit. M. 
Viit. Gh.
Delta Tulcea 
F.C.M. P. Br. 
Gloria Buzău 
C.S. Botoșani 
C.S.M. Borz.
C.S.U. Galați 
Ceahlăul
Cimentul
Oltul Sf. Gh. 
Minerul G.H.

I.M.U. Med. 
Chimia Br,

C-ȚA 
Bistr.

Sv. 
. VS.

M.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17 5
12 6
11 3
10 3
10 3
10 3
11 0
9 4
9 3

8
8
7
6
7
6

Și

23 
23 
23
22
22

47-10 39 
36-19-30
35- 26 25
36- 22
27- 29 
26-30 
39-33 
29-28
24- 29 21
33- 30
34- 33 
34>-37
25- 33 
25-36 
18-29 
16.-30 
20-37
28- 41

20
20
19
19
19
19
18
18 
16

(duminică
Mecanica

ETAPA VIITOARE
12 aprilie) : Viitorul
Vaslui — Unirea Dinamo Focșani 
(0—2), C.S.M. Suceava — Gloria 
Bistrița (0—2), C.S.U. Galați - 
Cimentul Medgidia (1—2), Mine
rul Gura Humorului — Ceahlăul 
P. Neamț (0—2), Chimia Brăila 
— C.S. Botoșani (0-^-4), Viitorul 
Gheorgheni — F.C. Constanța

PETROLUL 
VA ROȘIORI 
marcat : Gălă 
29), Libiu (mi 
53 din 11 m 
ran (min. 55) 
85).

RULMENTUT 
CHIMICA TÎR1 
Unicul gol a 
Pîslaru (min.

AUTOBUZUL 
ȘOIMII SIBIL 
torii golurilor 
53 și 88), Ene 
tiv Baciu (mi

RAPID BUC 
LUL PLOPEN 
înscris : Bartal 
(min. 52, auto 
Dumitru (min 

flacara iw 
NICA FINA I

PANDURII 1 
LUL BUCURE 
marcat : Prod;

NITRAMON’
C.S. TÎRGOV1: 
utorii golurilor 
15) și Gheorj



„A“, etapa a 23-a ELEVII ȘI-AU DECEPȚIONAT PROFESORII

CTURÂ...
Cluj-Napoca, evoluind fără nici o veleitate.
Prea mare distanța — intr-o săptămină 1 
— între Bănie și Regie l Să o vedem acum 
pe Universitatea cum va încheia duminică 
suita studențească, ia lași, simțind in spate 
răsuflarea dinamoviștilor... Iar pe Ghencea, 
Steaua nu iese din criza eficacității și be
neficiară este colega sa, AS. A., pe cind 
la Baia Mare, Florin Halagian uită (firesc!) 
că a antrenat cindva echipa maramure
șeni dorindu-i atunci promovarea, și aplică 
acum lecția punctului in deplasare, care 
trimite adversara de simbătă spre retro
gradare...

Paul SLAVESCU

Așa cum începuse partida, cu 
marcajul strict, incomod, al bra
șovenilor și cu șarjele ofensive 
ale nunedorenilor. credeam că 
vom asista la un frumos duel al 
stilurilor celor doi valoroși an
trenori, Nicolae Proca și Mircea 
Lucescu. Numai că. elevii și-au 
... trădat cam repede profesorii, 
decepționîndu-i. mai ales brașo
venii, care, acuzind lipsa lui 
Marinescu. * Manciu și Ciobanu. 
au abandonat ..disciplina spar
tană 44 cu care adunaseră puncte 
în deplasare și s-au prezentat ca 
e ech-'pă oarecare, de pluton. 
Corvinul s-a lansat din start spre 
realizarea ..normei0 sale de go
luri, a ratat din plecare mari 
cazii prin Klein. Lucescu $1 Nic-

• .....■■■■■—■

Progresul, mulțumită la un mo
ment dat cu remiza, simte ma
rile slăbiciuni din dispozitivul de
fensiv al gazdelor și îșl încearcă, 
de mai multe ori, norocul, pe 
contraatac, sperînd în... lozul cîș- 
tigător. Și cînd toată lumea cre
dea că nu se mai poate întîm
pla nimic, cu trei minute înain

șa. dar pînă la pauză a punctat 
de două ori și a plecat liniștită la 
cabine. Primul gol l-a marcat 
KLEIN (min. 30), după o cursă 
foarte frumoasă a tui Lucescu 
încheiată cu un șut respins în 
corner de atentul Popa ; corner 
executat ca la carte de... antre
norul hunedorean. care l-a găsit 
nemarcat pe căpitanul echipei 
gazdă și acesta a înscris specta
culos. După ce Popa a mai scos 
un gol. în min. 36, iar Văetuș a 
risipit o deschidere de finețe a 
lui Dumitrache (min. 37), a ur
mat golul lui LUCESCU. înscris 
din fața norții. în același minut, 
după o pasă ideală a lui Văetuș 
și un luft al lui Vărzaru.

Meciul a scăzut, însă, surprin-

...Șl STEAUA A IEȘIT (oarecum) DIN ÎNCURCĂTURĂ!

CORVINUL HUNEDOARA - F.C.M. BRAȘOV 2-0 (2-0) 
spectatori 

(min. 37).
Stadion Corvinul : teren foarte bun ; timp excelent :

ximativ 13 000. Au marcat : KLEIN (...;„, —
Șuturi la poartă : 23-2 (pe poartă : 14-2).

mu uimi ii . A'.cxg 7 — Rednic 6, Gălan 6. Dubinciuc 7. Bogdan 6 —
Klem 8 (min. 77 Oncu). N.ejo 4 (min. 65 Petcu 6) - _ ____rnrha A v/A *

F.C.M. BRAȘOV : Popa 8 - Papuc 5. Panache 6. Vonotu 5. Noahi 5 -
ur fi 'mtn 4Ă Hhnrnho AT C K E___ -1 r, . - . .

(min. X) și LUCESCU
Cornere : 14-1.

apro-

CORVINUL t Alexa 7
Dumitriu ’V 6, K’ _ _ -- - ■»..... — •• v țtttiii. oq reicu oj «•
Lucescu 8. Dumitrache 6, Văetuș 7. „ *

F.C.M. BRAȘOV î Popa 8 - Papuc 5, Panache 6, Vorzaru 5, Naghi 5 -
Bucur 5 ,min. 46 Gherghe 6), Șulea 5, Furnică 7 - Bența 5 (min. 81 
Honu), Paraschivescu 7, Ch'oreanu 5.

A arbitrat : R. Stincan 9 ; la linie : P. Seceleanu (ambii din Bucu
rești) și V ToDon (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : BENȚA.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 1-1 (Q-0)

zător după pauză, repriza secun
dă fiind cam săracă în fotbal. O 
cursă a lui Klein (min. 66), două 
intervenții salutare ale lui Popa 
(min. 67 și 71) și primele șuturi 
la poartă ale brașovenilor (min.

76 — Paraschivescu : min. 86 — 
Furnică), cam atît în partea a 
doua, sub cota ambelor comba
tante.

Mircea M. IONESCU

DENȚESC - UNIV. CRAIOVA 2-0 (1-0)

; teron bun ; timp frumos ; spectatori - aprcxi- 
M. SANDU (min. 40) și CHIHAiA (min. 65 - din 

rtâ : 13—7 (pe poarta : 6—2). Cornere : 4—1.
SCj: Moraru 7 — M. Marian 8, Cazan 8, lorgulescu 
3 btroe 6) — Chihcia 9, O. ionescu 7, Șerbănicâ 6 
>andu 7, Bucurescu 64- (min. 90 Vasovici).
ng 7 - Negrilâ 6, Ștefânescu 6, Ciupitu 6 (min. 
mu 64“ - Donose 6, Beldeanu 6, Bălăci 64“ —
Igâu 6 (mm. 76 Irimescu).
istâțea (Pitești) 6 ; la linie : M Satomir (Cluj-Na- 
lași).
ȘERBANICA.
9. La speranțe : 1-2 (1-0).

Un meci ca în filmele de sen
zații tari pe stadionul Steaua. 
Min. 56 : tîrgumureșeanul Dulău 
primește cartonaș galben, pentru 
repetate neregularități ; ... min.
58 — Dulău recidivează și, nor
mal, vede cartonașul roșu : 
min. 67 — explodează „bomba- 
zilei“ : la un atac în doi, Fanici 
— BIRO I. ultimul amendează 
indecizia fundașilor centrali și 
înscrie, cu sete, sub transversa
lă : 0—1. Steaua este K.O. ! Echi
pa din Tg. Mureș. în inferiorita
te numerică, răsturna toate cal
culele posibile. Dotrivnice între
gului curs al jocului (vezi case
ta tehnică). Potrivnice, pentru că 
pînă atunci Steaua fusese lansa

tă în adevărate asalturi la poar
ta oaspeților (cu fundași cu tot, 
lord ache se instalase cam prin a- 
propierea liniei de centru I), 
poartă ferecată de ..lacătele44 nu
mite Unchiaș. Ispir. Fanici, Mun- 
teanu ș.a.m.d.. sau păzită cu 
strășnicie de portarul Varo (cite 
mingi grele a scos !) și chiar 
de....zeița Fortuna. Revedem în
semnările : min. 15 — Anghelini, 
a trimis, din careu, peste trans
versală ; min. 16 — Unchiaș sal
vează de pe linia porții : „ghiu
lele41 trimise de lovan. Iordănes- 
cu. M. Răducanu. Șameș și Agiu 
trec de puțin pe lîngă spațiul 
porții (min. 27, 29, 31. 32). A ve
nit însă, golul lui Biro, descris

STEAUA - A.S.A. TG. MUREȘ 1-1 (0-0)
Stadion Steaua ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproxi- 

mck 18 wOC. Au marcat; BIRO I (min. 67) și IORDANESCU (min. 76). 
Șuturi la poartă ; 28-6 (pe poartă : 14-2). Cornere : 12-2.

STEAUA : lordache 6 - Anghelini 7. H. Marin 6, Sameș 64-, Agiu 7 - 
Stoica 7, lordănescu 7, lovan 7 - Jurcă 5 (min. 46 |sa<a 5), Bolba 6 
(min. 55 Zahiu 5), M. Răducanu 6 |-.

A.S.A. : Varo 9 — Szabo 7, Unchiaș 8, Ispir 8, Hajnal 64~ — Dulău,
munieanu 6 (min. 46 Both II 6), Boi 
Gall), Biro I 7.

A arbitrat : V. Tătar 9 ; Ia linie 
M. Ivăncescu (Brașov).

Cartonașe galbene : DULĂU. 
Cartonașe roșii : DULĂU.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe

• ........... ...
mai sus. Bucureștenii iuțesc dis
perat jocul și în min. 76 ies (oa
recum) din marea încurcătură : 
Agiu a șutut puternic, Varo n-a 
putut reține si IORDANESCU, 
atent, a înscris : 1—1. A urmat, 
apoi, șutul necruțător al lui Ior-

6, Fodor 6 - Fanici 7 (min. 80

C. Rațiu (ambii din Hunedoara) și

: 2-1 (0-0).

dănescu la încheietura barelor 
(85). ratarea lui Zahiu (min. 87) 
și o nouă... tremură tură a tri
bunelor — Gali plecat singur, pe 
contraatac, trimite afară...

Stelian TRANDAFIRESCU

c craiovean 
de ținut. In 

faultat în 
nu acordă 

□eră de la 
ninute, Mo- 
l de aproa- 
în min. 86 
ner mingea 
;cu.
țiile unui

meci de asemenea importanță. în 
afara fazei din min. 80, Al. Mus- 
tățea a comis și erori mai mă
runte (dar numeroase), după cum 
nu înțelegem de ce la faultul 
lui Șerbănică (lovire — evident 
intenționată și dură — a adver
sarului fără balon) s-a mărginit 
la cartonașul galben...

Radu URZICEANU

IJ-NAPOCA - DINAMO 1-1 (0-0)

teren bun ; timp frumos ; spectatori - aproxi- 
it : CIMPEANU II (min. 74), D. ZAMFIR (min. 77).

(pe poarta : 3—9). Cornere : 6—4.
- L. Mihai 7, Ciocan 7, Dobrău 8, Bagiu 7 — 

igean 7 - Țiglcriu 6 (min. 77 Dobrotă), Cîmpeanu

7-1. Marin 7, Dinu 7, Bumbescu 7, Stredie 7 — 
Kustov 8 - Țălnar 7, Dragnea 8, lordache 6 (min.

iderco (Satu Mare) 7 ; la linie : M. Fediuc (Su- 
•radea).
: 9. La speranțe : 0-2 (0-1).

efect ; ba- 
i barei din 
enit în te- 

compict 
îrta goală ; 
!mp să se 
am o a ri

postat prompt și la atacul din 
min. 77, Dragnea a centrat de 
pe dreapta, iar D. ZAMFIR, de 
pe poziție centrală, a reluat din 
voleu și a înscris imparabil, sub 
bară, de la 4—5 m.

Constantin ALEXE

3A|A MARE - F. C. ARGEȘ 0-0

t" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - apro- 
a poarta : 8-7 (pe poartâ : 5-4). Cornere : 8—2.
: Trank 7 - Borz 5, Condruc 6, Koller 6 (min. 69 
5 - Bălan 6, Tătăran 8, Mureșan 6 - Dragomi- 
), Terheș 6, Roznai 6.
tian 9 - M. Zamfir 7, Stancu 7, Cîrstea 7, Bărbu- 
nin. 88 Toma), Chivescu 6, Ignat 6 - Băluță 6, 
(min. 87 Sigmirean).
bulescu 9 ; la linie : C. Maghiar (ambii din Bucu-

M. ZAMFIR, BALUȚA.
8. La speranțe s 0-1 (0-1).

jocului, în 
■.ase startul 

dar șutul 
dreapta, a- 
Cîrstea pe 

îtor. Nimic 
linia porții 

:ții se apă- 
recurgînd. 

3ri de timp 
„marelui 

în ultimul

„sfert0, ca piteștenii, ieșiți la 
atac pentru a surprinde desco
perit un adversar sleit de atîtea 
încercări, să plece acasă cu • 
victorie. Sigmirean însă, speriat 
parcă în fața... golului, a șutat 
indecis din interiorul careului. 
Eram în min. 88 și meciul era 
jucat.

Gheorghe NICOLAESCU

UN „SCENARIU4 CE
Un meci derulat după un 

„scenariu44 aproape clasic în 
campionat : dominare insistență 
a gazdelor, contraatacuri de mare 
periculozitate ale oaspeților. 
După ratarea lui Dănilă (min. 
3), ieșenii vor deschide scorul 
(min. 11) : C. Ionescu, care a ac
ționat foarte intens în atac, a 
centrat din viteză ; din mijlocul 
grupului de jucători aflat în fața 
porții lui Moise s-a înălțat COS- 
TEA, care a trimis, puternic și 
precis, balonul cu capul în pla
să. Presiunea gazdelor va con
tinua. oaspeții se apără însă b:ne. 
grupați în jurul „șefului defen
sivei44 — Păltinișan. După ocaziile 
ratate de Costea (min. 20) și 
Oprea (min. 22) se va înregistra

OFENSIVĂ
Gazdele au început neașteptat 

de timid partida. Vrînd parcă să 
se dumirească dacă oaspeții au 
intenția să se apere din răspu
teri sau să-și ofere șansa con
traatacului (căci nu făceau nici 
una nici alta), S.C. Bacău părea 
debusolată. amina mereu inițiati
va, trimițincT chiar, din situații 
ușoare, mingea propriului por
tar (de nouă ori în prima re
priză). Abia în min. 32 Constan
tin este pus la încercare de Va- 
manu care își va atrage, însă 
imediat, garda permanentă a lui 
Cheran.

După pauză, băcăuanii își d.s- 
ciplinează jocul. Cum cetrdena-

DOUA GREȘELI DECISIVE
Era greu de crezut că gazdele 

vor părăsi terenul învinse, jude
cind după marea dorință de vic
torie manifestată înaintea parti
dei, dar mai ales după evoluția 
lor din primele 45 de minute ale 
jocului în care au dominat cu 
autoritate, au avut multe momen
te de fotbal bun, aplaudate, une
ori, cu dărnicie, și numeroase ®- 
cazii de a înscrie. Gălățenii n-au 
marcat însă decît o singură dată. 
Și atunci la © fază fixă, cînd 
balonul expediat la o lovitură de 
colț de Orac a fost reluat, din 
voleu, sub „transversală44 de CR. 
RUSU. Aceasta se întîmpla In 
min. 19. tn min. 22, Balaban a 
avut un alt gol „pe tavă44, iar în

DEVINE CLASIC...
egalarea : ieșenii pierd, în min. 
30. un balon în jumătatea de te
ren adversă, NEDELCU face o 
cursă pe partea dreaptă, unde se 
crease un culoar liber, și șutca- 
ză cu efect, din marginea careu
lui,» trimițînd mingea peste Bucu, 
în plasă.

„Momentul doi44 al întâlnirii 
ni-i va arăta pe studenții ie
șeni luptind enorm pentru golul 
victoriei, dar și pe cei din Timi
șoara foarte lucizi în respinge
rea atacurilor adverse și în lan
sarea de acțiuni-surpriză. Moise 
va fi în prim-plan la fazele din 
min. 52 și și 55 ; oaspeții au un 
contraatac de mare rapiditate 
(min. 57) cînd Anghel trage în 
bară 1 Nici Vlătănescu nu poate 

STERILĂ.
torul din echipa vîlceană, Savu, 
a rămas blocat de marcajul se
ver al lui L. Moldovan, replica 
oaspeților nu s-a îmbunătățit. 
Șarjele lui Șoiman și Șoșu (din 
linia a doua) au Jevanit mai 
dese, mai agresive, msuși Botez, 
cel prost plasat și în contratimp, 
din prima repriză, a început să 
zburde, asumîndu-și și rolul de 
finalizator.' în min. 54, într-ade
văr, BOTEZ va și marca golul 
victoriei, șutînd liftat, din unghi 
închis, din apropierea porții. O- 
fensiva alb-roșilor a continuat 
apoi pînă la sfîrșitul meciului, 
frînată însă de multe ©ri de lip
sa de inspirație a lui Chitaru.

min. 33 Cr. Rusu — și el ocazia 
majorării scorului, dar în am
bele situații s-a ratat cu neîn
chipuită ușurință. După pauză, 
cu vîntul împotrivă (și parcă 
ceva mai puternic decît în pri
ma repriză), F.C.M. Galați simte 
nevoia unui plus de prudență în 
apărare cedînd în acest fel tot 
mai mult inițiativa adversarilor. 
Jocul se mută și se menține mai 
mult în jumătatea de teren a 
gazdelor. In min. 53. vine ega
larea : Vlad trimite, neglijent, o 
pasă la portar. ȚEVI atent, in
terceptează balonul și îl trimite 
în plasă. Gălățenii revin în atac, 
dar fără forța necesară de a ob
ține golul victoriei. în schimb.

POLITEHNICA IAȘI - „POU“ TIMIȘOARA 1-1 (1-1)
Stadion „23 August'*  ; teren bun ; timp frumos ; spectatori - apro

ximativ 10 000. Au marcat : COSTEA (min. 11), respectiv NEDELCU (min. 
30). Șuturi la poartă : 20-7 (pe poartă : 8-5). Cornere : 12-1.

POLITEHNICA IAȘI : Bucu 6 — Oprea 7, Anton 7 Ursu 6, Ciocîrlân 7 — 
Romilă 7, C. Ionescu 7, Simionaș 7 — D. Ionescu 6 (m:n. 86 - Opaiț), 
Dănilă 5 (min. 46 — Cioacă 6), Costea 8.

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Moise 8 - Nadu 6, Șunda 7, Păltinișan 8, 
Murar 6 — Dembrovschi 7, Manea 6, Vlătănescu 8 - Anghel 6, Nedelcu 8, 
Palea 6.

A arbitrat : O. Ștreng 8 ; la linie : M. Neșu (ambii din Oradea) 
și N. Georgescu (București).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 4—0 (1-0).
• ..................... ..

marca la 3 m. dc poarta lui 
Bucu. Ieșenii revin și au golul 
„în picior44 în min. 62 (deviere 
Moise în corner la șutul lui Cio- 
cîrlan). min. 67 (Simionaș de la 6 
m., reluare peste bară), min. 73 
(șut fulgerător — Costea. în 
bară !). 84 și 86 (lovituri cu capul

S.C. BACĂU - CHIMIA RM. VÎLCEA 1-0 (0-0)
Stadion „23 August", teren bun, timp rece, spectatori - aproximativ

10.000. A marcat BOTEZ (min. 54). Șuturi la poartă : 18-4 (pe poartă :
4-1). Cornere : 12-1.

S. C. BACAU : Ursache 7 - Andrieș 6, Cârpaci 7, Lunca 6, Elisei 6 —
L. Moldovan 7, Vamanu 6, Soșu 7 (min. 82 C. Solomon) — Șoiman 7,
Botez 6 (min. 74 Antohi 5), Chitaru 5.

CHIMIA : Constantin 6 - Basno 6, Catargiu 6, Iordan 6, Cincă 7 — 
Savu 6, Alexandru 6 (min. 39 Cheran 7), Georgescu 5 — Teleșpon 5,
Preda 5, Gîngu 6.

A arbitrat : Gh. Jucan (Mediaș) 
I. Roșoga (București).

Cartonașe galbene : SOȘU, CINCA. 
Trofeu! Petschovschi 9. La speranțe :

Speranța majorării scerului s-a 
legat de intrarea în teren a lui 
Antohi, dar acesta n-a excelat 
decît prin demarcări continue. A- 
turici cînd a avut mingea la Di- 
cior. a părut timid sau a ratat 

F.C.M. GALAȚI - PROGRESUL VULCAN 1-2 (1-0)
Stadion Dunărea ; teren bun ; timp rece, vînt ; spectatori - aproxi

mativ 12 000. Au marcat : Cr. RUSU (min. 19), ȚEVI (min. 53 și 87). 
Șuturi la poartă : 17—12 țpe poartă : 8-6). Comere : 14-3.

F.C.M. GALAȚI : Jivan 6 - Popescu 6, Vlad 5, Stoica 7, Moțoc 6 — 
Comșa 7, Balaban 6, Ov. Rusu 5 (min. 82 Zlate) — D. Radu 6, Cr. Rusu 6, 
Orac 8.

PROGRESUL VULCAN : Bulancea 7 - Nignea 6, Reti 6. Grigore 7, Gh. 
Ștefan 6 — Neculce 6, Mateescu 7, Tică 6 — Glonț 6, Țevi 8, Apostol 7.

A arbitrat : V. Ciocîlteu 9 ; la linie : G Vlase (ambii din Craiova), FI, 
Cenea (Caracal).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 3—1 (2—0).

ale lui Oprea). Timișorenii în
treprind periculoase „raiduri44 
(min. 77 și 79) prin Anghel și 
Palea. O egalitate puțin scontată 
dacă ne gîndim că „Poli44 a lă
sat acasă cinci jucători, acciden
tați...

Eftimie IONESCU

9 : la linte : N. Raîneo (Bîrlad) ȘÎ

1-1 (0-1).

incredibil. Mostra cea mai re
prezentativă : min. 84, șut înalt 
peste bară, la distanța de... 4 m 
de Constantin care împietrise.

(on CUPEN

te de fluierul final, bucureștenii 
reușesc să înscrie, prin același 
ȚEVI, care profitînd de o dega
jare greșită a Iui Jivan, a trimis 
balonul, din afara careului mare 
în plasă, din întoarcere, peste un 
buchet de jucători. înscriind un 
gol mare, cît două puncte 1

Mihai IONESCU

a — Oltul 
-2), Gloria 
zești (0—1), 
F.C.M. Pro-

-a

POIANA C1MPINA — TRAC
TORUL BRAȘOV 1—2 (0—0). Au 
înscris : M. Ionescu (min. 54), 
respectiv Oancea (min. 66 și 74).

Meciul SIRENA BUCUREȘTI — 
LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI fl 
fost amînat.

Relatări de la A. Cristea, M. 
Bizon, V. Timuc, Nic. Ștefan, 
Gh. llinca, P. Cristea, V. Lazăr, 
C. Vîrjoghie.

TI — KO- 
2-0). AU 
min. 20 și 
Toma (min.

71), Topo- 
maru (min.

1. C.S. T-VIȘTE 23 17 5 1 49- 8 39
2. Petrolul PI. 23 15 6 2 51-13 36
3. Rapid Buc. 23 12 4 7 40-24 28
4. Rul. Alex. 23 9 5 9 27-24 23
5. Met Plop. 23 9 5 9 23-21 23
6. Flacăra Mor. 22 9 4 9 26-24 22
1. Mec. fină 22 9 4 9 28-28 22
8. Tractorul Bv. 23 10 2 11 32-33 22
9. Autobuzul 22 8 5 9 30-28 21

10. Pandurii 22 9 3 10 25-24 21
11. Metalul Buc. 22 7 6 9 29-29 20
12. Gaz metan 22 7 6 9 22-27 20
13. Poiana Cîmp. 22 9 2 11 27-35 20
14. Șoimii IPA 22 8 4 10 25-38 20
15. ROVA Roș. 23 8 4 11 21-35 20
16. Chimica Tîrn. 23 8 4 11 28-46 20
17. Nitram. Făg. 23 8 3 12 19-37 19
18. Sirena Buc. 21 2 4 15 20-48 8

ANDR1A — 
0—1 (0—1). 

realizat de

UREȘTI — 
(0—0). AU- 

tnoiu (min. 
75), respec-

— META-
(1—0). Au 

1. 26), Bobe 
ispectiv Ad. 
utogol).

— MECAr 
ZȘTI 0—0.

— META- 
-1 (0—1). A
n. 17). 
JARAȘ — 
2 (0—2). A- 
aca (min. 
lin. 31).

ETAPA VIITOARE (duminică 
12 aprilie) : Autobuzul București 
— Rapid București (1—2), Trac
torul Brașov — Metalul Plopeni 
(0—1), Șoimii IPA Sibiu — Pan
durii Tg. Jiu (0—4), Chimica Tîr- 
năveni — Flacăra Moreni (0—5), 
Sirena București — Mecanică 
fină București (0—1), Luceafărul 
București — C.S. Tîrgoviște 
(2—1), Gaz metan Mediaș — Ni- 
tramonia Făgăraș (0—0), Petro

lul Ploiești — Poiana Cîmpina 
(2—1), Metalul București — RO- 
VA Roșiori (1—1), Rulmentul A- 
lexandria — 6tă.

SERIA a lll-a
U.T. ARAD — F.C. BIHOR O- 

RADEA 3—2 (2—0). Au înscris : 
Coraș (min. 2 și 65), Mușat 
(min. 41), respectiv Georgescu 
(min. 56 și 81).

METALUL AIUD — METALUR
GISTUL CUGIR 2—0 (0—0). Au 
marcat : Ilea (min. 53) și Ilie 
(min. 67).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — RA
PID ARAD 1—0 (1—0). Unicul gol 
a fost realizat de M. Pop (min. 
13).

ÎNFRAȚtREA ORADEA — U.M. 
TIMIȘOARA 2—0 (0—0). Autorii
golurilor : Popovici (min. 52 din 
11 m) și Munteanu (min. 80).

C.I.L. SIGHET — MINERUL
CAVNIC 3—2 (1—1). Au marcat : 
Ionescu (min. 28, min. 80 din 11 
m și min. 81), respectiv Bonte 
(min. 32) și Tulba (min. 82).

DACIA ORAȘTIE — F.C.M 
REȘIȚA 1—0 (0—0). A înscris :
Nenu (min. 75).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
MINERUL ANINA 6—0 (2—0). A- 
utorii golurilor ; Văcariu (min. 
14, 52, 80 și 89), Croitoru (min. 
22) și Stoia (min. 74).

C.F.R. TIMIȘOARA — OLIM
PIA SATU MARE 2—2 (1—1). Au 
înscris : Stoișin (min. 23), Roșea 
I (min. 80) pentru C.F.R., Mihuț 

(min. 34) și State (min. 72) pen
tru Olimpia.

MINERUL LUPENI — AURUL 
BRAD 0—0.

Relatări de la N. Străjan, i. 
Crăciun, I. Lespuc, I, Ghișa, S. 
Pralea, B. Crețu, P. Sumandan,
S. Marton și I. C otc!SCU.

1. U.T.A. 22 15 3 4 42-14 33
2 C.F.R. Cj.-N. 22 11 4 7 40-27 26
3. Olimpia S.M. 22 10 5 7 47-29 25
4. F.C. Bihor 22 10 5 7 36-25 25
5. F.C.M. Reșița 22 11 2 9 33-24 24
6. înfrățirea 22 12 0 10 29-30 24
7. C.I.L. SighcF 22 10 3 9 38-42 23
8. Metalul Aiud 22 11 1 10 31-38 23
9. C.F.R. Tim. 22 8 6 8 30-27 22

10 Aurul Brad 22 8 5 9 37-29 21
11. U.M. Tim. 22 8 5 9 25-23 21
12. Min. Lupeni 22 9 2 11 32-33 20
13. Dacia Orăștie 22 7 6 9 22-43 20
14 Met. Cugir 22 8 3 11 30-33 19
15. Minerul M.N. 22 9 1 12 32-38 19
16 Min. Cavnic 22 8 3 11 32-39 19
17. Rapid Arad 22 7 5 10 24-35 19
18. Min. Anina 22 5 3 14 16-47 13

ETAPA VIITOARE (duminică 
12 aprilie) : Minerul Cavnic — 
Minerul Moldova Nouă (0—2) 
Rapid Arad — U.T. Arad (0—3) 
Olimpia Satu Mare — C.I.L. Si
gnet (3—3), Dacia Orăștie — Mi
nerul Anina (0—5), Metalurgistul 
Cugir — Minerul Lupeni (0—4), 
U.M. Timișoara — C.F.R. Timi
șoara (0—0), F.C.M. Reșița — 
Metalul Aiud (0—1), C.F.R. Cluj- 
Napoca — Aurul Brad (1—1), 
F.C. Bihor Oradea — înfrățirea 
Oradea (1—3).

NICOLAE - OMUL DE GOL
F.C. OLT - JIUL 1-0 (1-0)

Stadion „1 Mai44 ; teren denivelat ; timp frumos j spectatori - aproxima
tiv 9 000. A marcat : NICOLAE (min. 13). Șuturi la poartă : 13—6 (pe
poartă : 6-2). Cornere î 9—3.

F. C. OLT : Anghel 7 — Martinescu 8, Nicolae 9, Ciocioană 7, A. Mincu 
6 — Șoarece 6, Matei 7, lovonescu 8 — I. Petre 5 (min. 66 Prepeliță 6), 

lamandi 6, Pițurcă 5 (min. 41 P. Petre 7).
JIUL : Caval 74~ — P. Grigore 6, Vosiliu 7, Rusu 6, Miculescu 6 

Vargo 7, Giuchici 74", Stoica 6 (min. 66 Neogu 6) - Șumulanschi 7, Să- 
lăjan 6, Stoichiță 6 (min. 71 Schmit 6).

A arbitrat : G. Dragomir 9 ; la linie ; Șt Dinu (ambii din Bucu
rești) și C. Ghiță (Brașov).

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

Fără să facă un joc pe măsu
ra posibilităților sale reale, F.C. 
Olt a obținut totuși o victorie 
prețioasă și meritată. Gazdele 
partidei dc la Slatina au avut, 
cum era de anticipat, o supe
rioritate teritorială, dar nu s-au 
putut impune de o manieră mai 
clară, mai netă, din cauza insu
ficienței forțe de atac. Explicația 
o găsim în randamentul sub ni
velul obișnuit pe care l-au dat 
îndeosebi jucătorii folosiți ne 
posturile de extreme, dar — în 
oarecare măsură — și alți titu
lari (lamandi. Șoarece). în aces
te condiții, omul de gol al echi
pei gazdă s-a dovedit a fi 
NICOLAE — cel mai bun jucă
tor de pe teren —, care în min. 
13 a reușit să fructifice, printr-o 
spectaculoasă lovitură de cap, 
co-nerul executat de Iovănescu, 
iar în minutele 35 și 80 să-1 

pună, de asemenea, în dificultate 
pe portarul Cavai prin alte două 
șuturi precise și puternice. Sco
rul putea deveni’ mai consistent 
în favoarea Oltului, îndeosebi 
spre finalul meciului, dar Prepe
liță (în min. 35) și mai ales Ia- 
mandi (în min. 39. după o cursă 
solitară începută din oroona ju
mătate de teren) au ratat două 
excelente ocazii de gol.

Ca și în ediția trecută cînd a 
întîlnit pe F.C. Olt pe terenul aces
teia, Jiul s-a dovedit și simbătă un 
adversar incomod. & cărui repli
că a produs in general s. bună 
impresie. Cu un J ucn.ei în re
venire de formă, oaspeții au e- 
voluat bine la .njlccul lereau- 
lui, dar au manifestat fragilitate 
în atac, ei neizbutînd să pună în 
real pericol poarta adversă.

Constantin FIRANESCU
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Dorina Damian cea mai eficientă jucătoare a 
. Cluj-Napoca — aruncă la poartă peste „zidul" 

Foto: ION

DIVIZIA „A" DE HANDBAL 
A REÎNCEPUT SUB SEMNUL

UNOR MARI SURPRIZE
REZULTATELE ETAPEI A X-A

Progresul București
Univ. Tim.
Textila Buhuși 
Mureșul Tg. Mureș 
Constructorul B. Mare

Dinamo Brașov 
Univ. Craiova 
C.S.M. Borzești 
Gloria Arad 
Relonul Săvinești

MASCULIN
— Dinamo București 
— H. C. Minaur
— Știința Bacău
— Politehnica Tim.
— Steaua

FEMININ
— Univ. Cluj-Napoca
— Constructorul Tim. 11—11
— Știința Bacău
— TEROM Iași
— Rulmentul Bv.

13—16

11—23
18— 13
19— 20

pe 
a 

do 
ce 
Și

Cluj-Napoca, în timp 
brio 
la fete.

Dinamo
capătul

Dinamo
București 
unui meci

Returul celei de a 23-a ediții 
a campionatelor de handbal, Di
vizia „A", a început sub sem
nul unor mari surprize. Steaua 
a pierdut primul său punct din 
acest campionat (la Săvinești), 
Gloria a întrecut la scor 
Poli — la băieți^ Progresul 
fost învinsă in fief propriu 
„U“ ~ J " ■ ■■
Rulmentul a trecut cu 
„obstacolul" Baia Mare,

MASCULIN
Brașov — 
17—17. La

plăcut, cele două 
formații și-au împărțit... frățeș
te punctele. Cele mai multe go
luri : Chicomban 7, Bota 4, res
pectiv Flangea 6 și Bedivan 5. 
(Ilie Stanca — coresp.).

U. Craiova — II. C. Mina» 
19—20. Desprinzîndu-se net în 
prima repriză (13—7), băimăre- 
nii au rezistat cu brio asaltului 
final al gazdelor. Cele mai 
multe goluri : Stuparu 7, Cor
nea 4, respectiv M. Voinea 9 și 
Mirotiitic 6. (Ștefan Gurgui 
— coresp.).

C.S.M. Borzești — Știința Ba
cău 15—23. Golgeteri : A. Ber- 
becaru 4, respectiv Hornca 5. 
(Vasile Ncniță — coresp.).

Gloria Arad — Poli Timișoa
ra 12—7. Arădenii s-au revan
șat copios pentru înfrîngerea la 
limită din tur. Cele mai multa 
goluri : Deacu 5, Vojtilă 4, res
pectiv Diliță 4. (Nicolae Stră- 
jan — coresp.).

Relon Săvinești — Steaua 
23—23. Deși cei doi interi ai 
campioanei au avut o eficiență 
deosebită (Stingă 12 și Dumitru 
9), Steaua n-a putut trece da 
dîrza opoziție a gazdelor. (Ni- 
culae Marcu — coresp.).

FEMININ
Progresul București — Uni

versitatea Cluj-Napoca 13—16. 
Paradoxal, meciul â fost pier
dut de cele mai bune jucătoare 
ale Progresului : Sasu — 
a ratat 7 acțiuni și Popa 
a irosit două aruncări de 
m în situații „cumpănă", 
dentele, calme, lucide, 
grupate în apărare și cu

care 
care 
la 7 
Stu- 
bine
Da-

vest-german

BASCHET • In meci amical 
la Ludwigsburg, reprezentativa 
Cehoslovaciei a întrecut forma
ția R.F, Germania cu 79—75 
(38—36). In erașul __ I ___
Leverkusen, echipa Reali Madrid 
a Învins cu 100—80 (55—40) for
mația locală Tus 04.

BIATLON • La Hedcnaeset (Sue
dia) în „Cupa Mondială" s-a 
disputat o cursă de 20 km tn 
care sportivii din R.F. Germania, 
au ocupat primele trei locuri. 
Victoria a revenit lui Fritz Fis
cher cu timpul de lhl7:35. După 
desfășurarea acestei probe, în 
clasamentul general al „Cupei 
Mondiale" conduce Frank Ullrich 
(R.D. Germană) eu 131 p, urmat 
de Alabiev (U.R.S.S.). cu 130 p.

BOX • Organizația boxului 
mondial (WBC), cu sediul la 
Ciudad de Mexico. îl recunoaște 
ca deținător al titlului mondial 
la categoria grea pe americanul 
de culoare Larry Holmes, învin
gător prin K.O. tehnic al lui 
Cassius Clay. Clasamentul recent 

( 9 -6) 
( 5- 1) 
( 6-13) 
( 9- 6) 
( 8-10)

fastă au cules o vic- 
meritată.

mian in zi
torie meritată. Au marcat : 
Popa 8, Sasu 2, Bădescu 2 și 
Biro 1 — pentru Progresul. Da
mian 8, Morariu 4, Sântejudean 
2 și Petrescu 2 — pentru Uni
versitatea. Au arbitrat foarte 
bine Remus Anțochi și Hans 
Boschner (Brașov).

Universitatea Timișoara — 
Constructorul Timișoara 11—11. 
O luptă oarbă, nenumărate ob
strucții și — în final — un just 
rezultat de egalitate. Construc
torul agonisește primul său 
punct în acest campionat. Gol- 
getere : Luțaș 6, respectiv Co- 
jocărița 4. (Constantin Crețu — 

coresp.).
Textila Buhuși — Știința Ba

cău 11—23. Golgetere : Ciobota- 
ru 5, respectiv Torok 11. (Ilie 
Iancu — coresp.).

Mureșul Tg Mureș — TE
ROM Iași 18—13. Apărarea mu- 
reșencelor a fost deosebit de 
mobilă, ea luînd poziție fie a- 
vansată, fie retrasă, în funcție 
de necesități. Atacul gazdelor 
— excelent coordonat de Ma
ria Dorgo — a fost rapid si 
productiv, iar contraatacul, gra
ție mingilor „lansate**  de por
tarul Angela Bloj, s-a dovedit 
o armă eficientă. Astfel. Mure
șul a condus în permanență, a- 
vînd chiar și 8 goluri avans 
(15—7 în min. 40). Lipsite de 
aportul lui Covaliuc, ieșencele 
n-au relevat vreo concepție de 
joc. Ele s-au apărat slab și au 
irosit mult în atac. Au înscris : 
Dorgo 7, Pereș 4. Frîncu 2, Fe- 
jer 2, Jucan 2, Bărbat 1 — pen
tru Mureșul, Corban 6, Dîscă 
2, Humelnicu 2, Răducu 1. Vi- 
șan 1 și Spiridon 1 — pentru 
TEROM. Au arbitrat bine : Va- 
sile Sidea și Pantelie Cârligea- 
nu (București).

Ion GAVRILESCU

Constructorul Baia Mare — 
Rulmentul Brașov 19—20. Vic
torie meritată a cîștigătoarelor 
„Cupei României**.  Gazdele au 
ratat — printre altele — și 4 
aruncări de la 7 m. Cele mai 
multe goluri : 
tiv Andrei 8.

— coresp).

Feher 5, respec- 
(Vasile Săsăranu
I

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Întocmit de acest tor la catego
ria grea are urmă_toarea 
gurație : 1. Larry 
campion al lumii 
ney (S.U.A.) ; 3. 
(S.U.A.) : 4. Mike 
5. Marty Monroe
Trevor .Berblck __ ___
Ken Norton (S.U.A.) ; 8.
Page (S.U.A.) ; 9. Bernardo Mer
cado (Columbia) etc.

CICLISM • „Turul regiunii 
Tarn" (Franța) a fost cîștigată 
de rutierul francez Jean-Rene 
Bernaudeau. urmat de compatrio
tul său Marc Madiot șl de Greg 
Lemond (S.U.A.).

HOCHEI • La Oerebro s-au 
întîlnit pentru a doua oară tntr-o 
partidă amicală echipele de ho
chei pe gheață ale Finlandei sl 
Suediei. 2—2 (1—0, 1—1, 0—1). tn 
prima intîlnire la Stockholm, cîs- 
tigaseră gazdele cu 4—2. © Tn

confl- 
Holmes (S.U.A.) 

; 2. Gerry Coo- 
Leon Spinks 

Dokes (S.U.A.);
(S.U.A.) ; 

(Canada) :
6.
7.

Greg

SPORTIVI ROMÂNI
PESTE HOTARE

AL DOILEA TURNEU CIȘTIGAT DE SEGÂRCEANU
nostru campion de tenis Florin Segărceanu obține 
succes în două săptămîni, în cadrul circuitului ita- 

astă dată, la Bari, el a întrecut în sferturi de finală 
Botazzi (Italia) cu 4—6, 6—3, 7—5, apoi în semifinale 

în

Tinărul 
al doilea 
lian. De 
pe Luca 
pe Francisco Cancelotti (Italia) cu 6—4. 6—4, pentru ca 
finala turneului să-l învingă destul de ușor pe Vittorio Mag- 
nelli (Italia) cu 6—3. 6—1.

Concomitent, făcînd dublu cu suedezul. Sundstroem, Laurențiu 
Bucur s-a calificat în semifinalele probei de perechi, întrecind 
cuplul Derlin (Noua Zeelandă) — Batten (S.U.A.) cu 6—2, 6—3. 
în semifinale. Bucur — Sundstroem au fost învinși cu 3—6, 
4—6 de perechea Tiemek — Navratil (Cehoslovacia).

PENTATLONIȘTII NOȘTRI 
CONCUREAZĂ LA PARIS

între 5 și 9 aprilie se vor 
desfășura la Paris întrecerile 
unei tradiționale competiții in
ternaționale de pentatlon mo
dern, la care și-au anunțat 
participarea sportivi din 13 țări: 
Franța. Italia. U.R.S.S., R. F. 
Germania, Polonia, Spania, 
Portugalia, Brazilia, Ungaria, 
Republica Arabă Egipt, Austria, 
România și Mexic.

Paralel, va avea loc și con
cursul pentru „Cupa țărilor la
tine".

Iată programul zilei : 5 apri
lie — călărie ; 6 aprilie — scri
mă ; 7 aprilie — natație ; 8 
aprilie — tir și 9 aprilie — 
proba de cros.
FLORIN GHEORGHIU REMIZĂ 

CU SMEJKAL
în prima rundă a turneului 

international de șah de la Mos
cova. marele maestru român 
Florin Gheorghiu a remizat cu 
Smejkal (Cehoslovacia), rezul
tatul de egalitate fiind consem
nat și in partidele Timmari — 
Andersson si Portisch — Petro
sian. Campionul mondial Ana
toli Karpov a ciștigat la Bala- 
șov. Smîslov. cu piesele negre.

TINERI RUGBYȘT1

ENGLEZI IN ROMANIA
Pe stadionul „Steaua" din 

Capitală s-a disputat duminică 
dimineață meciul internațional 
amical de rugby dintre echipele 
de juniori Monmouth School 
(Anglia) și Steaua București. 
Partida s-a încheiat cu scorul 
de 16—10 (16—0) în favoarea
tinerilor jucători englezi.

Următorul meci al oaspeților: 
miine (ora 15). în Parcul copi
lului. cu Selecționata de ju
niori a tării noastre.

NOI RECORDURI
MONDIALE LA ÎNOT
NEW YORK.

Cu prilejul unui 
tație desfășurat .. ...............
xas) au fost stabilite două noi 
recorduri ale lumii. Ambrose 
Gaines a realizat în proba de 
100 m liber timpul de 
iar Williams
100 m fluture în 53,81.
cursul s-a disputat într-un ba
zin de 50 m.

(Agcrpres). — 
concurs de na- 
la Austin (Te-

49.36.
Paulus a înotat

Con-

6.IV
AGENDA SĂPTĂMÎNII

8.IV

11.IV 
12.IV

— Pentatlon modern : campionatele Internaționale ale 
Franței, la Paris

— Tenis : turneul internațional de la Houston (S.U.A.)
— Fotbal : semifinalele în cupele europene : Real Ma

drid — Internazionale Milano, F. C. Liverpool — 
Bayern Miinchen (C.C.E.), Dinamo Tbilisi — Feyenoord 
Rotterdam, F. C. Carl Zeiss Jena — Benfica Lisa
bona (Cupa cupelor), Ipswich — F. C. Kola, So- 
cliaux — A. z. ’67 Alkmaar (Cupa U.E.F.A.)

— Lupte greco-romane : Încep campionatele europene, la 
Goteborg

— Gimnastică : Turneul campionilor, la Londra •
— Ciclism : cursa Paris — Roubaix
— Automobilism s „Marele premiu al Argentinei" — 

mula I, la Buenos Aires
— Hochei pe gheață : începe campionatul mondial 

grupa ,,A“, la Goteborg (ține pînă la 26.IV)
— Rugby : România — Italia, în Cupa F.I.R.A.. la Brăila

for-

Zee-

finala „Cupei Mondiale" la ho
chei pe iarbă feminin, de la 
Buenos Aires, se vor întîlni echi
pele Olandei și R.F. Germania. 
In semifinale. Olanda a învins 
cu 7—3 echipa U.R.S.S. iar R.F. 
Germania a ciștigat cu 2—1 jocul 
cu Australia. • Rezultate în 
competiția masculină de hochei 
pe iarbă pentru „Cupa intercon
tinentală". competiție care are 
loc la Kuala Lumpur : Țara Ga
lilor — Italia 1—0 : Noua 
landă — Belgia 1—0.

LUPTE • Desfășurată la 
cord (California). întîlnirea 
cală de lupte libere dintre 
lecțlonatele S.U.A. și U.R.S.S. 
s-a încheiat cu 18—2 în favoarea 
sportivilor sovietici.

POLO • tn turneul de la Stock
holm ; echipa R.F. Germania — 
U.R.S.S. 14—13 (5—2, 4—2, 4—4, 

Con- 
ami- 

se-

l-a învins oe Torre. 
.,negrele“ Kasparov 
victoria în fața lui 
campionul unional.

tot cu 
obținut 

B'eliavski.

si 
a

VICTOR CIOCÎLTEA LOCUL 5 
LA BOCHUM

Turneul internațional de șah 
de la Bochum (R. F. Germania) 
s-a încheiat cu victoria mare
lui maestru Lubomir Kavalck, 
care a totalizat 12 puncte din 
15 posibile, urmat de Vlastimii 
Hort — 10,5 puncte și Murray 
Chandler 9,5 puncte. Marele 
maestru român Victor Ciocîltea, 
care în ultima rundă a remizat 
cu ,Hort. s-a clasat oe locul 5. 
cu 8 puncte. Mihai Ghindă s-a 
situat pe locul 16. cu 4 puncte.

ILIE NĂSTASE ÎNTRECUT 
DE GUNTHARDT

în sferturile de finală ale 
turneului international de te
nis de la Frankfurt pe Main 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Smid — Bob Lutz 7—5, 
6—4 ; John McEnroe — Brian 
Teacher 6—7. 6—4. 6—2 : Stan 
Smith — Raul Ramirez 4—6. 
6—4. 6—3 : Heinz Gunthardt — 
Ilie Năstase 6—4. 7—5.

in preliminariile C.M.: MALTA - R.D. GERMANA 1—2

Pe stadionul din La Valletta, 
in meci pentru preliminariile 
C.M. echipa R.D. Germane a 
întrecut cu 2—1 (2—1) forma
ția Maltei. Gazdele au deschis 
scorul în minutul 11 prin Fa- 
bri, oaspeții au egalat prin 
Schnuphase (min. 20 din pe
nalty) și au înscris al doilea 
gol în minutul 43 prin Haf-

CAMPIONATE

ITALIA (et. 24): Avellino — 
Pistoiese 3—0, Bologna — Inter 
2—1 (s-a jucat sîmbătă), Brescia
— Napoli 1—2, Cagliari — Peru
gia 2—1, Como — Ascoli 0—0. 
Fiorentina — Torino 2—0. Ju
ventus — Catanzaro 3—0, Udi- 
nese — Roma 0—2. Clasament:
1. Roma 34 p. 2—3. Juventus și 
Napoli 33 p.

ANGLIA (cl. 37). Birmingham
— Middlesbrough 2—1. Brighton
— Arsenal 0—1. Leeds — Co
ventry 3—0, Leicester — Aston 
Villa 2—4, Manchester U. — 
Crystal Palace 1—0, Norwich — 
Manchester C. 2—0, Southamp
ton — Nottingham 2—0. Sunder-

1—5). Iugoslavia — Franța 18—4 ; 
Grecia — Suedia 11—7.

TENIS • Finala turneului fe
minin de la Carlsbad (California) 
se va disputa între Chris Evert- 
Lloyd șl Martina Navratilova, tn 
semifinale, Chris Evert-Lloyd a 
învins-o cu 6—4, 6—3 pe Pam 
Shriver, iar Martina Navratilova 
a dispus cu 6—7, 6—3, 6—4 de 
Andrea Jaeger.

VOLEI • Echipa
Cubei, deținătoarea 
dial, și-a încheiat 
U.R.S.S., jucînd la
cu selecționata sovietică, 
pioană olimpică. Gazdele au ob
ținut victoria cu 3—1 (15—13.
6—15, 15—9, 15—6). Din cele pa
tru partide susținute, jucătoarele 
cubaneze au clșt’gat una și au 
pierdut trei • Campionatul 
minin al 
ciștigat de 
fia, cu 
următoare 
ȚSKA Sofia 
demik Sofia

feminină a 
titlului mon
tura eul în 
Pervouralsk 

cam-

fe- 
fost 
So-

Bulgariei a
Levski-Spartak

61 p, pe locurile 
clasîndu-se formațiile

60 p și Aka- 
54 D.

OXFORD-CAMBRIDGE
LONDRA. 3 (Agcrpres). — 

Cea de-a 127-a ediție a cursei 
de canotaj academic, 
dispută ne Tamisa 
paiele de 8 plus 1 
sităților Oxford si 
a fost cîștigată de 
la Oxford care au .
6 780 m în 18:11.0. Cursa din a- 
cest an marchează o premieră 
în istoria confruntării dintre 
studenții de la Oxford și Cam
bridge. fiind pentru prima dată 
cînd participă la întrecere o 
femeie. Sue Bro. în vîrstă de 
22 ani. cîrmaciul schifului re- 
prezentînd Universitatea Ox
ford.

în palmaresul tradiționalei 
curse. Cambridge are 68 de vic
torii. Oxford — 58. în 1877 cele 
două ambarcațiuni sosind la 
egalitate.

care se 
între echi- 
ale Jtniver- 
Cambridge, 

canotorii de 
acoperit cei

PROGRAMUL „TURNEULUI

Organizatorii tradiționalei com
petiții internaționale de rugby 
„Turneul celor 5 națiuni" au 
anunțat programul meciurilor 
ediției 1932. în prima etapă, 
ce se va disputa în ziua de 16 
ianuarie, Irlanda va întîlni Ța
ra Galilor, iar Scoția va juca 
cu Anglia. în continuare, pro
gramul este următorul : 6 fe
bruarie : Țara Galilor—Franța; 
Anglia — Irlanda ; 20 februa
rie : Franța — Anglia ; Irlanda 
— Scoția : 6 martie : Anglia — 
Tara Galilor : Scoția — Franța ; 
20 martie : Franța — Irlanda ; 
Țara Galilor — Scoria.

fner. Iată clasamentul grupei 
a Vll-a.

1. POLONIA
2. RD.G.
3. Malta

1 1
1 1
2 0

0 0 2—0
0 0 2—1
0 2 l-^l

2
2
0

în această grupă se califică o
singură echipă. Următorul meci:
Polonia — R.D.G.. la 2 mai.

53 p (36 j), 
West Brom-

(et. 27). Bo-

Duisburg — Gr
in clasament:
Bayern 39

(un joc mai
P, 

pu

tn optimile de 
de-

land — Wolverhampton 0—1, 
West Bromwich —Ipswich 3—1. 
Liverpool — Stoke 3—0, Totten
ham — Everton 2—-2. în clasa
ment: Aston Villa 
Ipswich 52 p (36 j), 
wich 47 p (37 j).

R.F GERMAN LI 
chum — Bayern I—3. Nurnberg
— Monchengladbach 2—0, Karl
sruhe — Koln 1—1, Leverkusen
— Bielefeld 2—0, Stuttgart —
Schalke 3—0. Hamburg — Dus
seldorf 2—1, Miinchen 1860 —
Dortmund 0—1, 
dingen 3—2. 
Hamburg 41 p. 
Karlsruhe 33 p 
țin).

FRANȚA. — 
finală ale „Cupei Franței", 
ținătoarea titlului. F.C. Nantes, 
a fost Învinsă oe teren propriu 
de Bordeaux, cu 4—1! Alte re
zultate : Nancy — St. Etienne 
2—1; Bastia — Monaco 2—0;
Metz — Montpellier 2—1.

I’OLONIA (el. 18): Sosnowicc- 
Cracovia 1—2: Gdynia — Wid- 
zew Lodz 2—0: LKS Lodz — 
Baltyk Gdynia 0—0; Zabrze — 
Bydgoszcz 1—0: Wroclaw — 
Bytom I—0: Poznan — Chor- 
zow 2—0 : Opole — Lublin 3—2: 
Mielec — Legia 0—0. Clasa
ment : 1. Widzew — 27 p:
2. Legia —. 24 p; 3. Baltyk — 
23 p.

OLANDA. S-au disputat două 
partide restantă încheiate 
următoarele rezultate: 
Amsterdam —F.C. Utrecht 2—1; 
NEC Nimegue — PSV Eindho
ven 0—0. Pe primul loc în cla
sament se află Az’67 Alkmaar 
cu 45 p. urmată de Feyenoord 
Rotterdam cu 36 p și F. C. 
Utrecht cu 32 d.

ALTE REZULTATE
• în „Cupa Libertadores", 

formația columbiană Deportivo 
Caii a învins pe teren propriu, 
cu 2—1 (2—0). echipa argentini- 
ană River Plate. în rîndul că
reia a'■revenit, de curlnd. Mano 
Kempes. Golurile au fost în
scrise pentru columbieni de 
Ortiz și Benitez, punctul echipei 
argentiniene fiind marcat de 
Passarella.
• Selecționatele de juniori 

ale U.R.S.S. și R.F. Germania 
s-au întîlnit intr-un meci amical 
la Soci, jocul încheindu-se cu 
1—0 (0—0) in favoarea gazdelor.

cu
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