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A treia victorie a rugbyștilor noștri in C. E.

in marea arenă londoneză Wembley, 

un nou triumf al școlii românești de gimnastică 

CRISTINA GRIGORAȘA CÎȘTIGAT
„TURNEUL CAMPIONILOR"

ROMÂNIA ÎNTRECE CATEGORIC
Viitoarele partide - cu Spania șl U. R. S. S. - trebuie privite.
BRĂILA, 12 (prin telefon). 

Rugbyștii români și-au început 
cu succes campania de primă
vară pentru cîștigarea celor trei 
partide rămase de disputat în 
campionatul european — FIRA 
și, implicit, a titlului continen
tal. Ei au întîlnit, in meciul de 
debut al sezonului, o tînără e- 
chipă a Italiei, aflată în pro
gres față de întilnirea de acum 
doi ani de la București, cars 
a plecat steagul la un scor ca
tegoric : România a învins cu 
35—9 (13—9). Partida, desfășu
rată în fața unui numeros și 
entuziast public și avînd asi
gurată o excelentă organizare, 
a avut multe momente bune, 
după cum au existat și destule

Stadion * Municipal • teren 
foarte bun ; timp excelent ; 
spectatori — aproximativ 
15.000.

Au marcat : CONSTANTIN 
(min. 9) — l.p. FUICU (min. 
18 șl 80) — eseuri ; MUNTEA- 
NU (min. 23 și 67) — eseuri, 
primul transformat de CON
STANTIN ; LUNGO (min. 44)
— eseu, a transformat CON
STANTIN, PARASCHIV (min. 
46) — eseu ; ALDEA (min. 
79) — eseu ; respectiv BE- 
TTAREIJuO (min. 31 și 39) —
l.p.  șl un eseu transformat 
tot de eL

ROMÂNIA : Constantin — 
Fuicu, Lungru, Vărzaru, Aldea
— Marghescu, Paraschiv — 
Stoica, Borș, Rădulescu — 

inexactități, inclusiv cele ale 
„tricolorilor". Aceștia, mai ex
perimentați, mai tehnici, mai 
puternici nu și-au făcut proble
me în obținerea victoriei, dar 
trebuie spus că nu întotdeauna 
ei au ales soluția optimă de 
rezolvare a unei faze sau a al
teia. Desigur, se cuvin felici
tări pentru succes dar, cum ne 
spunea și Pompilie Borș, la cî- 
teva minute după meci, pentru 
următoarele două meciuri (cu 
Spania și U.R.S.S., ambele in 
deplasare) va trebui mai multă 
mobilizare, mai multă siguranță 
în joc.

După o perioadă de oarecare 
echilibru, Constantin a reușit 
primele puncte în min. 9, din

Dumitru, Caragea — Dinu, 
Munteanu, Bucan.

ITALIA : Gaetaniello (min. 
41 Torres an) — B. Frances
ca to. R. Francescato, N. Fran- 
cescato, Oști (min. 57 Trentin) 
— Bettarello, Loriglola — Sln- 
tichi, Zanon, BargeUt — 
Trlppltelll, Based — Pievtta, 
Robazza, Da Bernardo.

A arbitrat slab Jack Short 
(Scoția), ajutat la tușă de S. 
Tibonl (Italia) șl C. Udrea 
(România).

CLASAMENT LA ZI
1. FRANCA
2. România
3. Italia
4. Polonia
5. U.R.S.S.
6. Spania

4 3 0 1 30—53 10
3 3 0 0 83— 9 9
5 2 0 3 71—78 9
3 1 0 2 37—90 5
2 10 1 14—20 4
3 0 0 3 49—78 I

ITALIA: 35-9
Insă, cu multă atenție

lovitură de pedeapsă. După 5 
minute, Stoica pătrunde în for
ță spre eseu, după alte trei Al- 
dea e placat in extremis, dar 
de marcat va marca Fuicu (min. 
18), după o frumoasă acțiune 
colectivă a „tricolorilor". Mun
teanu este apoi (min. 23) de 
neoprit după o aglomerare, în
scriind eseu la centru ; Con
stantin transformă : 13—0. E- 
chipa noastră se arată fără doar 
și poate superioară însă va in
tra într-o perioadă de relaxare 
prematură de care vor profita 
oaspeții : Betlarello (l.p. min. 
31) pentru ca tot el în min. 39 
să surprindă pe picior greșit 
defensiva rugbyștilor noștri, re- 
zultînd de aici un frumos eseu 
la centru transformat de „uver
tura" italiană. 13—9 la pauză, 
.rezultat surprinzător de strîns...

Jucătorii noștri încep _ bine 
repriza secundă. Lungu pătrun-

Geo RAEfCHI

(Continuare in pag a <-fl)

DIVIZIA „Â» DE FOTBAL - ; / ' .■ *

DINAMO ÎN „ROATA“ LIDERULUI!
© F. C. Argeș, victorie la Steaua © Corvinul ,,taie“ sena Progresului

LONDRA, 12 (prin telefon). 
După Nadia Comănccl (1975 și 
1979), Teodora Ungureanu (1976 
și 1977) și Rodica Dunea (1980), 
iată că o nouă gimnastă ro
mâncă își înscrie numele prin
tre învingătoarele în tradițio
nala și prestigioasa întrecere 
internațională găzduită anual 
oe capitala Marii Britanii și 
dotată cu „Turneul campioni
lor". Este vorba de tînăra Cris
tina Grigoraș (născută la Satu 
Mare și formată ca gimnastă la 
școala din Onești sub bagheta 
antrenorilor Maria Florescu și 
Mihai Agoston, aflată acum în 
pregătire la Deva), care sîmbătă 
a cîștigat în renumita sală 
Wembley cea de a 12-a ediție 
a „Turneului campionilor". In- 
tr-o strînsă și spectaculoasă 
dispută cu multipla campioană 
americană Kathy Johnson, me
daliată cu bronz la „mondia
lele" de la Strasbourg, din 1978, 
și cu alte gimnaste tinere și de 
mare perspectivă din U.R.S.S., 
R.D. Germană, Cehoslovacia, 
Anglia și din alte țări, Cristina 
Grigoraș a repurtat un succes 
remarcabil, mult aplaudat de nu
merosul public prezent in sală.

Obținînd 9,70 la sărituri, cea 
mai mare notă din concurs, și 
9,60 la paralele, cea mai mare 
la acest aparat, la egalitate cu 
Tatiana Kim (U.R.S.S.) și avînd 
prestații bune și în celelalte 
două probe (bîrnă și sol), Cris
tina Grigoraș, după evoluția în
cununată de succes la J.O. de 
la Moscova și după locul 3 la 
sărituri la Cupa Mondială de 
la Toronto, repurtează astfel un 
prestigios succes, o nouă confir
mare a marilor ei posibilități.

Iată primele clasate la femi
nin : Cristina Grigoraș (Româ
nia) 37,65 p, Kathy Johnson 
(S.U.A.) 37,60 p, Tatiana Kim 
(U.R.S.S.) 37,00 p, M. Gornall 
(Anglia) 36,95 p, M. Pexova 
(Cehoslovacia) 36,85 p, K. Klot- 
zek (R.D.G.) 36,45 p. La mas
culin pe primul loc s-au cla
sat, la egalitate, A. Tumilovici 
(U.R.S.S.) și P. Vidmar (S.U.A.) 
ambii cu 56,50 p. Pe locul 6 — 
Kurt Szilier (România) 54,85 p.

Agențiile Reuter, France 
Presse, Associated Press, D.P.A. 
Hamburg consacră ample rela
tări succesului tinerei gimnaste 
românce, apreciindu-1 ca o no
uă confirmare a nivelului înalt 
atins de școala românească de 
gimnastică.

- ------------------------------------------------------------------------ © F. C, M. Galați mai păstrează doar șanse teoretice © Luptă acerbă

la Cluj Napoca și Piatra Arsă

AU FOST DESEMNAȚI 
NOi CAMPIONI Al „DACIADEI“
„Daciada" rezervată sportivilor de performanță a programat, la 

sfîrșitul săptăminii trecute, întreceri atît în probele cuprinse în 
programul de iarnă, cit și în cei de vară. Astfel, a fost eviden
țiată — cum nu se putea mai bine — continuitatea compctitională 
asigurată de cea mai mare întrecere sportivă a tării.

ELENA LAGUSIS Șl GH. GÂRNIȚÂ 
ÎNVINGĂTORI LA SCHI FOND

La sfîrșitul săptăminii trecute 
s-au desfășurat — pe trasee mar
cate în jurul cabanei Piatra Ar
să — ultimele două finale la schi 
fond seniori din cadrul „Dacia- 
dei“ de Iarnă ; probele de 30 km 
pentru seniori și 10 km pentru 
senioare.

O zăpadă excelentă șl un soa
re puternic au făcut ca la ora 
startului sportivii să manifeste o 
foarte bună dispoziție de con
curs. întrecerile au fost Intere
sante șl au dat cîștig de cauză 
— așa cum se prevedea — schl- 
oarelor de la Tractorul Brașov șl 
fondiștilor de la Dinamo Brașov.

HALTEROFILII: TREI NOI RECORDURI 
ALE ROMÂNIEI

într-o atmosferă de mare inte
res, la Cluj-Napoca au fost de
semnați campionii naționali de 
juniori mari (pînă la 20 de ani) 
și al „Daciadel" la haltere, în
trecere găzduită, în excelente 
condiții, de sala „Clujeana". Con- 
firmînd așteptările, titlurile au 
fost împărțite între reprezentan
ții unor asociații sportive șl clu
buri în care halterele și-au sta
tornicit o puternică tradiție în 
performanță, Chimpex Constanța 
trei. C.S.M. Cluj-Napoca și 
A.S.A. Tg. Mureș cîte două, 
C.S.M. Reșița, precum și între 
secții mai tinere în acest sport, 
Gloria Bistrița și C.S.Ș. Steaua.

Competiția reține atenția, în 
mod deosebit, prin valoarea ma
nifestată de unii dintre concu- 
rențl, în special cei care au fost 
autorii unor noi recorduri națio
nale. Este vorba de Liviu Mihai 
— cat. 110 kg., de la Chimpex 
Constanța (antrenor prof. Lisias

Cursa fetelor a avut, de la 
Început. în prim-plan pe Elena 
Lagusis și Iullana Popoiu (pregă
tite de antrenorul Jean Sume- 
drea), care s-au „bătut* pe toți 
cei 10 km ai traseului pentru a 
înregistra un timp cit mal bun. 
Pînă la urmă a învins, pe me
rit, Elena Lagusis.

La băieți a cîștigat. ca șl în 
alte ocazii, un biatlonist. Pe dis
tanța de 30 km cel mai bun s-a

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

lonescu) cu două recorduri, la 
„smuls" — 165 kg, cu 17 kg peste 
vechiul record ce îi aparținea 
șl la total 335 kg precum și de 
Pavel Nedclea — cat. 75 kg., de 
la Gloria Bistrița (antrenor, Ad. 
Carafa), cu 142,5 kg la „smuls*.

Iată șl tinerii halterofili clasați 
pe primele locuri ; 52 kg. : 1.
I. Kaszap (A.S.A. Tg. Mureș) 145 
kg., 2. O. Valda (C.S.Ș. Energia 
Buc.) 125 kg ; 56 kg : 1. Gh. Po
pa (Chimpex C-ța) 220 kg. 2. R. 
Tănase (A.S.A. Tg. M.) 207,5 kg., 
3. Ov. Agrișan (Gloria Bistrița)
197.5 : 60 kg. ; D. Balint (A.S.A.
Tg. M.) 210 kg., 2. I. Ardei
(C.S.Ș. Timișoara) 210 kg., 3. C. 
Breja (A.S.A. Tg. M.) 207,5 kg. ; 
67,500 kg. : Gh. luga (Chimpex)
272.5 kg., 2. D. Murărețu (C.S.Ș.

Tiberiu ST AM A

(Continuare in pag 2-3)

pentru evitarea
REZULTATE TEHNICE

locurilor 16-17
CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE (duminică 19 aprilie)

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

F.C.M. Brașov — S.C. Bacău (0-2)
Corvinul Hunedoara - F.C. Argeș (0—6)
Sportul studențesc — ,,U“ Cluj-Napoca (0-0)
F.C.M. Galați - Jiul (0-4)
Steaua — Politehnica lași (3—3)
F.C. Olt - F.C. Baia Mare (1-0)
Chimia Rm. Vîlcea - Progresul Vulcan (2-5)
(Jniiv. Craiova — „Poli" Timișoara (0—1)
A.S.A. Tg. Mureș - Dinamo (1—2) - Citiți cronicile in pag. 2—3

1. Univ. Craiova 24 15 2 7 43-19 32
2. Dinamo 24 14 4 6 42-20 32
3. F.C. Argeș 24 13 3 8 39-24 29
4. F.GM. Brașov 24 12 4 8 30-26 28
5. Corvinul 24 11 3 10 41-32 25
6. S.C. Bacău 24 10 5 9 33-31 25

7- 8. „U" Cluj-Nap. 24 11 3 10 31-34 25
„Poli" Timiș. 24 11 3 10 24-27 25

9. Steaua 24 9 6 9 36-31 24
10. Chimia 24 11 2 11 34-42 24
11. Jiul- 24 11 1 12 32-31 23
12. Prcg. Vulcan 24 9 5 10 32-39 23
13. Politehnica lași 24 9 4 11 34-34 22
14. A.S.A. Tg. M. 24 9 4 11 35-44 22
15. F.C. Olt 24 8 5 11 26-35 21
16. Sportul stud. 24 9 2 13 24-32 20
17. F.C. Ba a Mare 24 8 3 13 26-37 19
13. F.C.M. Galați 24 5 3 16 27-51 13

GOLGETERII

IOTUL REPREZENTATIV
In cursul acestei dimineți, lo

tul reprezentativ al țării noas
tre pleacă la Copenhaga, unde, 
miercuri, întilnește, într-o par
tidă amicală, selecționata Da
nemarcei. Acest joc de verifi
care este, dealtfel, ultimul 
înaintea primei confruntări 
oficiale din această primăvară,

DE FOTBAL PLEACĂ ASTAZI IA COPENHAGA
meciul cu Anglia de la 29 
aprilie. în vederea întîlnirii de 
miercuri seară au fost con- 
vocați, la București, 21 de ju
cători : Iordache. Speriatu și 
Cristian — portari ; Negrilă, 
M. Zamfir, Ștefănescu, Sameș, 
Al. Nicolae, Dinu, Iovaa și

17 GOLURI : Radu II (F.C. 
Argeș) — 5 din 11 m.

14 GOLURI : Țevi (Progre
sul Vulcan), Fanici (A.S.A.) —
I din 11 m.

11 GOLURI : Petcu (Corvi
nul), Nedelcu („Poli" Timi
șoara). Giuchici (Jiul) — 1 din
II m. Bălăci (Univ. Craiova) 
— 6 din 11 m.

Minutul 9 al meciului Progre
sul Vulcan — Corvinul: fază 
fierbinte la poarta oaspeților. 
Mingea a lovit bara, de unde 
va reveni In teren, fiind de
gajată de apărarea hunedore- 

nllor.
Foto: I. MIHAICA

Ungureanu — fundași ; Țiclca- 
nu, Beldeanu, Iordănescu și 
Bălăci — mijlocași ; Crișan, 
Țălnar, Cămătaru, M. Sandu, 
Cimpeanu II și M. Răducanu 
— înaintași. După cum se poa
te observa lipsesc Munteanu 
II și Stoica, ambii accidentați.



A

STEAUA A CIȘTIGAT „CUPA ROMÂNIEI1 LA HOCHEI- —- — ,
GALAȚI, « (prin telefon). 

După trei zile de t.*.— --- 
dispute.

Interesante 
dispute, majoritatea dintre ele 
de bun nivel tehnic, cea de a 
doua ediție a „Cupei României* 
la hochei a revenit, ca șl anul 
trecut, echipei Steaua. Fără dis
cuție echipa bucureșteană a fost 
cea mai bună, lntreclndu-șl ne« 
toți adversarii. Dar lată eiteva 
scurte consemnări de la jocurile 
de slmbătă șl duminică.

SÎMBATA. DINAMO — DUNĂ
REA GALAȚI 11—6 (5—1, 3—2, 
9—3). Cu toate că a pierdut a- 
eest meci, echipei gălățene II re
vin multe merite, ea folosind toi 
timpul 6 juniori. In plus, „vete
ranul" Gh. Huțanu a eiștigat 
„duelul* său tehnic cu rivalul 
mal tînăr, cunoscutul Doru Tu- 
reanu. Au înscris : Tureanu 3, 
Dumltrache 3, Tăke 3, Ghergbl-

șan, Costea, Dumitru, Solyom 
Dinamo : *■ “ ' ‘ ‘
Mocanu - 
J. Becze.

STEAUA ___ ______________
CIUC 7—2 (4—1, 1—1, 2—9). A fost 
veritabilul derby ai competiției, 
eiștigat fără drept de apel de 
bucureștenl. Ei au fost superiori 
pe toate planurile, impunindu-se 
prlntr-o apărare atentă și fără 
greșeli și prin atacuri bine con
cepute. Au marcat; Bălăucă 3, 
Chiriță 2, V. Huțanu, Todor — 
Steaua ț B. Nagy 1 — S.C.
Miercurea Clue. A condus bine 
FI. Gubernu.

DUMINICA. STEAUA — DU
NĂREA GALAȚI 12—6 (6—2, 6—2. 
2—2). victorie lejAră prin care 
steliștil și-au consfințit succesul 
final. Curajoasă replica gălățenl-

Gb. Huțanu 6, Liga,
Dunărea. A condua

S.C. MIERCUREA

derby al competiției,

CAMPIONATE- COMPETIȚII
Runda a 11-a 
a campiona- 

Divlzia „A*, a 
rezultate scon-

HANDBAL
telor de handbal, 
fost liniștită, cu __  _ ...
tate. Chiar șl victoria Progresului 
București la Timișoara se află in 
„sfera normalului". Prevăzînd s 
sosire deat-heat (cu Rulmentul), 
Știința Bacău îșl amplifică la 
maximum golaverajul.

FEMININ
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO

CA — CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE 18—15. Meci interesant, 
mal ales datorită pasionantei 
curse de urmărire declanșată de 
oaspete. Ele au reușit de două 
ori să egaleze (5—5 în min. 20 șl 
8—6 în min. 33) șl o dată să se 
apropie la un punct (14—15 in 
min. 53), dar n-au putut obține 
nici măcar un punct pentru că 
gazdele au fost în vervă, poten
țialul lor fiind augmentat de ex
celentul joc al lui Morarii. Au 
înscris : Moraru 10 (5 din 7 m), 
Damian 3, Sântejudean 3, Perșa 
1 și Petrescu 1 — pentru Uni
versitatea, Igorov 5. Feher 4, 
Weinert 3, Cazacu 2 și lacob 1
— pentru Constructorul.

Nușa DEM1AN
TEROM IAȘI — TEXTILA BU

HUȘI 28—18. cele mai multe go
luri : Corban 0, respectiv Ciubo- 
taru 8 (M MACOVEI — coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 25—13. 
Oaspetele au reușit un singur lu
cru : să limiteze proporțiile In
fringed!, dacă a pierde la 12 go
luri înseamnă a limita... Tărăk 10 
și Gaal 6 au fo6t golgeterele gaz
delor, Ștefanovici 8 .... -
ale oaspetelor. (E. 
coresp.).

CONSTRUCTORUL
— PROGRESUL

și Popăilă 3 
TEIRAU —

TIMIȘOARA 
BUCUREȘTI 

13—16. Fără un portar de valoa
rea primei scene a handbalului 
nostru, Constructorul n-a putui 
evita nici de această dată infrin- 
gerea. Golgetere : Cojocărița 7, 
respectiv. Popa 9. (C. CRlfju — 
coresp.).

MASCULIN
H.C. M1NAUR BAIA MARE — 

DINAMO BRAȘOV 22—17. Parti
da a fost echilibrată doar o 
parte din prima repriză. Apoi, 
însă, elevii antrenorului Laseăr 
Pană au trecut la conducere și 
au cucerit o victorie mal clară 
chiar decît o Indică «corul final 
Golurile Iul Minaur au fost în
ăcrise de Măricel Voinea 7, Pan- 
țiru 4, Haberpunscb 6. Nicolae 
Voinea 3, Mironluc 2, Orori i șl 
Lupul 1, iar cele ale lui Dinamo 
de Chleomban 6, Mintiei 3, Mes
smer 2, Coman 2, Bota 2, Nedici 
1 șl Clan 1. (V. SAS AR AN — 
coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.S.M. BORZEȘTI 22—16. Nebe- 
neflcldnd de aportul lui Fdlker 
și al lui Gunesch, „Poli* a jucat 
foarte bine, am spune chiar mal 
rapid decît de obicei. Firește, vic-

ELENA LAGUSIS
(Urmare din nag. 1)

dovedit a fi Gheorghe Gârnl- 
»A. Pe locul secund s-a situat 
un iunlor talentat, 
autentică a 
fond, Gyula 
TEHNICE, 10 
na Lagusis 
campioană a 
liana Popolu 
Elena

o speranță 
schiului nostru de 
Kiss. REZULTATE 
km femei : 1. Ele- 

(Tractorul) 33:10 — 
„Daciadei" ; 2. Iu- 

(Tractorul) 33:31 ; 3. 
Urs-Onclolu (Tractorul)

HALTEROFILII
(Urmare din pag 1)

„!!• CluJ-Napoca 
Rulmentul Brașov
TEROM Iași 
știința Baciu 
Conetr. Tim.

Steaua
Dinamo București 
Politehnica Tlm. 
Știința Bacău• .

• H.C. Min aur Bala

DER!
' Stad 
motiv 2 
RADU ! 
poarta:

F.C. 
iescu 8 
Radu II

STEA 
Mi nea ‘ 
lonescu

A a 
5? I. Bui 

Trofe

HTE$
Propulî 

rezultate, 
din stor 
stadion 4 
Stelei n- 
reștenii 4 
maturitai 
spre virl 
nescu, c 
lor" M. 
Pe acest 
brat a c. 
gol : Băi 
în careu, 
IGNAT, 
gherea „ 
reluat, 
capul, h 
jată de g 
tipii cat a 
cu în ce tu 
la un jo 
caracter < 
mai amer 
fi rîndul 
duelul cu 
faulta la 
CANU a 
efect, rei

CG.TMin

probleme, 
au fost

— Gloria Arad
— Helen Săvinești
— C.S.M Borzești
— Univ. Craiova
— Dinamo

1. Steaua 
; 1. S.C. 

Dunărea

Divizia

FEMININ
M—15 ( 8- 8)

Brașov

Constantin ALEXE
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GLORIA ARAD

lor, d!n rîndurUe cărora au Bpslt 
două „piese* grele. (Gb. Huțanu 
șl Vișan). Au înscria : Cazacu 6, 
Popescu 2, Gheorghiu, V. Huța
nu, Bălăucă, Balogh, Chiriță, 
Udrea — steaua ; Mocanu I, 
Mareu. Demidov, Chiriță, Ene — 
Dunărea. A condus J. Becze.

DINAMO — S.C. MIERCUREA 
CIUC 6-3 (2-1, 1-1, 1-1). Am 
asistat la cel mal echilibrat joc 
al competiției. Dinamo a eiștigat 
pe merit. Au marcat: Tureanu, 
Tăke, Solyom, Moroșan — Di
namo ; Șandor, B. Nagy, Gereb 
— S.C. Miercurea Cluc. A arbi
trat Fi. Gubernu.

CLASAMENT FINAL : 
6 p ; 2. Dinamo 4 p 
Miercurea Cluc 2 ; 6.
Galați 6 p.

T. SIRIOPOL —

— Constructorul B.
— Mureșul Tg. M.
(se joacă azi la ora
— Textila Buhuși
— Univ. Timișoara
— Progresul Buc.

MASCULIN

torta l-a revenit fără 
Cele mai multe goluri_______
înscrise de Suket 5. Voicu 4 și 
Knuft 3 — de ia Politehnica, Bu- 
cioacă 6 și Berbecaru 4 — de 
la C.S.M. Borzești. 
TANTIN — coresp.).

ȘTIINȚA BACAU _______
SITATEA CRAIOVA 23—21. Deși 
conduceau în min. 40 cu 19—11, 
gazdele au lost la un pas de e 
surpriză... neplăcută. Ele au pri
mit 7 goluri consecutive și, apoi, 
la 21—20 au pierdut mingea fa- 
vorizînd un contraatac al adver
sarilor, ratat însă din fericire 
pentru ei. Vasilache 9 șl, respec
tiv, Dumitru 6 au fost cel mai 
eficienți. (V. NENIȚA — coresp.).

★
ATLETISM munul

(C. CONS-

— UNIVER-

cadrul
___ con

curs de atletism desfășurat sim- 
bătă la Snagov, Florența Crăciu- 
nescu a realizat 64,42 m la arun
carea discului, performantă exce
lentă pentru debutul de sezon. 
Un rezultat foarte bun a obținut 
șl Mariana lonescu (sora campi
oanei) • 63,52 m " 
D. DANIEL —

(record personal), 
coresp.

LUPTE
vineri au fost 
gătoril la 5 categorii de greu
tate, slmbătă dimineața au avut 
loc, în frumoasa sală din Buș
teni, finalele șl la celelalte 5 ca
tegorii ale Concursului republi
can de lupte Ubere. Cîteva amă
nunte.

Deși urcat de la 48 la 52 kg, 
Gheorghe Rașovan (Steaua), de 
multi ani component al lotului 
reprezentativ, pornea favorit 
principal. Dealtfel, el a șl ajuns 
eu destulă ușurință tn finală. In 
meciul decisiv însă, cu iînărul 
său coleg de club Ștefan Goraș, 
el a fost învins clar, prin desca
lificare. cînd era condus Ia punc
te cu 5—1. Pe locul 3 s-a clasat 
Gabriel Buescu (Dinamo Brașov), 
care l-a învins prin tuș pe Con
stantin Chiteiu (C. S. Tîrgoviște). 
Nu mai puțin de șase meciuri, și 
toate cîștigate prin tuș, acesta 
a fost bilanțul cu care s-a pre
zentat în meciul final de la cat.

După ce 
reuniunile 

desemnați invin-

fn 
de

Șl GH. CĂRNIȚĂ
35:56 ; 6. Florina Șenchea (Trac
torul) 36:53 ; 5. Maria Toma (Di
namo) 37:63 ; 6. Elena Tișcă 
— . ** ‘ băr-

1. Gheorghe GArniță (Dl- 
— campion al 

Gyula Kiss 
3. Ion Stoian 
6. Vasile Be- 
lh 38:46 ; I.

namo) 37:63 ; I. Elena 
(Tractorul) 37:48 ; 36 km
bați " -------- j"-
namo) 1 h 33:47
„Daciadel* ; 2.
(A.S.A.) lh 35:46 ;
(Dinamo) lh 38:25 ; 
jenaru (Dinamo)
Gheorghe lonetecu (Dinamo) 
lh 38:47 ; (. Moise Pelin (A.S.A.)

TREI NOI RECORDURI

Galați) 255 kg., 3. P. Tașnadl 
(C.S.M. Cj.-Nap.) 250 kg. ; 75 kg.: 
P. Nedelea (Gloria Bistr.) 287,5 
kg., 2. D. Agache (Olimpia Buc.)
267.5 kg., 3. I. Ujvarl (A.S.A. Tg. 
kl.) 250 kg. 82,500 kg. : 1. N. Ciu- 
ciuc (C.S.M. Reșița) 282,5 kg., 2. 
C. Gheorghe (St. roșu Bv.) 277,5 
kg., 3. Gh. Mîngiță (C.S.Ș. Stea
ua) 240 kg. ; 90 kg. : 1. Tr. Cor- 
podean (C.S.M. Cj.-Nap.) 290 kg., 
2. Șt Ceucă (A.S.A. Tg. M.)
277.5 kg„ 3. I. Ținu (Progr. Brăi

la) 257,5 kg. ; IOT kg. : 1. FI. Ur- 
dea (C.S.Ș. Steaua) 280 kg., 2. P. 
Sabău (A.S.A. Tg. M.) 272,5 kg., 
3. D. Frățilă (C.S.Ș. Viitorul 
Buc.) 265 kg. ; 110 kg. ; 1. L. Mi
hai (Chimpex) 335 kg.; +110 kg.: 
L Fazekas (C.S.M. Cj.-Nap.) 285 
kg., 2. I. Kabat (Rapid Arad) 
210 kg.

a

A VENIT VREMEA GOLAVERAJULUI.

Universitatea cultural-știln- 
țifică, în colaborare cu Cen
trul de cercetări pentru edu
cație fizică șl sport al 
C.N.E.F.S. și Consiliul muni
cipal pentru educație fizică 
și sport București, anunță 
cursul de reciclare cu tema : 
„POTENȚIALUL OLIMPIC AL 
CLUBULUI --------------------------
„TRIUMF", 
prezentanți 
metodic al 
ța va avea _ _  _
azi 13 aprilie 1981, 
12,30.

SPORTIV ȘCOLAR 
susținută de re
al cabinetului 

clubului. Conferin- 
loc In sala Dalles, 

la orele

STEAUA
28—16. steaua s-a desprins abia 
ta min. 16. Pină atunci, arădanii 
profitaseră de unele greșeli ale 
campionilor. Apoi, deși fără Radu 
Volna (menajat de antrenorii 

Cornel Oțelea și Otto Telman), 
bucuneștenil și-au impus neta șl 
incontestabila lor superioritate. 
Au marcat: Dumitru 7. Stingă 7. 
Drăgănlță 6, Marian 3, Biztalan 
2, Berbece 2 și Neculal 1 — pen
tru Steaua, Mureșan 4, Vojtilă 4, 
Deacu 3, Kolleth 2, Mirică 1, Io- 
nescu 1 și Islode 1 — pentru 
Gloria Arad. Au arbitrat bine: 
N. Iancu și N. Dumitru (Buzău).

Ion GAVRILESCU
★

kg., Traian Marinescu (Dina-
★

62
mo Brașov). La rîndu-1, câștigă
torul celeilalte serii, Aurel Șuteu 
(Steaua) a repurtat șl el succese 
pe linie. In min. 5, cînd scorul 
era 10—1 pentru Marinescu, Șu
teu a fost descalificat. Gheorghe 
Mi iran (Vulcan Buc.) a dispus 
prin tuș de Marian Vin tu (I.o.B. 
Balș) și s-a situat pe locul 3. La 
74 kg, cele două serii au fost 
cîștigate de campionul categoriei, 
Dumitru Buta (Vulcan Bue.) șl 
ds tjnărul Claudlu Tămăduianu 
(Steaua). Meciul final n-a avut 
istoric deoarece Buta, cu un atac 
precis, a pus capăt luptei prin 
tuș, în min. î. Cornel Zaharia 
(Rapid Buc.) s-a clasat pe locul 
3. Cu evoluții modeste, afllndu-se 
de eiteva ori chiar ta dificultate 
pe parcursul meciurilor din serii, 
Gheorghe Broșteanu (Nieolina 
Iași) șl Ion Ivanov (Steaua) 
și-au disputat finala la cat. 90 
kg., încheiată eu victoria la punc
te a primului. Locul 8 a reve
nit lui Aurel Panait (Dinamo 
Bv.). Andrei Ianko (Dinamo Bv.) 
a eiștigat la pas primul loc la 
grea, întrecîndu-1 în finală 
Enache Panaite (Steaua) 
descalificare. Pe locul 3, 
Constantin

pe 
prin 
Ion 

(I.C.H. Constanta).
Costin CHIRIAC
în sala de festi- 

vită ți a hotelului 
om stațiunea Eforie

$AH
„Europa*,
Nord a început finala campiona
tului național de șah pe echipe 
mixte. Tragerea la sorți a sta
bilit următoarea ordine pe tabela 
de concurs : 1. Politehnica Bucu
rești. 2. Medicina Timișoara, 3. 
C.S.M. CluJ-Napoca, 6. Calcula
torul București, 5. Universitatea 
Iași, 6. Petrolul I.P.G. Ploiești, 7. 
Universitatea București, 3. Mon
diala Satu Mare, ». C.S.U. Bra
șov, 19. I. T. București.

Runda Inaugurală a furnizat 
și prima mare surpriză a între
cerii : Calculatorul a învins cu 
scorul de t'l, — 3'1, pe Universi
tatea București, una dintre favo
ritele competiției. Rezultatul a 
fost egal (6 remize) la mesele 
masculine, victoria declzlnd-c 
disputa feminină (Oiteanu — Po- 
gorevici 1—0, Gogâiea — lonescu 

6*,cea juniori —junloa- 
.— 1 3 în favoareare, încheiată cu 2—0 

„electroniștllor".
în rest, rezultate 

Politehnica — I.T.B. 
l'li, 0—2, 1'1, — •/,), 
C.S.U. 7—3 (4% 
1—1), C.S.M. — Mondiala 5—5 
(1'1, - 4‘/Jt 1'1, — I/„ 2—0) șl Uni
versitatea Iași — Petrolul 61/, — 
3% (3-3, l'h — l/„ 2—0).

T. NICOARA, arbitru 
International

previzibile : 
4-6 (2% - 

,, Medicina — 
r/z. î'l, - «/,. C.S.M. — Mondiala

MMIHSIIUIM Dl SUI 1010 HMOSPin IIIFOnMtUl
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO Z DIN 

12 APRILIE 1981
Extragerea I ; 38 73 23 71
Extragerea a n-a : 72 9 67
Extragerea a ni-a: 1 30 40
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI 1 

858.031 lei.

24
M

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 12 APRILIE 1981 
L Toceli — Catanzaro 

XL AveUlno — Udlnese
1

x

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

III.
IV. 
V.

VI. 
vn. 

vm.
IX. 
X.

XI.
MI. 

xin.

Bologna — Cagliari 
Intemazionale — Brescia 
Perugia — Como 
Pistoiese — Juventus 
Roma — Florentina 
Torino — Napoli
Viit. Gheorg. — F.C. C-ța 
C.S.M. Sv. — Gloria B-ța 
Chim. Br.

I
I 
I

1
x

X
S

X 
î

1
1

C.S. Botoșani 2
Tractorul — Met. Plopeni 1
U.M.T. — C.F.R. Timiș. 1

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI :
949.355 LEI.

I
I

Lc Început părea o etapă agitată. Cind Bălăci trans
forma cu calm fi precizie penaltyul de la lași, 
credeam că pronosticul lui Beldeanu („Vom obține 

cel puțin un punct") se va adeveri, că liderul va pleca 
<iin Copou cu un punct prețios. Dar tot Auj-ică 
(și împreună cu el Tilihoi) privea neputincios cum „bâ- 
trînul" Simionaș s-a înșurubat in defensiva olteană, în
scriind golul cu care Universitatea avea să plece învinsă 
din „dulcele tîrg al leșilor". După ce am privit o repriză 
la televizor, în care doar cite o dală i-am văzut pe Crișan 
și Cămătaru jucind (primul la faza cind a obținut lovi
tura de la 11 m, al doilea, la incursiunea făcută pină in 
careul mic, cînd a fost blocat de Naște), am plecat pe 
stadionul din șos. Ștefan cel Mare, ca să tiedem replica 
lui Dinamo in „dialogul la distanță". Aici, nimic deosebii 
(poate doar bara lui lamandi), deoarece gazdele au intrai 
ușor in rol, căutind (și avind șanse) să-și rotunjească go
laverajul, pentru că presupusul „închizător de drumuri", 
Nicolae, fusese împins dincolo de linia mediană. Așadar, 
victorie scont&ă a dinamoviștilor, care, în turul lor de forță, 
au refăcut — iată — diferența de trei puncte care-i separa 
de Universitatea la începutul returului. Acum, Universi
tatea mai păstrează doar două goluri avans, într-un mo
ment de evidentă oboseală. La Baia Mare, aveam impre
sia că F.C.M. Galați își va lua de braț partenera, ca să-i 
arate drumul spre eșalonul secund, dar, cînd orice spe
ranță părea pierdută, a venit golul salvator (în ce mă
sură va fi el salvator...) al tinărului Tătăran.

„Furtuna" etapei s-a abătut pe stadionul din str. dr. 
Staicovici, la un meci în care cîștiga formația oaspete, 
aflată^ în zece jucători, prin eliminarea (de necrezut) a 
antrenorului ei, Lucescu. Dar elevii au strîns rindurile, 
Dumitrache și-a făcut datoria și Corvinul a lăsat amără
ciune în tabăra Progresului tocmai cînd „cerul" echipei 
lui P. Moldoveana și E. lordache era atît de senin. Așa 
e fotbalul, iar etapa a 24-a ne-a confirmat-o, deși avan
tajul terenului s-a dovedit a fi hotărîtor in t din cele 
9 jocuri..,

GAZDELE S-AU IMPUS DUPĂ PAUZA
A. S. ARMATA TG. MUREȘ - „U“ CLUJ-NAPOCA 2-0 (0-0)

Stadion „23 August*; teren bun; timp excelent; spectatori — cproxL 
motiv 15 000. Au morcot: FANICI (min. 65) și HAiNAL (min. 71j. Șuturi Io 
poartă: 24—5 (pe poartă: 8—3). Cornere: 10-4.

A.S.A.: Varo 7 — Szcbo 6. Bolonl 7, Ispir 7, Fodor 7 — Vigu 7, Biro I 
6 (min. 71 G llie 6), Both II 6 - Muntean 6 (min. 57 Fazekaș 7). Fonici 
7, Hajnal 8.

„U* CLUJ-NAPOCA: Moldovan 7 - Dobrotă 6. 
Bogiu 6 _ I . _
Ctmpeanu II 7, Batacliu 6.

A arbitrat: C. Jurja (București) 9; to linte: O. Ștreng (Oradea} 
C. Szilaghi (Boia Mare).

Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe: 4-0 (2-0).

___________ ________ . ______ Dobrău 7, Ciocan
L. Mihol 6 (min. 75 Țigloriu 6). Suciu 6. Țegeon 6 - Boca

TG. MUREȘ, 12 (prin telefon)
Joc de factură medie, *

dar 
nat 
rU. 
rat 
dar________ _ .
atac, mai ales In prima parte a 
lntilniril. In aceste condiții, oca
ziile de gol din primele 45 de 
minute au aparținut exclusiv for
mației din Tg. Mureș, care a 
avut posibilitatea deschiderii sco
rului tn trei situații : în min. 7, 
prin șutul lui Vigu, trimis spre 
colțul de sus al porții lui Mol
dovan, a fost deviat de acesta, 
printr-o spectaculoasă paradă în 
careu ; in min. 17, cînd în ace
eași prelungită fază de atac au 
ratat pe rind, din careu, Fanicl, 
Biro I și Muntean ; In min. 30, 
clnd Muntean a trimis pe lingă 
poartă.

După pauză, potrivit așteptări
lor, A.S.A. insistă și mai mu’t în

__ ________ .... , curat,
fără nerv. Gazdele au domi- 
marea majoritate a întrece- 
Oaspețil s-au apărat aglome- 
și destul de bine organizat, 
au contat destul de puțin In

6,

«I

atac, căutind drumul spre gol șl 
forțind victoria. Dar și „U“ iese 
parcă ceva mal mult la joc, în- 
cereîndu-și șansa, mal ales pe 
contraatac. Jocul capătă astfel 
un plus de atractivitate și de in
teres. In min. 55, FANICI reia 
seria ratărilor din prima repri
ză, dar tot el, zece minute mal 
tirziu, se va revanșa, .punind" 
eu capul, în plasa porții adverse, 
mingea primită de la Bălani, in 
urma executării unei lovituri de 
eolț. Anterior fazei in care s-a 
deschis scorul, Suciu a irosit o 
mare ocazie, In min. 63, pentru 
ca, în min. 70, Batacliu să rateze 
egalarea ! Speranțele clujenilor 
intr-o remiză stnt spulberate, in
să, la propriu șl la figurat, de 
splendidul voleu al Iul Ilajnal, 
care a reluat in poarta lui Mol
dovan, ca din tun, centrarea Iul 
Fazekaș.

Mihai IONESCU

LA MARE LUPTĂ...
POLITEHNICA TIMIȘOARA SPORT CLUB BACĂU 1-0 (0-0)

Stadion „1 Moi*; limp foarte frumos; leren excelent; spectatori - apro- 
x.motiv 15 000. A marcat: ANGHEL (min. * * * '
poartă: 8-3). Corners: 6-1.

„POLI* TIMIȘOARA: Moise 7 - Nadu 
6 — Dembrovschi 6 (min. 56 T. Nicalao 
Anghel 7, Nedelcu 6, Palea 6.

S.C. BACAU: Ursache 6 — Andrieț 7, 
Moldovan 6, C. Solomon 7, Vamanu 7 — 
5 (min. 60 Antohi 6^, Chitoru 6.

A arbitrat: M. Buzea 6; Ic linie: Al. lonițâ |i G Voicu (toți din 
București).

Cartonașe galbene: ELISEI. MOISE, ȘUNDA.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 0-1 (0-1).

55]. Șuturi la poartă: 14-7 (pe

7, Păltiolșcn 7, Vîșcn 7, Șundo
7), Mcneo 6. Vlătâneacu 7+ -
Cărpuci 7. Lunco 7. Eliseî 6 — 

Șoiman 6 (min. 89 Botez), Fișic

TIMIȘOARA, 12 (prin telefon)
Ce meci greu a avut „Poli" cu 

echipa fostului ei antrenor, An
gelo Niculescu, venită in orașul 
de pe Bega să-și vîndă scump 
pielea. Marcajul sever și presin
gul aplicat de băcăuani i-au in
comodat vădit pe gazde, care, în 
plus, au acuzat și o lipsă de cla
ritate in elaborarea jocului la 
mijlocul terenului (ce șters a 
jucat Dembrovschi...). Oaspeții au 
avut chiar inițiativa In prima ju
mătate a primei reprize (cînd 
au trimis și cîteva șuturi la poar
tă), dar treptat, alb-violetil au 
echilibrat jocul, găsind și unele 
scheme fericite in organizarea 
unor acțiuni penetrante. Ele n-au 
putut fi concretizate din cauza 
impreciziei șuturilor la poartă : 
in min. 25, Palea, șut din careu, 
peste transversală ; min. 31, trei 
rateuri consecutive prin Palea, 
Nedelcu și Vlătănescu ; tn min, 
33 Șunda a nimerit bara; min.

42, Anghel trimite afară. Și asta 
în timp ce băcăuanii s-au aflat 
o singură dată aproape de gol, 
în min. 26, cînd Vamanu și-a pa
sat prea înainte mingea, în ca
reu, și tribunele au răsuflat ușu
rate. După pauză, jocul se reia 
cu aceeași înverșunare, ,,Poli“ 
domină mai insistent și, în min. 
55, Păltinișan „vine“ cu o minge 
în terenul advers. Acolo este 
faultat, la marginea careului, de 
către Cărpuci, și ANGHEL (de 
Ia aproximativ 18 m) execută 
impecabil lovitura liberă, înscri
ind un gol spectaculos, dealtfel 
singurul punct al acestei partide 
de mare luptă, cîștigată pe me
rit de timișoreni, însă complicată 
de arbitrul M. Buzea, care s-a 
încurcat în propriile sale deci
zii, enervîndu-i atît pe jucători 
cit și pe spectatori, deși jucă
torii nu l-au creat mari dificul
tăți. —

Stelian TRANDAFIRESCU

POL)

Stadion 
ximativ 14 
pectiv BA 
5-2). Corn 

POLITE 
Romilâ 8~j 
7), Cioacă

UNIVEI
Tiiihoi 6, 
cleanup — 

A orbi 
A. Forwirtl 

Carton 
Trofeul

IAȘI, K 
în mod 

foarte imj 
ecliipe, „I 
s-au anga; 
luptă, dra 
tă într-o 4 
locală s-a 
pentru vi’ 
urmă, a $ 
m^-'itat, fa 
Pe fondul 
chili brațe 
partidei, c 
tate teritoi 
periculoase 
iovenilor, 
fost ca de 
au reușit 
minutul 19 
concursul 
Simionaș 
liberă din 
1< m, trim 
a șutat, Lu 
iar fundași 
plasă. Dup; 
i oven ii s-a 
pe de ega 
Beldeanu . 
de Naște.

După pa 
start foarte 
rea (in m 
transformai 
faultului In 
ș.an. Ieșeni 
cu această 
substanțial 
mionaș, cai 
acest meci, 
ce mai mul

IEE
C.S.M. I

BISTRIȚA 
golurilor .• 
Petrescu II 

VIITORUL 
LUI — UN 
ȘANI 2—0 
nănău (mir 

DELTA T 
GHEORGHE 
scris : Rota 

I.M.U. MI 
PROGRESUJ 
Au marcat 
Constantin 

C.S.U. G 
MEDGIDIA 
golurilor : ; 
(min. 34 di 
Diaconescu 
pectiv Tara 

MINERUL 
— CEAHLA 
(1—0). Au i 
34) pentru 
(min. 86) ]

VIITORUL 
F.C. CONSI 
Unicul gol 
Tudose (mii

CHIMIA B 
ȘANI 1—2 
Petrache (m 
peotiv Pach 
Cojocaru (n

GLORIA I



C. ARGEȘ - STEAUA 3-1 (1-1}

; teren foorte bun; limp (rumor: apectatori - cprexl- 
nrart: IGNAT (min. )2j, M. RADUCANU (min. 34), 

,jț! MOICEANU (mln. 74}. Șuturi lo poartâ: 13-9 (pe 
: 12—fi.
itian 7 - M, Zomllr 8, Stoncu 7. Cîrsteo 7, Bârbu- 
Chivcrau 7. Igno: 8 - Slgm.recn * (min. 84 Nica 7),
• 3 — Anghelinl 4, Same; 4. lovan 7, Aghi 4 - 
(mln. 83 Jurcâ), lordânescu 7 - M. Râduoonu 7, A.
alomlr 9; la linie: M. Adam (ambii din Cluj-Napooc) 
ra).
>>: 8. La speranțe: 0-1 (0—0). „ww ■■■ ■>&£■' I

DINAMO - F.C. OLT 3-0 (2-0)
Stadion Dinamo; teren foarte bun; limp excelent; spectatori — aproxi

mați. 15.000. Au maroot: STREDIE (min. 3), D. ZAMFIR (min. 45). AUGUS
TIN (min. 54). Șuturi ta poartă: 18-12 (p. poartă: 9-5). Comoro: 11—3.

DINAMO; Speriata 7 — 1. Marin 7, Dinu 7-H Bumbescu (mln. 18 Măr- 
ginoon 74-), Stredle 7 — Pana 7, Augustin 7, Custov 7 — Țâlnor 7, Drag- 
noo 7 (mln. 82 Iordache), D. Zamfir 8.

F.C. OLT: Anghel 7 — Llcă 4, Martinescu 7, Clocloonfi 4, A. Mlncu 4 
— Șoarece 4. lovănescu 4, Nicolae 7 - P. Petre 4 (mln. 72 Prepeliță 4), 
lamandl 4. Pifurcă 4.

A arbitrat: N. Hainea 4; la linie: D. Munteonu (ambii din Birlad) ,1 
V. Talar (Hunedoara) — ultimul cu greșeli.

Cartonase «albene: IOVANESCU, P. PETRE.
Trofeul Petschovschi: 10. La speranțe: 1-1 (0-0).

• ........ ........ ......................... . ......... . i i'

telefon}
de ultimele 

:ș s-a lansat, 
in fata unui 

r nici replica 
prejos. Bucu- 
prompt și cu 

nd lansările 
nescu șl Cer
erile „vulpoi- 
și lordănescu. 
>c cvasiechlli- 
in. 12, primul 
centrat înalt, 

-tea stingă, și 
sub supravc- 
ale Min ea, a 

frontal, cu 
1—0. Incura-
ges și-a mul- 
msive. încetul 
i trecut și ea 
nai pronunțat 
devenind tot 

în mln. 36 va 
să piardă 

>e care-1 va 
t : M. HADU- 
mpecabil, cu 
In acest fel,

echilibrul pe tabelă : 1— 1. Jocul 
a fost relansat. Steaua a prins 
Iarăși curaj, s-a desfășurat cu 
dezinvoltură, dar, la puțin timp 
de la reluare, In min. 52, ea va 
fi k.e. : la o lovitură liberă, de 
la circa 25 ni, RADU II a șutat 
destul de slab, mingea o-a În
dreptat Încet spre poartă, și 
Iordache, erczlnd că ea va trece 
alături, n-a intervenit. Mare e- 
roare I Balonul a lovit jos stilpul 
drept al porții șl a deviat In 
plasă : 2—1 ! De aici înainte,
oaspeții vor acuza golul primit, 
permițind adversarului să domi
ne, pc alocuri autoritar. In min.

• 74, M. Zamfir a executat și el 
o lovitură liberă, de pe partea 
dreaptă, pe partea opusă, de 
unde MOICEANU, țișnind, pe 
lingă adversarul direct, a reluat 
cu eapul, de la circa 7—8 m tn 
plasă : 3—1 și meciul este, fireș
te, Jucat. Victorie absolut meri
tată (deși influențată de golul 
iul Radu H), la capătul unul joc 
viol, de bun nivel tehnic.

Gheorghe NKOLAESCU

BALON DE OXIGEN
IAȘI - UNIVERSITATEA CRAIOVA 2-1 (1-0)

st"; teren bun; timp foarte frumos; spectatori — cpro- 
icrcot: OPREA (min. 19), SIMIONAȘ (min. 75), res-

49 din penalty}. Șuturi la poartâ: 15-4 (pe poarta:
aste 8 — Oprea 8, Anton 7, Ursa 8, Ciocîrtan 6 — 
.cu 7, Simloncș 84- — Doru Ionescu 5 (min. 44 Opaiț
6 (min. 85 Florean).
Lung 5 (min. 78 Boldrci) — Negrilâ 6, Ciupitu 6,

7 — Donose 8, Beldeanu 6, Bataci 6 (min. 81 Ți- 
Câmâtaru 6, Geolgâu 6.
ragomir (București) 9; la linie: D. Oiogeanv (Arad) și 
a) — ultimul cu greșeli.
e: BELDEANU, BĂLĂCI, NEGRILA, COSTEA, CRIȘAN.
hi; 8. La speranțe: 0-1 (0-1).

efon)
Satorită mizei 
entru ambele 

Universitatea 
i joc de mare 
alocuri. Afla- 
itică, formația 
din răsputeri 

in cele din 
o pe depila 
I fără -moții, 
pute totuși e- 
i jumătate a 
ară superiorl- 
or, dar și cu 
acurl ale cra- 
vtoara Întâi a 
Urlșan, Ieșenii 
conducerea în 
ept Insă și cu 
lui oaspete : 
at • lovitură 
•a careului de 
aomilă, acesta 
alns defectuos, 
V a reluat In 
un minut cra- 
foarte aproa- 
„capul“ lui 

plendid parat

iovenii au un 
reușesc egala- 
prin penaltyul 
.ACI, in urma 
supra lui Crl-

Impacă Insă 
și, cu aportul 
Romllâ și Si- 
ptat enorm tn 
ng din ce fti 
loveni In pro

priul lor careu, farțînd victoria. 
Sistemul defensiv al oaspeților 
(care a resimțit serios absența 
lui Ștefănescu, accidentat) face 
fată cu greu presiunii adverse, 
tot mal puternice, șl golul, care 
plutea în aer, anunțat de bara lui 
Ciocirlan (mln. 72), cade In min. 
75 printr-o măiastră execuție 
tehnică a lui SIMIONAȘ, care 
l-a păcălit pe Tillhoi șl a șutat 
din Întoarcere, lnvlnglndu-1 pe 
Lung.

Constantin FIRANESCU

PE MUCHIE
PETROȘANI, 12 (prin telefon)

Jiul a luptat din răsputeri să 
cîștige acest meci, menținlnd cu 
eforturi vădite, avantajul minim 
dobindit odată cu golul lui GIU- 
CHICI din min. 21 (centrare lun
gă a Iul Stoichiță, peste apăra
rea studenților, ia tnttmpinarea 
căreia s-a lansat autorul golului, 
scăpat de sub supravegherea 
strictă a lui Șerbănică, șut din 
apropiere pe lingă portarul Mo
rarii). Dar această fază fusese 
precedată de atacuri energice la 
poarta lui Caval, care trădau slă
biciuni In defensiva gazdelor, cel 
mal aproape de gol fiind M. San
du (min. 7. cind portarul petre- 
șenean l-a blocat salvator un șut

Stimulată de rezultatul de la 
Iași, Dinamo a Încercat să uite 
e clipă de „bomba" din meciul 
speranțelor, unde „lanterna" a 
smuls un punct liderului șl să 
viseze la golaveraj, pentru a 
urca In fotoliul de orchestră al 
campionatului. Și cum Începuse 
jocul, cu un gol tn min. 3 (autor 
STREDIE, coautor arbitrul N. 
Rainea, care putea vedea chiar 
el ofsaidul jucătorului dlnamo- 
vifit, dacă nu-1 otxservase tușle- 
rul V. Tătar) se părea că for
mația dinamovistă va face scor. 
Numai că oaspeții, zvîcnesc abil 
pe contraatac șl numai șansa 
ajută echipa bucureșteană in 
mln. 16, cind lamandl saltă ex
celent balonul peste portarul Spe- 
riatu. Insă transversala se opune 
egalării. Dinamovlștil domină, 
oaspeții contraatacă, șl din acest 
joc ofensiv — foarte multe faze 
de poartă și un veritabil con
curs de ratări. Ratează Nicolae 
în min. 22, „scoate" Anghel. in 
bară, „capul" lui D. Zamfir din 
6 m. (min. 27), se opune iarăși 
bara in mln. 30, la un șut splen

LA UN MINUT DE SURPRIZA ETAPEI
F. G BAIA MARE - F.C.M. GALAȚI 1-0 (0-0} 1

Stadion ,,23 Auaust"; teren bun; timp frumos; spectatori — aproximativ 
8 000. A marcat: TATARAN (min. 89). Șuturi la poartâ: 31-2 (pe poartâ: 
12—1}. Comere: 29-3.

F.C. BAIA MARE; Frank 7 — Borz 6, Condruc 6, Tâtfiran 8, Onuțan 4 
— Bâlcn 6, Mu re șan 6 — Sepi 6, Terheș 4, Roz nai 4 (min. 51 Lascâu; 
min. 59 Koller 6), Lenghel 6.

F.C.M. GALAȚI: Oanâ 9 — Popescu 6, Vlad 7, Stoica 7, Orac 6 — O. 
Rusu 6, Balaban 6, Com șa 6 — R. Dan 6, Câpâțînâ 5, C. Rusu 5.

A arbitrat: N. Georgescu 9; la linie: A. Deleanu și C. Mateescu 
(toți din București).

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

BAIA MARE, 12 (prin telefon)
Punctul pierdut acasă în etapa 

trecută cu F.C. Argeș l-a trimis 
pe băimărenl pe treapta de jos 
a ultimului vagon. Pentru redre
sarea moralului, F. C. Baia Mare 
avea • singură variantă, victo
ria. Șl nu se poate spune că nu 
a luptat pentru ea. Dar a făcu
t-o fără luciditatea necesară, deși 
a avut tn față un adversar care 
l-a oferit prilejul să construiască 
în liniște, acțiunile ofensive ale 
gălățenilor fiind extrem de rare. 
Graba de a deschide scorul și-a 
pus amprenta pe evoluția gazde
lor, dovada cea mal bună con- 
stltulnd-o suita de ratări dintre 
minutele M «1 32 (Terheș, Borz, 
Roznal).

Repriza secundă a avut același 
aspect — dominare accentuată a 
gazdelor, defensiva gălățeană ti-

DE CUȚIT
violent de la 7 m). Firește că. 
după primirea golului, Sportul 
studențesc a Insistat cu aceleași 
arme, întimplnată eu aceleași ezi
tări de apărarea Imediată adversă, 
dar Cavai s-a mai dovedit o dată 
imbatabil, cind FI. Grigore (min. 
33), subtil deschis de M. Sandu, 
a șutat de la numai 8 m.

Impresia de hărțuială pericu
loasă a apărării Jiului s-a men
ținut și ta partea a doua a jo
cului, Intrarea lui Neagu avusese 
darul să mal consolideze zona 
centrală din defensiva localni
cilor. Mobilizarea extremă a lui 
Stoica și ieșirea din anonimat a 
lui Stoichiță au echilibrat jocul, 
permițind, în cele din urmă, gaz- 

did al lui Custov,' risipește o 
ocazie și Dragnea (min. 33), pen
tru ca în min. 43, cind Pană a 
fost împins în careu, arbitrul N. 
Rainea (dezobișnuit, parcă, să o- 
flcleze... duminica I) să nu acor
de nimic. Și, totuși, în ultimul 
minut al reprizei, același Pană 
face o cursă frumoasă, centrează 
Înapoi la D. ZAMFIR, care în
scrie.

In repriza secundă se va în
scrie un singur gol (AUGUSTIN, 
tn min. 56. eînd a „spart" defen
siva olteană, unde „centralii-" au 
ezitat). Dar s-a ratat enorm de 
ambele părți. Ratări uriașe, da
torate, poate, suficienței gazdelor 
și lipsei de curaj a oaspeților, 
care în ultimul sfert de oră au 
fost de patru ori în fața golu
lui, prin Nieolae, Plțureă, Lică 
șl Prepeliță. Care ratări au ani
mat finalul unui meci în care 
am rămas In primul rînd sur
prinși de forma slabă a... inter
naționalilor N. Rainea șl V. Tă
tar.

Mircea M. IONESCU

tad nevoită să suporte atac după 
atac în fața cărora nu a avut 
declt o singură soluție, să înde
părteze cît mai mult mingea de 
careul lui Oană. Portarul gălă- 
tean a fost fără exagerare eroul 
meciului el respingtad aproape 
incredibil șuturile lui Sepi din 
min. 72 șl 78 șl Koller (min. 88). 
Același Koller a șutat ln‘ bară 
în min. 79. Băimărenli au avut 
mari emoții în min. 73, cind 
Frank s-a remarcat cu o inter
venție în extremis la lovitura de 
cap a vîrfului gălățean Căpătlnă. 
Intr-un final dramatic, ciad mai 
era un minut ea cele două echb- 
pe să meargă braț la braț tn 
Divizia „B", TATARAN H În

vinge prlntr-un volcu, din I m, 
pe bravul portar Oanâ.

Adrian VASILESCU

JIUL PETROȘANI - SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (1-0)

Stadion Jiul: teren moale: «mp Irumo»; •pectatcrl - aproximativ 7 000. 
A marcat: GIUCHICI (mln. 21). Șuturi ta poortA: 8-4 (pe poartă: 6-3). 
Camara: 7—4.

IIUL: Caval 9 - P. Grigore VasHIu 3 (mln. 29 Neagu 7), S: Rumi 6. 
Miculejcu 5 - Varga 7, Stoica 8 (min. 88 Muțot), Stoichiță 7 - Șumu- 
iontchl 5, Sâlâjan 5, Giuchlcl 7.

SPORTUL STUDENȚESC: Moraru 8 - Stroe 6, Cazan 7. lorgulescu 6. 
Cătol 4 - Chiria io 4. O. lonevcu 4, Șerbănică 4 (min. » Muntoonu I) 
- FI. Grigore 7, M. Sondu 8, Bucurescu 6 (mln. 82 Valțcovlcl).

A orbitrat: Cr. Teodorescu (T>rgovi|to) 9; la linie: Gh. lucan (Media;) 
>i I. Dima (Sighișoara).

Cartonașe galbene: ȘUMULANSCHI, ȘERBĂNICĂ, CAȚOI.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 2-1 (1-0).

9 ... "■ ................ .....
delor să-șl treacă în cont două 
puncte amenințate mereu de re
plica, matură a studenților bucu- 
reșteni. Calitatea acestui meci a 
fost minată de terenul greu și de 
tendința unor jucători de a re-

PROGRESUL VULCAN - CORVINUL HUNEDOARA 1-2 (1-1)

Stadion Progresul; teren bun; timp frumos; spectatori - aproxima!!» 
7 000. Au marcat: LUCESCU (mln. 6, din penalty), MARiCA (min. 33. din 
penalty), DUMITRACHE (mln. 46). Șuturi la poartă: 19—9 (pe poorlă: 9-4). 
Comere: 16-2.

PROGRESUL: Bulonceo 7 - Mateescu 6 (mm 22 Anghel 5). Grigore 5. 
Reti 3, Gh. Ștefan 6 - Neculceo 64-, Trco 6, Apostol 6 - Marico 6, Țevi 6, 
Glonț 6.

CORVINUL: Alesă 7 — Rednlc 7,. Gâlan 74-, Dubincluc 6. Bogdan 7 — 
Dumitrlu 7, Klein 84-, Petcu 6 (mln. 67 Oncu 6) — Lucescu (elim. min. 33), 
Dumltrache 74-, Gabor 7 (mln. 80 Andone).

A arbitrat: S. Drâgullcl (Drobeto Tr. Severin) 7; Io linie: I. Igna 
(Arad) șl I. Alexandru (Cralovo).

Cartonașe golbene: LUCESCU, DUMITRACHE. BOGDAN. GABOR.
Cartonașe roșii: LUCESCU.
Trofeul PoUchovschi: 9. La speranțe: 1-3 (0-1).

•................. I ............................... . im H

Nlcșa și Văetuș nu vor juca. 
Hotărîre de ultim moment a con
ducerii tehnice a Corvinului, 
pentrj: că cei doi nu stat total 
refăcuți. Șansele Progresului 
cresc, deci, In acele „calcule ale 
hîrtiei". Dar ele sînt dezmințite 
matematic șl... rapid. Chiar in 
min. 6 cind, după un rapid „un- 
doi" Petcu — Gabor, ultimul ră- 
mine singur la 10 m de poarta 
lui Bulancea, dar este faultat de 
Retl. Penalty clar. Execută LU
CESCU și 0—1, Bucureștenii se 
năpustesc In atac, au o „bară" 
în mln. 9,. dar apărarea hunedo- 
renilor rezistă ptaă tn min. 33, 
cind Ncculcea pătrunde tn careu 
șl este faultat de Bogdan. Lovi
tură de pedeapsă lust acordată. 
Execută MARICA șl 1—1. Urmea
ză clteva momente de aprinse 
discuții ale oaspeților cu arbi
trul, scene nu prea sportive, și 
conducătorul jocului arată carto
nașul roșu Iul Lucescu (pentru 
Insulte, cum a declarat la pau
ză), după ce 1-1 mal arătase pe

E GREU FĂRĂ 5 TITULARI!
F.C.M. BRAȘOV - CHIMIA RM. VILCEA 1-0 (0-0)

Stadion Tineretului; teren bun; timp frumos; spectatori - aproximativ 
14 000. A marcat: GHERGHE (min. 55). Șuturi la poartâ: 13-7 (pe poartă: 
6-1}. Comere: 5-3.

F.C.M. BRAȘOV: Popa 8 — Papuc 6, Panache 6, Naghl 9, Manciu 6 — 
Șutea 8-f-, Bucur 6, Boric ea nu 6 — Dârâbân 4 (min. 46 Chioreanu 7; min. 
87 Furnică), Pcraschivescu 7, Gherghe 8-|-.

CHIMIA RM. VILCEA: Roșea 8 — Basna 6, Cotorglu 8. Iordan 6, Che
ron 8 — Savu 6 (mln. 72 Georgescu 6), Alexandru 7, Carabageac 6 - 
Teleșpan 7, Preda 7, Gîngu 6 (min. 72 Stanca 6).

A arbitrat: M. Fediuc (Suceava) 9; ta linie: V. lanul (tași) și FL 
Cenea (Caracal).

Cartonașe galbene: SAVU, PAPUC, ALEXANDRU.
Trofeul Petschovschi: 9. La speranțe: 2—1 (1-0). J

BRAȘOV, 12 (prin telefon}

Echipa gazdă a început parti
da fără 3 tUularl, Indisponibili 
din diverse motive (Balasz, Ben- 
ța, Marinescu, Ciobanu șl Chio
reanu, acesta din urmă fiind In
trodus după pauză, nerefăcut, a 
trebuit totuși să fie înlocuit), 
practic fără compartiment ofen
siv. Ceea ce s-a repercutat direct 
*1 Imediat în evoluția echipei 
brașovene, care, mai ales In prl- 

zolva numeroase dueluri prin 
faulturi. Promptitudinea și exac
titatea arbitrajului au asigurat, 
însă, jocului un făgaș normal.

Ion CUPEN 

cel galben (pentru atitudine ne
sportivă față de coechipierul său 
Alexa). Rămași șl fără „mintea 
limpede ta teren". hunedorenii 
păreau pradă sigură.

Dar, chiar în primul minut al 
reprizei secunde, „lovitură de 
teatru" : Petcu efectuează o lun
gă și insistență cursă pe aripa 
stingă, centrează, și DUMITR?,- 
CIIE reia, complet liber, mingea 
In plasă : 1—2. Vor urma 44 de 
minute de- asediu la poarta lui 
Alexa ; dar, deși au întreprins 
peste 35 de acțiuni de atac, gaz
dele nu vor reuși egalarea. Și, 
ca In fotbal. Ieșind foarte orga
nizat din „corzi", Corvinu] — 
deși se afla în 10 oameni — a 
construit 4—5 contraatacuri de 
mare viteză și eficacitate, creta- 
du-șl cea mai clară ocazie de 
gol a reprizei (mln. 90). ctad Bu
lancea a salvat miraculos. in 
fața Iul Oncu, ajuns singur ta 
fata sa.

Eftimie IONESCU ]

ma repriză, s-a chinuit să inter
preteze partitura sa obișnuită pe 
teren propriu, în timp ce Chimia- 
își permitea să evolueze dezin
volt. în min. 15 am consemnat 
prima acțiune ofensivă consis
tentă a jucătorilor brașoveni, la 
capătul căreia Roșea a fost ne
voit să acorde corner la șutul 
lui Bucur. Zece minute mai tîr- 
ziu, Șulea — unul din animatorii 
echipei lui Proca în acest meci, 
alături de Naghi și Gherghe — 
gutează cu puțin peste poartă, ta 
urma unei acțiuni individuale. 
Oaspeții au mizat pe contraatacu
rile lansate în special pe partea 
dreaptă, acolo unde Teleșpan era 
defectuos marcat de Manciu.

După pauză, primul șut (în 
mln. 54, autor Șulea) a consti
tuit șl preludiul golului victoriei 
echipei brașovene, înscris ta mi
nutul următor de GHERGHE, 
care a reluat spectaculos, cu 
capul, sus. Ia colț, centrarea lui 
Bucur. Primul și ultimul șut al 
Chimiei pe spațiul porții Iul Po
pa s-a consumat în min. 79, și 
a fost epediat de mijlocașul Ale
xandru. Deși în ultimele zece 
minute brașovenii s-au apăra» 
pentru a păstra rezultatul, tot ei, 
pe contraatac, au avut cea mal 
periculoasă acțiune ofensivă, por
tarul Roșea fiind nevoit să iasă, 
în min. 86, pentru a Interveni eu 
piciorul, Ia 35 m., în fata lu 
Bucur.

T Paul SLĂVESCU

ÎN DIVIZIA „B“
I

A — GLORIA 
i~-—ft). Autorii

Iflftln. 74) sl 
85).
ANICA VAS- 
JINAMO FOC- 
A marcat Că- 

85).
— OLTUL SF. 

(1—0). A în-
. 28 șl 56).

L — F.C.M. 
LA 2—0 (0—0). 
i (min. 52) si 
W).
— CIMENTUL 

J—0). Autorii 
min. 9), Lala 
n și min. 59), 
54 și 83), res- 
'min. 78).

HUMORULUI 
NEAMȚ 1—1 
Iosep (min. 

erul, Mironaș 
Ceahlăul.

SORGHBNI — 
1—0 (0—0)ra

t realizat de 
din 11 m).

— C.S. BOTO-
Au marcat : 

din îl m). res- 
(min. 38) șl 

). — C.S.Me

EORZEȘTI 5—2 (4—1). Autorii
golurilor : Marin (min. 5), Dumi
trescu (min. 9), Ionescu (min. 24 
ți 64), Negoescu (min. 35). res
pectiv Steț (min. 31 și 46).

Relatări de la I. Mîndrescu, M. 
Florea, P. Comșa, R. Avram, G. 
Arsenie, D. Bolohan, I. Ferenczl. 
T. Enache, D. Soare.
1. F.C. C-ȚA.
2. Gl. Bistrița
3. C.S.M. Sv.
4. Unirea Fcș.
5. Viit M. Vsl.
6. Viit. Gheorg.
7. Delta Tulcea
8. Gloria Buzău
9. C.S. Botoșani

10. F.C.M. Pr. Br.
11. C.S.U. Galați
12. C.S.M. Borz.
13. Ceahlăul P.N.
14. I.M.U. Med.
15. Oltul St Gh.
16. Minerul G H.
17. Cim. Med.
18. Chimia Brăila

23 17 5 1 47-11 39
23 12 6 5 36-21 30
23 11 3 9 38-22 25
23 11 3 9 35.-28 25
23 11 3 9 29-29 25
23 11 3 9 27-30 25
23 12 0 11 41-33 24
23 10 3 10 29-31 23
23 10 2 11 35-31 22
23 9 4 10 29-30 22
23 9 3 11 39-38 21
23 8 4 11 36-38 20
23 8 4 11 26-34 20
23 8 4 11 22-37 20
23 7 5 11 18-31 19
23 6 7 10 17-31 19
23 8 3 12 26-41 19
23 6 4 13 29-43 16

ETAPA VIITOARE (duminică 
19 aprilie) : Delta Tulcea — F.C. 
Constanța (0—4), Cimentul Med
gidia — Gloria Buzău (1—2). Vii
torul Gheorgheni — Minerul Gu
ra Humorului (2—2), F.C.M. Pro
gresul Brăila — C.S.M. Suceava 
(0—4), Gloria Bistrița — C.S.U. 
Galați (0—0), C.S.M. Borzești — 
I.M.U. Medgidia (1—2), C. S. Bo

toșani — Viitorul Mecanica Vas
lui (0—2), Oltul St. Gheorghe — 
Chimia Brăila (0—0), Ceahlăul P. 
Neamț — Unirea Dinamo Foc
șani (0—1).

SERIA A 11-a
TRACTORUL BRAȘOV — ME

TALUL PLOPENI 1—0 (0—0). U- 
nicul gol a fost realizat de Ari- 
neanu (min. 53).

PETROLUL PLOIEȘTI — PO
IANA ClMPINA 2—1 (2—1). Au
marcat : Libiu (min. 19) și To- 
poran (min. 43), respectiv Preda 
(min. 35).

SIRENA BUCUREȘTI — MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 1—1 
(1—0). Au înscris : Dragne (min. 
27) pentru Sirena, Catrina (min. 
63) pentru Mecanică fină.

CHIMICA TlRNAVENI — FLA- 
CARA MORENI 2—0 (1—0). Au
torul golurilor : Stoica (min. 15 
și 72).

METALUL BUCUREȘTI — 
ROVA ROȘIORI 2—0 (1—Of. . Au 
înscris : C. Nica (min. 39) și Io- 
niță (min. 49, autogol).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 2—1 (2—1).
Au marcat : Sultănoiu (min. 34), 
Cojocarii (min. 45, autogol), res
pectiv Ispas (min. 36 autogol).

GAZ METAN MEDIAȘ — NI- 
TRAMONIA FAGARAȘ 1—0 
(1—0). Autorul golului : Albotă 
(min. 12).

ȘOIMII IPA SIBIU — PANDU
RII TG. JIU 1—1 (1—1). Au în
scris : Țurlea (min. 25) pentru

Șoimii, Turcaș (min. 10) pentru 
Pandurii.

Meciul LUCEAFĂRUL BUCU
REȘTI — C.S. T1RGOV1ȘTE a 
fost amlnat.

Relatări de la C. Gruia, I. T&- 
năsescu, V. Timuc, I. Ducan, P. 
Ion, D. Brănoiu, M. Țacăl, si !• 
Ionescu.
1. C.S. T-VIȘTE 23 17 5 1 49- 8 39
2. Petrolul PL 24 16 6 2 53-14 38
3. Rapid Buc. 24 12 4 8 41-26 28
4. Tractorul Bv. 24 11 2 11 33-33 24
5. Autob. Buc. 23 9 5 9 32-29 23
6. Rulm. Alex. 23 9 5 9 27-24 23
7. Metalul Plop. 24 9 5 10 23-22 23
8. Mecanică fină 23 9 5 9 29-29 23
9. Metalul Buc. 23 8 6 9 31-29 22

10. Pand. Tg. J. 23 9 4 10 26-25 22
11. FI. Moreni 23 9 4 10 26-26 22
12. Gaz Metan 23 8 6 9 23-27 22
13. Chimica Tîrn. 24 9 4 11 30-46 22
14. Șoimii IPA Sb. 23 8 5 10 26-39 21
15. Poiana Cîmp. 23 9 2 12 28-37 20
16. Rova Roșiori 24 8 4 12 21-37 20
17. Nitr. Fă£. 24 8 3 13 19-38 19
18. Sirena Buc. 22 2 5 15 21-49 9

ETAPA VIITOARE (duminică
19 aprilie) : Metalul București — 
Gaz metan Mediaș (2—3), Nitra- 
monia Făgăraș — Flacăra Moreni 
(0—2), Mecanică fină București 
— Petrolul Ploiești (0—1), Pandu
rii Tg. Jiu — Tractorul Brașov 
(0—2), Luceafărul București — 
Rapid București (0—2), ROVA 
Roșiori — Rulmentul Alexandria 
(1—4), Poiana Cîmpina — Chimi
ca Tirnăveni (2—2), Metalul Plo- 
peni — Sirena București (2—1), 
C. S. Tîrgoviște — Autobuzul 
București (0—0), Șoimii I.P.A. 
Sibiu — stă.

SERIA A lll-a
F.C. BIHOB ORADEA — ÎN

FRĂȚIREA ORADEA 1—1 (1—1).
Au înscris : Georgescu (min. Î3) 
pentru F.C. Bihor, Schvartzman 
(mln. 38) pentru înfrățirea.

OLIMPIA SATU MARE — 
C.l.L. SIGHET 1—0 (1—0). Unicul 
gol a fost realizat de Tăbăcaru 
(m!n. 5).

U.M. TIMIȘOARA — C.F.R. TI
MIȘOARA 1—0 (0—0). A marcat: 
Lața (min. 53),

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — AU
RUL BRAD 0—1 (0—1). Autorul 
golului : Dina (min. 39).

METALURGISTUL CUGIR — 
•' MINERUL LUPENI 4—2 (2—0).

Au marcat: Bucur (min. 26 din 
11 m), Stiinciu (mln. 41 si 57), 
Vătafu (min. 68), respectiv Jeni- 

1 că (min. 46) și Sebestyen (min.
74).

DACIA ORAȘTIE — 3HNERUL 
ANINA 4—1 (0—0). Au înscris :
Nenu (min. 48 din 11 m și min. 
77), Ștefănescu (min. 50). Albu 
(min. 75), respectiv Damian 
(min. 60).

MINERUL CAVNIC — MINERUL 
MOLDOVA NOUA 2—0 (0—0).
Autorii golurilor : Roatiș (min. 
88) șl Bonte (min. 89).

RAPID ARAD — U.T. ARAD 
2—1 (1—1). Au înscris Șandor 
(min. 22), Borugă (mln. 82 din 
11 m), respectiv Mușat (min. 18), 
Vaczl (min. 53 și 70), Coraș 
(min. 73).

F.C.M. REȘIȚA — METALU) 
AIUD 3—0 (1—0). Au marcat t
Florea (min. 14). Gabel (min. 51 
61 «9).

Relatări de la I. Ghița, Z. 
Covaci, St. Marton, I. Lespuc, 
M. Vilceanu, B. Crețu, Z. Debre-
(cui, N. Străjan P. Ionescu.

1. U.T.A. 23 16 3 4 46-16 39
2. Olimpia S.M. 23 11 5 7 48-29 21
3. F.C.M. Reșița 23 12 2 9 36-24 2(
4. C.F.R. Cj.Nap. 23 11 4 8 40-28 26
5. F.C. Bihor 23 10 6 ‘7 37-26 26
6. înfrățirea Ord..23 12 1 10 30-31 29
7. Aurul Brad 23 9 5 9 38-29 23
8. U.M. Tim. 23 9 5 9 26-23 23
9. C.l.L. Sighet 23 10 3 10 38-43 23

10.' Metalu" Aiud 23 11 1 11 31-41 23
11. C.F.R. Tim. 23 8 6 9 30-28 22
12. Dacia Orăștie 23 8 6 9 26-44 22
13. Metal. Cugir 23 9 3 11 34-35 2]
14. Min. Cavnic 23 9 3 11 34-39 21
15. Min. Lupeni 23 9 2 12 34-37 2C
16. Minerul M.N. 23 9 1 13 32-40 11
17. Rapid Arad 23 7 5 11 26-39 13
18. Min. Anina 23 5 3 15 17-51 13

ETAPA VIITOARE (duminicii 
19 aprilie) : Aurul Brad — U. T. 
Arad (1—3), Olimpia Satu Mare 
— Metalurgistul Cugir (1—3), Ra
pid Arad — înfrățirea Oradea 
(0—1), Metalul Aiud — C.F.R. 
Cluj-Napoca (0—5), F. C. Bihor 
Oradea — C.F.R. Timișoara (0—1), 
Minerul Anina — Minerul Cavnic 
(0—3), Minerul Lupeni — Dacia 
Orăștie (1—2), Minerul Moldova 
Nouă — F.C.M. Reșița (0—1), 
U. M. Timișoara — C.l.L. Sighet 
(0-9).



Campionatele europene de lupte greco-romane Campionatele internaționale de judo

CU 0 SINGURĂ 
L-A SITUAT PE
G0TEBORG, 12 (prin tele

fon). Mii de spectatori au um
plut pînă la refuz tribunele de 
la „Lisebergshallen" pentru a 
urmări cea de a doua reuniune 
finală a campionatelor europe
ne de lupte greco-romane, pro
gramată sîmbătă seara. Intere- 

.sul enorm al iubitorilor acestui 
sport din Suedia era justificat 
dacă ne gîndim că în partida 
„vedetă-' a finalelor era pro
gramat meciul dintre Frank 
Andersson și A. Dubrovski 
(U.R.S.S.). Partida, de un deo
sebit nivel spectacular, s-a în
cheiat cu victoria la puncta 
(9—8) a campionului suedez.

Dar, înaintea unor conside- 
rațiuni de ordin general, cîteva 
referiri la sportivii români ră
mași in concurs. Așa cum pre
cizam în cronica noastră de 
sîmbătă, Constantin Alexandru 
(52 kg) a așteptat cu nerăbda
re meciul dintre L Racz (Un
garia) și L. Țekov (Bulgaria), 
învinsul și, respectiv, învingă
torul său din partidele din 
grupă, de al cărui rezultat de
pindea poziția lui C. Alexandru 
în clasamentul seriei și, fireș
te, în cel general. Cei doi con- 
curenți au luptat astfel îneît 
partida s-a terminat cu victo
ria la puncte a lui L. Racz, si
tuație în care reprezentantul 
nostru s-a situat pe poziția a 
treia, fiind obligat să lup
te, în reuniunea finală, pen
tru locul 5, pe care s-a clasat 
(cu o singură înfrîngere). în 
meciul cu polonezul L. Majda- 
kowski, campionul român s-a 
dovedit net superior, cîștigînd 
prin tuș în min. 3,55. Prin a- 
celași joc al rezultatelor, la 
cat. 74 kg, Gh. Cioboiaru s-a 
clasat pe locul 3 în seria sa și 
urma să lupte pentru locul 5 
cu suedezul L. Lundell. Acci
dentat la o Coastă, Ciobotaru a 

A TREIA VICTORIE A RUGBYȘTILOR
(Urmare din pag. I)

de decis (min. 41) pînă în spa
țiul de țintă advers, eseul fi
ind transformat de Constantin. 
După 2 minute, Paraschiv pro
fită de „bilbîiala" lui Bettarello 
și înscrie al 4-lea eseu româ
nesc. în minutul 67, superiori
tatea de ansamblu a „15“-lui 
României primește o nouă con
firmare prin eseul inepuizabi
lului Munteanu. Iar finalul se 
constituie în cea mai fastă pe
rioadă a meciului prin ' două 
încercări de spectacol semnate 
de aripile Alde» și Fuicu care 
au ridicat tribunele în picioare.
5 MINUTE DUPĂ MECI...

J. SHORT (Scotia) — arbitrul 
Intilnirii: „Am alergat mult, In
tr-un meci care mi-a plăcut. O 
primă impresie este aceea că e- 
chipa României are o înaintară 
foarte puternică, care a excelat 
In „moluri". Dar, aș spune, cd 
— mai ales în prima repriză — 
ea a abuzat de acestea. Abia 
■'upă pauză românit au folosit 
mat bine linia de trelsferturi șt, 
firește, efectul le-a fost favora
bil. Formația Italiei are o teh
nică bună. Insă — evident — este 
lipsită de experiență".

p. VILLEPREUX (director teh
nic al Federației de rugby a Ita
liei) : „Indiscutabil, românii au 
fost mai buni, victoria lor fiind 
perfect meritată. înaintașii se a- 
duni rapid, dar — îmi permit 
s-o spun — atunci cînd pierd ba
lonul se regrupează greu. Squa- 
dra azzurra a greșit multe ba
loane, tinerețea filndu-i, tn acest 
caz, desigur, un... handicap In- 
sur montabll".

Prof. V. IRIMESCU (antrenor 
federal): „A fost un meci hun al 
rugbyștilor noștri. Grcșeltle — 
cite au fost — slnt Inerente, după 
opinia mea, la început de sezon. 
Mi-a plăcut decizia întregii echi-

AGENDA SĂPTÂMÎNII
13. IV Tenis: turneele internaționale la Los Angeles și Monte

Carlo (se încheie la 19.IV).
14. IV Tenis de masă: campionatele mondiale la Novi Sad (se

Încheie la 26.IV).
15. IV Fotbal: calificări pentru C.M., grupa a m-a: Turcia —

Cehoslovacia, la Istanbul.
Scrimă: încep campionatele mondiale de tineret, la Ve
neția.

18. IV Automobilism: Raliul Safari, în Kenia (se încheie la 
20.TV).

17. IV Sărituri: „Cupa Europei" de sărituri de la trambulină
șl platformă, la Londra.
Haltere: „Cupa Dunării" — juniori, la Vidin. 
înot: meciul R.D. Germană — U.R.S.S., la Gera.

18. IV Handbal: manșa I a finalelor ta cupele europene mas
culine; Kollnska Slovan Liubliana — S.C. Magdeburg 
(C.C.E.) șl Empor Rostock — T.U.S. Netelstedt (Cupa 
Cupelor).

19. IV Fotbal: meciul amical Italia — R.D. Germană, la Udine.
Hochei pe gheață: campionatul mondial grupa „A“, a 
început la 12.rv și se va încheia la 28.IV).

ÎNFRÎNGERE, JOCUL REZULTATELOR
C. ALEXANDRU PE LOCUL 5!

cedat fără luptă acest meci, 
terminînd concursul pe locul 6.

Ediția a 28-a a campionatelor 
europene de lupte greco-ro
mane s-a încheiat cu rezultate 
care conduc la concluzia că în 
acest sport s-au produs apre
ciabile mutații de forțe, pentru 
medaliile europene intrînd în 
luptă acum nu mai puțin de 
10 țări. Cele zece centuri con
tinentale au fost cîștigate de 
reprezentanți ai luptelor din 7 
țări participante, situație neo
bișnuită pentru această disci
plină.

Firește, întrecerile continen
tale de la Goteborg ne-au ofe
rit prilejul mai multor conclu
zii șl vom reveni asupra evolu
ției reprezentanților noștri. Cu 
toată strălucirea aurului lui 
Ștefan Rusu — acest sportiv de 
excepție — comportarea luptă
torilor români este în ansam
blu nesatisfăcătoare, necesitînd 
eforturi considerabile din par
tea federației, tehnicienilor și

ECHIPA ROMÂNIEI Șl SABRERUL POLONEZ T. PIGULA 
Învingători In „trofeul

BRAȘOV, 12 (prin telefon). 
Tabloul celor 8 scrimeri califi
cați în finala „Trofeului Car- 
pațiM reflectă fidel valoarea 
sabrerilor aliniați la startul 
probei individuale : patru re
prezentanți al României (Pop, 
Mustață, Pantclimonescu, Chi
culiță), trei din Polonia (Pi- 
guta, Koszireva, Czaja), precum 
și unul din ' Ungaria (Gellert). 
Exceptînd un prezumtiv candi-

pe șl, îndeosebi, insistența înain
tașilor. In privința folosirii lui 
Ion Constantin ca fundaș, mi de
clar mulțumit de randamentul 
lui. Va trebui, tn viitor, să par
ticipe mai mult la faza de atac. 
Oaspeții s-au dovedit tn progres. 
Acum, după această victorie, se 
impune ca întreaga noastră aten
ție si se îndrepte spre meciul 
cu Spania, programat la M apri
lie, șl — mai cu seamă — spre 
cel cu Uniunea Sovietici, de la 
17 mat. In aceste confruntări tn 
deplasare, rugbyștii noștri vor 
trebui să demonstreze întreaga 
lor valoare".

Prof. O. MARCU (secretar res
ponsabil al F.R.R.): „Premiera
rugbystică brăileană s-a consti
tuit intr-un succes amplu. Exce
lenta organizare, asigurată de en
tuziastele noastre gazde, a con
tribuit la transformarea acestei 
partide într-o veritabilă sărbătoa
re sportivă. Le mulțumim din 
inimă tuturor brăilenilor".

POLOIȘTII ROMÂNI
PENIftU TURNEUL

în bazinul de 50 m din Ki- 
kinda au continuat meciurile 
turneului de calificare pentru 
campionatul european de la 
Split (5—12 septembrie). După 
un meci foarte echilibrat, dra
matic, reprezentativele Români
ei și Greciei au terminat la ega
litate : 5—5 (1—1, 0—1, 0—2,
4— 1). în ultimul meci : Spania- 
Grecia 14—10 (3—2, 4—3, 2—3,
5— 2). plasament final : 1. Spa
nia 4 p ; 2. România 1 P (13— 
14) ; 3. Grecia 1 P (15—19). Pen
tru turneul final al C.E. s-au 
calificat, alături de selecționa
tele Ungariei, Italiei. Iugosla- 

sportivilor români în perspec
tiva Universiadei de la Bucu
rești.

Iată primit clasați la celelal
te cinci categorii : 52 kg : 1.
Benur Pasaian (U.R.S.S.), 2. L. 
Racz (Ungaria), 3. L. Țekov 
(Bulgaria). 4. T. Halonen (Fin
landa), 5. Constantin Alexandru 
(România), 8. L. Majdakowski 
(Polonia) ; 62. kg : 1. Byszard
Swierad (Polonia), 2. P. Kirov 
(Bulgaria). 3. F. Mustafin 
(U.R.S.S), 4. S. Sabo (Iugoslavia), 
5. I. Toth (Ungaria), 6. H. Ower- 
mark (Finlanda) ; 74 kg : 1. Fe
renc Kocsis (Ungaria), 2. V. Gal- 

'kin (Ungaria), 3. A. Suprem (Po
lonia), 4. K. Kasap (Iugoslavia), 
5. L. Lundell (Suedia), 6. Gheor- 
ghe Ciobotaru (România) ; 90
kg : 1. Frank Andersson (Sue
dia), 2 A. Dubrovski (U.R.S.S.), 
3. C. Posldls (Grecia), 4. K. Mari
ni (Finlanda), 5. A. Komslev 
(Bulgaria). 6. U. Sachs (R.F.G.); 
+100 kg : 1. Ranghd GuerovsM 
(Bulgaria), 2. E. Artiuhta 
(U.R.S.S.), 3. H. Tomanek (Polo
nia), 4. J. Rovnyal (Ungaria), 5. 
T.Johansson (Suedia), 6. P. Ulei 
(Iugoslavia).

Dan GARLEȘTEANU

dat Ia podium, reputatul sa- 
brer polonez Bierkowski, eli
minat prematur și Învins — 
plăcută surpriză pentru noi I 
— de tînărul scrimer din 
Brașov, Valter Sultan, cei 8 fir 
naliști s-au dovedit cei mai 
buni dintre cei 67 de con- 
curenți din Anglia, Bulgaria, 
Cuba, R.D.G., Polonia, Ungaria 
și România, participant! la cea 
de a X-a ediție a acestei fru
moase întreceri, desfășurată 
în Sala sporturilor.

Deși „foamea" de concurs a 
fost evidentă la Pop și Mus
tață aceasta nu s-a dovedit su
ficientă dedît pentru a urca 
pe podium, trofeul revenind 
Iul Tadeusz Pigula, acum nr. 1 
al echipei Poloniei. Liderul 
echipei noastre, L Pop, învin
gător în ultimele două ediții 
ale ^Trofeului Carpați", n-a 
mai putut să-și înscrie numele 
pe cupa-challenge...

în primele asalturi ale fi
nalei : Chiculiță — Gellert 
10—6, Pigula — Kosztreva 10—7, 
Pop — Czaja 10—4, Mustață — 
Pantclimonescu 10—7. Apoi, în 
semifinale : Pigula — ChioiUță 
10—2 și Pop — Mustață 12—10, 
pentru locurile 3—4 Mustață 
trecind de Chiculiță, cu 10—5 ; 
în finală, Pigula — Pop 12—10, 
după ce sabrerul nostru a con
dus cu 9—7. lăsîndu-ne să cre
dem că va reedita succesul 
din eliminări directe și că, in 
sfirșit, a depășit complexul cu

S-AU CALIFICAT
FINAL AL C. L.

viei. U.R.S.S., Olandei si R.F. 
Germania, echipele Spaniei si 
României. •

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA MOSCOVA

MOSCOVA, 12 (Agerpres). — 
După cinci runde și disputarea 
tuturor partidelor întrerupte, ta 
turneul internațional de șah de 
la Moscova se menține lider 
campionul mondial Anatoli Kar
pov cu 4 p, urmat de Kasparov 
șl Smislov cu cîte 3,5 p, Ander
sson, L. Portisch cu cîte 3 p, 
Florin Gheorghiu, Petrosian, Po- 
lugaevski cu cîte 2,5 p, Balașov, 
Smejkal, Torre cu cîte 2 p.

JUCĂTORII noștri de tenis 
DE NASA A» PLECAT 
IA C. N. DE IA NOVI SAD

Mîine încep la Novi Sad (Iu
goslavia), campionatele mondiale 
de tenie de masă. tn vederea 
participării la competiție au fă
cut deplasarea Eva Ferenczi, Ol
ga Nemeș, Elena Alboiu (care a 
înlocuit-o în ultimul moment pe 
Maria Alexandru, bolnavă), Șer- 
ban Doboși, Ștefan Moraru, Sl- 
mion Crișan și Eugen Florescu» 
însoțiți de antrenorii Farkaș Pa
neth și Emil Procopecz.

5 SPORTIVI ROMÂNI VICTORIOȘI
Desfășurate sub semnul apro

piatelor confruntări continentale, 
Campionatele internaționale de 
judo ale României, care au avut 
loc sîmbătă și duminică in sala 
Floreasca, s-au încheiat cu un 
frumos succes al sportivilor ro
mâni : Benone Olar (cat. super- 
ușoară), Constantin Niculae (se- 
miușoară), Simlon Toplicean (u- 
șoară), Mihalache Toma (mijlo
cie) șl Vasile Anton (semigrea) 
au cucerit titlurile de campioni 
al celei de a IX-a ediții. Pe po
diumul de premiere au mai ur
cat încă 4 reprezentanți ai țării 
noastre, clasați pe locul 2, și alți 
14 situați pe locul 3 la categoriile 
lor. Iată cîteva amănunte. Pen
tru a ajunge în finala „mijlocii
lor", M. Toma a cîștigat primul 
loc în grupă cu două victorii prin 
ippon, iar în jumătatea sa de 
tablou l-a întrecut, între alții, 
pe valorosul sportiv B. Schultze 
(R. D. Germană). în partida de
cisivă, Toma l-a întllnit pe me
rituosul Învingător din cealaltă 
jumătate a tabolulul de concurs, 
G. Sapta, de care a dispus ca
tegoric prin ippon. Pe locul 3 : 
E. Conchiu (România) și B. 
Schultze (R. D. Germană). Șan
sa unui succes final al sporti
vilor noștri la semigrea devenise 
minimă după ce proaspătul cam
pion al „Daciadei" de vară, B. 
Udvari, fusese eliminat în grupă, 
iar omul nr. 1, D. Radu, acci
dentat, n-a concurat. Cu toate 
acestea, ambele serii au avut In

CARPAȚI"
Pigula, același adversar la care 
nu mai reusise să cîștige în ul
timii trei ani (la C.M. de la 
Melbourne, din Întrecerea pe 
echipe, in asaltul de baraj cu 
Pigula, Pop a ratat medalia de 
bronz !). Dar, lipsit de hotă- 
rire. de luciditate. In finalul 
asaltului (a cita oară in ma
rile competiții ?), Pop a ce
dat, sabrerul polonez refă- 
cînd un handicap ce părea in
surmontabil, ca dealtfel și in 
asaltul din recalificări, cu 
C. Marin, cînd fusese condus 
cu 9—5.

în proba pe echipe, disputată 
duminică, din cele patru gru
pe preliminarii s-au calificat 
pentru turneul final forma
țiile România I, Polonia, Un
garia și România IL S-au În
registrat rezultatele : România 
I — România II 9—2, Polonia 
— Ungaria 9—5, România I — 
Ungaria 8—6, Polonia — Româ
nia II 9—2, Ungaria — Româ
nia II 9—0, și, în partida deci
sivă România I — Polonia 
9—7. în. această partidă punc- 
tînd Pop șl Mustață cîte 3 v,. 
Pantelimonescu 2 v, Oancea 1 v. 
și, respectiv. Kosztreva, Pigula 
și Pierkowski cîte 2 v. Kor- 
fantl 1 v.

Clasament final 1. Româ
nia I, 2. Polonia, 3. Ungaria, 
4, România II,

Paul SLAVESCU

CAMPIONATE... CUPE,.

ITALIA (eL 25). Ascoll — Ca
tanzaro 1—2 ; Avelllne — Udi- 
nese 0—0 ; Bologna — Cagliari 
2—1 ; Inter — Brescia 0—0 ; Pe
rugia — Como 0—0 ; Plstolese — 
Juventus 1—3 ; Roma — Fioren
tina 1—1 ; Torino — Napoli 0—1. 
în clasament : Roma, Napoli țl 
Juventus cîte 35 d.

REZULTATE din campionatul 
englez : Arsenal — Leeds 0—0. 
Coventry — Manchester United 
0—2, Crystal Palace — Birming
ham 3—1, Everton — Norwich 
0—2, Middlesbrough — Brighton 
1—0, Nottingham — Liverpool 
0—0, Stoke — Sunderland 2—0.

„CUPA BALCANICA» taterclu- 
burl : Velez Mostar (Iugoslavia)

TELEX • TELEX • TE1EX • TELEX • TELEX
BASCHET • La Uppsala a 

luat sflrșit turneul feminin de 
calificare pentru C.E. programat 
ta cursul lunii septembrie ta Ita
lia. Ultimul meci : Suedia — Ma
rea Britanie 78—58. Pentru tur
neul final, din această grupă, 
s-au calificat echipele Ungariei 
și Suediei.

BOX • Boxerul american 
Larry Holmes și-a păstrat titlul 
mondial la categoria grea (ver
siunea WBC), tavingtad la punc
te, ta 15 reprize, pe canadianul 
Trevor Berbick, ta meciul dispu
tat pe ringul din Las Vegas 
(Nevada).

HALTERE • Cu prilejul unui 
concurs internațional desfășurat 
la Meissen. Andreas Letz (R.D. 
Germană) a stabilit un nou re
cord al lumii la cat. 56 kg, tota- 
lizînd la cele două stiluri 277.? 
kg. Vechiul record era de 275 kg 
șl aparținea lui Danld Nunez 
(Cuba). 

frunte români — V. Anton șl E. 
Lăcătușu. Printre învinșii lui An
ton s-au numărat N. Jaharev 
(U.R.S.S.) și K. Uwe (R. D. Ger
mană). In finală. Anton l-a do
minat net pe Lăcătușu, finali- 
ztad două procedee tehnice cota
te cu yuko (5 puncte) și trei cu 
koka (3 p) șl obțintad victoria 
la puncte. Pe locul 3 : C. Sau- 
ciuc și C. Năftică (ambii Româ
nia).

Invingtadu-1 surprinzător pe A. 
Szabo, principalul favorit la su- 
perușoară, B. Olar a cucerit pri
mul loc ta serie, iar ta finala cu 
A. Velicu a repurtat victoria la 
puncte. Pe locul 3 : N. Ghimpău 
și A. Szabo (ambii omânia). O 
finală aprig disputată a fost aceea 
de la semiușoară dintre C. Ni
culae și H. Kalzoev (U.R.S.S.) 
încheiată cu victoria prin yusei- 
gachl (superioritate tehnică) a 
sportivului român. Pe locul 3 : 
C. Horvath (Ungaria) șl B. Onor 
dl (România). Șirul succeselor 
românești avea să-1 întregească 
S. Toplicean, la ușoară, care a 
dispus spectaculos șl detașat la 
puncte ta finală de D. Hausner 
(R. D. Germană). Pe locul 3 : 
M. Nuțu șl L. Lazăr (ambii Ro
mânia).

Iată clasamentele la celelalte 
categorii • semimijlocie : 1. G.
Baitsch (R.D.G.). 2. R. Novotnl
(Cehoslovacia), 3. M. Frățică șl 
C. Roman (ambii România) ; 
grea: 1. O. Zltcenko (U.R.S.S.),
2. Gh. Dumbravă, 3. I. Arsenolu 
și P. Drăgoi (toți din România) ; 
open : 1. N. Jiharev (U.R.S.S.).
2. F. Canda (Cehoslovacia). 3. 
I. Codrea șl P. Drăgoi (ambii 
România). ,

Nicoloe CHINDEA

ruzici Învinsă
DE EVERT-LLOYD

In sferturile de finală ale tur
neului de tenia de la Hilton 
Head (Carolina de Sud) Virginia 
Ruzici a tatrecut-o cu 8—2, 6—3 
pe iugoslava Mima Jausovec. In 
semifinale ea a fost învinsă de 
Chris Evert-Lloyd cu 7—5, 6—1. 
în cealaltă semifinală Pam Shri
ver — Joanne Russel 6—3, 6—2.

CONGRESUL A.I.P.S.
RIO DE JANEIRO, 12 (Ager

pres). — între 22 și 26 aprilie 
se vor desfășura la Sao Paul® 
lucrările celui de-^al 45-lea Con
gres al Asociației internaționala 
a presei sportive (A.I.P.S.), la 
care și-au anunțat participarea 
peste 200 de ziariști sportivi din 
cinci continente.

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE HOCHEI PE GHEAȚĂ
A început campionatul mon

dial de hochei pe gheată (gru
pa A). în primul meci disputai 
la Stockholm, echipa U.R.S.S, 
a învins cu scorul de 10—1 
(1—0, 4—1, 5—0) selecționata O- 
landei. Cel mai bun jucător al 
învingătorilor a fost Malțev. 
care a marcat 3 goluri.

— Flamurtarl (Albania) 4—1 
(3-0).

„COPA LIBF.RTADORES" : De- 
portivo Cali + Atletico Junior 
(campioana Columbiei) 4—1 
(2-1).

SEMIFINALELE Cupei Angliei : 
Manchester City — Ipswich Town 
1—0 (după prelungiri) șl Totten
ham — Wolverhampton 2—2 (sa 
va rejuca).

MIERCURI LA VALENCIA : 
SPANIA - UNGARIA

Selecționatele Spaniei și Unga
riei se vor întîlni la 15 aprilie, 
la Valencia, Intr-un meci amical, 
în vederea acestei partide, fede
rația spaniolă a selecționat, prin
tre alții, pe Dani, Rubio, Cama
cho, Victor, Moran, Juanito, Ji
menez, Alberto.

HOCHEI PE IARBĂ • ..Cupa 
Intercontinentală" la masculin 
s-a încheiat la Kuala Lumpur cu 
victoria selecționatei U.R.S.S., 
care a întrecut în finală forma
ția Malay eziei cu 1—0 (0—0). în 
meciul pentru locul 3 : Noua
Zeelandă — Irlanda 4—1 (2—1).

TENIS • în prima zi a tur
neului de la Tokio. John Mc-En- 
roe l-a întrecut cu 6—1, 7—5 pe 
Ivan Lendl, iar Jimmy Connors 
a dispus cu 6—3, 0—6, 6—4 de
Gene Mayer. • în semifinalele 
turneului de la Houston (Texas), 
Guillermo Vilas a dispus cu 6—3, 
6—1 de Victor Peccl, în timp ce 
Sammy G iama! va l-a învins cu 
6—7, 6—4, 6—3 pe Bruco Manson.

VOLEI • în ziua a doua a 
turneului internațional masculin 
care are loc în orașul Szekesr 
fehervar pentru ,,Cupa Volan", e- 
chlpa studențească a României a 
învins cu 3—2 formația Cubei. 
Ungaria a întrecut cu 3—2 echipa 
Spaniei,
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