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In întreaga farâ

COMPETIȚII Șl
SPORTIVE

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE
CEA DE A XI-a EDIȚIE

MANIFESTĂRI
OMAGIALE

A „CUPEI ȚĂRILOR LATINE" LA HANDBAL
MALAGA, 19 (prin

— Cea de a XI-a ediție a .. 
pej țărilor latine" Ia handbal, 
competiție rezervată formații
lor masculine de tineret, a luat 
sfîrșit duminică la Malaga cu 
victoria reprezentativei Româ
niei. Echipa pregătită de antre
norii Eugen Trofin șl Gh. Go
ran a reușit să încheie întrece
rile din grupe pe primul loc, 
depășind, apoi, în finală, se
lecționata Spaniei cu 19—18, la 
capătul unui meci dramatic, 
de mare tensiune, în care 
handbaliștii români — dînd do
vadă de o mare ambiție, de ab
negație și măiestrie — au fost 
superiori gazdelor, învingătoa
re în ediția de anul trecut, 
disputată în Portugalia.

Astfel, echipa României cîș- 
tigă pentru a 8-a oară presti
giosul trofeu.

Sîmbătă seara, selecționata 
României a susținut la Ante- 
quera ultima partidă din gru-

telefon), 
„Cu-

pa preliminară, evoluînd în 
compania Franței. La capătul 
unui meci în care handbaliștii 
noștri s-au dovedit net supe
riori, în special în repriza a 
Il-a, rezultatul a fost de 29—16 
(14—10) în favoarea României. 
Golurile au fost înscrise de 
Dumitru 13, Dogărescu 4, Omcr 
3, Berbece 2, Roșea 2, Jianu 
1, Niculae 1, Rădulescu 1, Ha- 
berpursch 1 și Petre 1 — pen
tru România, Bernard 6, Estan- 
de 3, Etienne 2, Roland 2, Du- 
bertrand 1, Histre 1 și Derot 1 
— pentru Franța. Au 
Collazzo și Costas (Spania). Al
te rezultate din 
Scl. Andaluziei - 
(9—4), Spania
30—11 (14—6) și Italia 
20—19 (11—8).

Duminică dimineață, în ma
rea sală de sport Pavelon Jar- 
din din Malaga, au avut loc — 
în prezența a peste 3 500 de 
spectatori (finala mare a fost

condus
preliminarii : 
Belgia 25—16 

— Portugalia 
Maroc

In Divizia „A" de rugby DINAMO Șl STEAUA

transmisă în întregime de pos
turile de radio și televiziune 
spaniole) — întîlnirile 
ale celei de a XI-a 
„Cupei țărilor latine".

Pentru desemnarea ____
toarei competiției s-au întîlnit 
selecționatele României și Spa
niei. Deși încurajați frenetic de 
spectatori, handbaliștii spanioli 
n-au reușit să obțină victoria 
mult dorită. Aceasta pentru că 
reprezentativa României a ju
cat admirabil, a condus aproa
pe în permanență (este drept, 
la diferențe mici, de 1—2 go
luri) și a rezistat cu brio in
tr-un final dramatic. După ce 
în min. 57 scorul era de 19—18 
în favoarea handbaliștilor ro
mâni, spaniolii au beneficiat 
de un contraatac, dar portarul 
Alex. Buligan a apărat exce
lent. Porniți in atac, ai noștri 
ratează prin Haberpursch (a- 
runcare în bară) și spaniolii 
nu mai pot fi opriți decît cu 
prețul unui 7 m. Execută Ruiz,

Călin ANTONESCU

finale 
ediții a

învingă-

IȘI CONTINUA DUELUL (indirect) 
PENTRU TITLUL DE CAMPIOANA...

Chiricencu (cu batonul), in acțiunea din care aLrealizat cel de-al 
7-lea eseu al echipei sale... Fază 
sitatea Timișoara (45—3)

Nici o surpriză în etapa a 
XX-a a campionatului Diviziei 
„A" de rugby, toate cele patru 
meciuri programate sîmbătă și 
duminică încheindu-Se cu în
vingătoare scontate. Iată cîteva 
detalii...

DINAMO — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 45—3 (23—3). 
Actuala lideră, Dinamo, a în
trecut la un scor comod XV-la 
universitar din orașul 
Bega, după o partidă 
o parte dintre jucători 
osebi cei din pachetul 
intare) s-au menajat 
mai ales după pauză, 
greu. moale, desfundat 
ploaie, a solicitat ambele echi
pe, creînd dificultăți perma
nente în mînuirea balonului. 
Mai experimentați, jucătorii di- 
namoviști au găsit (chiar și în 
aceste condiții improprii) soluții 
pentru a se instala, perioade 
întregi, în jumătatea de teren 
adversă și a forța obținerea de 
puncte. Cu o „zestre" destul de 
bogată la sfîrșitul primei re
prize, dinamoviștii au slăbit 
ritmul de joc după pauză, în
găduind studenților să inițieze 
cîteva acțiuni mai îndrăznețe, 
dintre care două (min. 42 și 49) 
au fost pe cale să le aducă 
puncte : două l.p. din unghiuri 
favorabile. în alte trei ocazii, 
Universitatea a irosit prilejul 
de a înscrie prin eseuri !...

Abia spre, sfîrșitul partidei, 
Dinamo a preluat inițiativa, 
sporindu-și un avantaj care pu
tea fi mult mai mare. în parte, 
drumul dinamoviștilor spre bu
turile adverse a fost ceva mai

de pe 
în care 

(înde- 
de îna- 
vizibiL 

Terenul 
de

»

(Continuare In pag a <-a)

Aniversarea a șase decenii 
de Ia făurirea Partidului Co
munist Român prilejuiește ti
neretului din Întreaga tară o 
sporită șl entuziastă angajare 
în activitatea productivă, pre
cum și participarea la ample 
manifestări sportive omagiale. 
Redăm cîteva relatări ale co
respondenților noștri prezenți 
la competițiile organizate in 
cinstea aniversării partidului

BRANEȘTI. Consiliul comu
nal pentru educație fizică șl 
sport din localitate a organizai 
numeroase competiții sportive. 
La oină s-au întrecut 14 echi
pe din comunele Sectorului a- 
gricol Ilfov (Chitila, Fundeni, 
Mogoșoaia, Balotești, Snagov- 
Sat, Voluntari, Brănești etc.). 
Trofeul a revenit formației 
Școlii generale din Mogoșoaia, 
pe locurile 2—3 clasîndu-se 
Chitila II și Școala generală 
nr. 60 Fundeni. La cros, 
s-a alergat pe categorii 
vîrstă printre cîștigători 
numărat : E. Zbîngu (Șc. 
Balotești), P. Aurel (Șc. 
Mogoșoaia) și T. Stanciu 
gen. nr. 60 Fundeni). La i 
carea mingii de oină a 
gat V. Vladu (Mogoșoaia) i 
m. (O. GUȚU).

SLATINA. în mai multe ora
șe din județ s-au organizat fru
moase și entuziaste întreceri. 
Astfel, la Slatina, Balș, Corabia 
și în alte localități peste 800 de 
sportivi și-au disputat întîieta- 
tea la volei, handbal, popice, 
șah, tenis de masă. Cele mai 
bune echipe : la handbal 
— Școala profesională 
Slatina, 
agricol 
Caracal 
Liceul 
Grupul 
ceul ind. de vagoane Caracal. 
(C. GHIȚESCU).

GALAȚI. în pofida timpului 
nefavorabil simbătă și dumi-

DIVIZIA ^Ă^DE FOTBAL

unde 
i de 

s-au 
gen. 
gen. 
(Șc. 

arun- 
cîști- 
cu 51

fete 
nr. 2 

Liceul I.O.B. și Liceul 
Balș, Liceul ind. nr. 2 
; la baschet băieți — 
I. Minulescu Slatina, 
școlar I.O.B. Balș, Li-

»*

nică, au avut numeroase
concursuri. Au reținut în mod 
deosebit atenția întrecerile 
de volei și tenis desfășu
rate la Complexul sportiv Con
structorul (în turneu, opt echi
pe de la întreprinderea de 
construcții și montaje siderur
gice), concursurile inițiate de 
consiliul asociației sportive An
cora, precum și meciurile de 
handbal și volei (în teren 8 for
mații) ale asociațiilor sportiv* 
sindicale. (T. SIRIOPOL).

BĂILE FELIX. Pe cunoscu
tul și frumosul traseu de aler
gări din apropierea orașului, a- 
sociația sportivă Voința Oradea 
a invitat la „Crosul fetelor" a- 
tlete din întreprinderile șl in
stituțiile din Oradea și Beiuș. 
A fost un concurs interesant, 
viu disputat, la capătul căruia 
cele mai bune s-au dovedit a 
fi : la junioare — Eva Kiss 
(Cooperativa Munca Oradea), 
iar la Senioare — Elena Paina 
de la Cootex 
GIIIȘA).

Oradea. (L

Un atrăgătorBUCECEA.
concurs de motocros a avut loo 
în localitate, cu participarea a 
numeroși sportivi din comune
le Bucecea, Mihai Eminescu, 
Leorda, Vîrful Cîmpului etc. 
Pe primul loc s-au situat spor
tivii din Bucecea. (C. VÎSCU).

S. C BACATI - PERFORMERA NR. 1 A EEAPE1!
® Prima iiiîringcrc a brașovenilor pe teren propriu • între 
(invingătoarc) și Dinamo (învinsa) - două puncte și șapte goluri 
spectaculoasă asupra lui r.C. Argeș • sportul studențesc (6 0!) ..pasează" locul 16

(al treilea loc al retrogradării) colegilor ieșeni

Universitatea Craiova
• Corvinul, revanșă

REZULTATE TEHNICE

F.C.M. Brașov - S.C. 
Corvinul - F.C.
Sportul studențesc - „U“
F.C.M. Galați 
Steaua
F. C. Olt

Bacău
Argeș 
Cluj-Napoca

din partida Dinamo — Univer- 
Foto : Dragoș NEAGU 

nesigur duipă accidentarea lui 
Paraschiv, înlocuit cu Chiri
cencu, activ și el pe postul de 
mijlocaș la grămadă, dar, une
ori, prea individualist sau prea 
lent în transmiterea balonului. 

Chiar și în condițiile de mai 
sus, Dinamo a reușit să se im
pună (și să-și păstreze poziția 
de fruntașă a clasamentului) în 
fața unui adversar aparent mo
dest, dar dîrz, curajos, care n-a 
înțeles să abandoneze lupta.

Tiberiu STAMA

— Jiul
- Politehnica lași
- F.C. Baia Mare 

Chimia Rm. Vîlcea- Progresul-Vulcan 
Univ. Craiova 
A.S.A. Tg. Mureș

- „Poli" Timișoara
- Dinamo

0-2
4-0
6-0
1-0 
3-1
2-0
3- 1
4- 1
2-0

ETAPA

Jiul
Sportul
Chimia
Steaua
„Poli" Timișoara 
Politehnica lași 
„U" Cluj-Napoca 
S.C. Bacău
Univ. Craiova

(Continuare in pag. 2-3)

VIITOARE (3 mai)

stud.
Rm. Vîlcea

- A.S.A. Tg. Mureș
- Progresul-Vulcan
- F.C. Olt
- Dinamo
- F.C. Argeș
- F.C.M. Brașov
- F.C. Baia Mare
- Corvinul
- F.C.M. Galați

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA 25 16 2 7 47-20 34
2. Dinamo 25 14 4 7 42-22 32
3. F. C. Argeș 25 13 3 9 39-28 29
4. F.C.M. Brașov 25 12 4 9 30-28 28
5. Corvinul 25 12 3 10 45-32 27
6. S. C. Bacău 25 11 5 9 35-31 27
7. Steaua 25 10 6 9 39-32 26
8. Chimia 25 12 2 11 37-43 26
9. „Pol." Timișoara 25 11 3 11 25-31 25

10. „U“ Cluj-Napoca 25 11 3 11 31-40 25
11. A.S.A. Tg. Mures 25 10 4 11 37-44 24
12. Jiul 25 11 1 13 32-32 23
13. F. C. Olt 25 9 5 11 28-35 23
14. Progresul-Vulcan 25 9 5 11 33-42 23
15. Sportul studențesc 25 10 2 13 30-32 22
16. Politehnica Iași 25 9 4 12 35-37 22
17. F. C. Baia Mare 25 8 3 14 26-39 19
18. F.C.M. Galați 25 6 3 16 28-51 15

GOLGETERII

Relatări de la meciurile etapei 
in pag. 2—3

DE FOTBAL PENTRU PREGĂTIREA
MECIURILOR CU ECHIPELE ANGLIEI

sediul 
Fotbal,

Astăzi, la ora 12. la 
Federației Române de 
se va reuni lotul reprezentativ 
în vederea pregătirii partidei 
cu Anglia de la Londra, la 29 
aprilie, în cadrul preliminari
ilor campionatului mondial. în 
vederea acestei acțiuni sînt 
convocați următorii jucători : 
Iordache, Cristian, Speriatu — 
portari ; Negrilă, M. Zamfir, 
Ștefănescu, Dinu, Sameș, AI. 
Nicolae, Ungureanu, Munteanu 
II — fundași ; Stoica, Beîdea- 
nu, Iordănescu, Țicîeanu. Bălăci 
— mijlocași ; Crișan, Țălnar,

Cimpeanu II si M.
— înaintași.

Cămătaru, 
Răducanu

Tot astăzi se va reuni și lo
tul de tineret. ca~e, după cum 
se știe, va intilni la 28 aprilie, 
la Londra, selecționata similară 
a Angliei, în cadrul campiona
tului european. Sînt convocati 
următorii jucători : 
Nițu, Vlad, C. Solomon. 
Rednic, 
reșan, 
Șoiman. 
Terheș. 
Vlătănescu și Minea.

Matei, FI. Pop, 
L. Moldovan, 
D. Zamfir. 
Fîșic, Klein,

Alexa. 
Iovan, 

I. Mu-
Suciu,

Gcolgău, 
Gabor,

17 GOLURI ; Radu II (5 din 11
LURI : Țevi și Fanici (2 din 11 m) ; 11 GO
LURI : Nedelcu. Petcu, Giuchicl (1 din 11 m) 
și Bălăci (S din 11 m) ; 10 GOLURI : Cămă- 
taru și M. Sandu .

m) ; 14 GO-

llf

Excelentul fundaș Sameș deschide scorul pentru Steaua
Foto : I. MIHAICĂ



Divizia „A“ de handbal |

O ETAPĂ - A Xll-a - A ECHIPELOR OASPETE! |
FEMININ

• Constructorul Timișoara — Universitatea CIuj-Napoca M—22 
(6—12)
• Progresul București — Știința Bacău 13—14 (7—10).
• Universitatea Timișoara — TEROM lași 18—13 (7—5).
• Textila Buhuși — Rulmentul Brașov 13—1» (»—9).
• Mureșul Tg. Mureș — Constructorul Baia Mare 20—22 (9—10)

MASCULIN
• Dinamo Brașov — Știința Bacău 19—17 (8—10).
• Constructorul Arad — Relon Săvinești 22—18 (7—9).
• 3 meciuri ale acestei etape se vor disputa joi, după următo

rul program : H.C. Minaur Baia Mare — Dinamo București, de 
la ora 17 : Universitatea Craiova — Politehnica Timișoara, de

pentru Progresul ; TArSk 8, U- . 
duca 3, Rrișcu 8» Gaal Z, Lupșor I 
t — pentru Știința. Au arbitrat I 
cu mici erori VI. Cojocaru șl I. 
Mihăileseu (Craiova). .

Ion GAVRILESCU I
Divizia „A", etapa a 25-a

la ora 15 și C.S.M. Borzești — 
(meciul are loc la Bacău).

Steaua București, de la ora 16,30

Etapa a 12-a a campionatului 
Diviziei „A" la handbal, masculin 
șl feminin, s-a încheiat cu o sin
gură surpriză de proporții, și a- 
nume aceea din confruntarea în 
care mureșencele au cedat, pe 
teren propriu, in fața handbalis
telor de la Constructorul Baia 
Mare. In alte 3 partide ale fete
lor. oaspetele au avut eiștig de 
cauză, și numai studentele timl- 
șorence și-au fructificat avantajul 
de a fi jucat acasă. în ceea ce-i 
privește pe băieți, au clștigal 
formațiile gazdă, 3 tatîlnlri ale 
etapei fiind aminate pentru Joi 
23 aprilie.

FEMININ
PROGRESUL BUCUREȘTI - 

ȘTIINȚA BACAU 13—14 (7—10).
Cele două reprize ale meciului 
disputai duminică, la ora prlnzu- 
lul, in sala Floreasca din Capi
tală, au fost absolut distincte, 
ele aducînd In prim plan mai 
Intîl pe băcăuance, apoi pe hand
balistele de la Progresul. Știința 
Bacău s-a detașat repede la 3—8 
(min. 7) și a menținut — dato-

rită. in principal, revenirii In 
formă a Măriei Toriik, dar și co
ordonării precise a jocului de 
către Laurica Lupșor — o dife
rență de 2—3 goluri de-a lungul 
întregii prime reprize. Dar, după 
pauză, handbalistele bucureștene 
au găsit antidotul jocului adversa
relor, prima măsură luată de ele 
fiind marcarea „om la om" a lui 
Lupșor. La 15 minute după reluare 
Progresul a egalat scorul pe tabela 
de marcaj (11—11, min. 45), pen
tru ca, in continuare, Știința să 
facă eforturi mari pentru a se 
desprinde doar la cîte un gol. 
Progresul nu a mai greșit in... 
cascade, ca în prima parte, a 
reușit din nou să egaleze (13—13 
min. 53). a primit imediat un gol, 
dar, spre neșansa lor, coechipie
rele Niculinel Sasu au ratat po
sibilitatea de a obține un punct, 
tntrucît cu 3 secunde înainte de 
final Caramalău a ratat o arun
care de la 7 m ! Astfel s-a În
cheiat un meci de mare tensiune. 
Au marcat : Sasu 8, Popa 2, Ca- 
ramalău L lonescu 1. Guță 1 —

CONSTRUCTORUL’ TIMIȘOARA _ 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA I 
18—22. studentele și-au asigurat I 
un avans de 6 goluri în prima * 
repriză, ceea ce le-a fost sufi- , 
cient pentru a termina învingă- I 
toare. Printre marcatoare : Cojo- I 
cărița 6, Plavosin 4 — pentru 
Constructorul ; MOrariu 4, Da- 
mian 2 — pentru Universitatea. I 
(C. CREȚU — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA ’
— TEROM IAȘI 18—13. Apărîn- 
du-se foarte bine studentele au I 
anihilat atacurile rapide și in E 
forță ale ieșencelor. Printre mar
catoare : Ștefanovici 10, Luțaș 2, 
respectiv, Corban 7. (C. CREȚU I
— coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — RULMEN
TUL BRAȘOV 13—18. Tcxtiiistele - 
au ratat 3 aruncări de la 7 m, I 
precum și 4 contraatacuri, defi- | 
clențe de care au profitat prompt 
adversarele lor. Citeva marca- . 
toare: Ciubotaru 7, . Fodor 2, I 
respectiv, Marcov 8, Oancea 2. I 
(I. LANCU — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — CON- - 
STRUCTORUL BAIA MARE I 
20—22. Cei 2 000 de spectatori au I 
plecat dezamăgiți de la acest 
meci, in care favoritele lor au 
evoluat șters in toate comparti- I 
mentele, ratind șl 5 aruncări de | 
la 7 m I Printre marcatoare : 
Dorgo 7. Pereș 7, respectiv, Igo- > 
rov 7. (A. SZABO — coresp.).

MASCULIN I

DIVIZIA „A"
(Urmare din pag. I)

nici chiar cînd dimensiunile 
scorului nu îi mai ofereau nici 
o speranță...

Realizatori : prin eseuri — 
Petre (2), Aldea, Borș, Stoica 
Enciu, Chiricencu, Zafiescu și 
FI. lonescu ; prin transformări
— Constantin, Petre și Podă- 
rescu (3) și prin drop. Pa- 
raschiv pentru Dinamo, respec
tiv Peter (l.p.).

Arbitru] Manea Stoica (Si
biu) a condus foarte bine for
mațiile :

DINAMO : Petre — Aldea, 
Marghescu (Marin), Constantin, 
Chiricencu (FI. lonescu) — Po- 
dărescu, Paraschiv (Chiricencu)
— Borș. Stoica, Zafiescu — 
Caragea, Dărăban — Țurlea, 
Ion Gheorghe, Gh. Corneliu.

UNIVERSITATEA : Matei — 
M. Suciu, Raicu, Peter, C. 
Radu (Voinov) — Panaite, 
Borzaș — Al. Ioni fă, V. Suciu, 
Enache — Pislaru, Bateai — 
Basanciuc, Brînză, Popovici.

CONSTRUCTORUL CON
STANTA — STEAUA 4—47 
(0—22). Așa cum se anticipa, 
partida a fost permanent la 
discreția rugbyștilor oaspeți, 
care au realizat un scor de 
proporții. Au înscris, prin 
eseuri. Roșu, Zafiescu, Fuicu 
(cite două). Achim, Mihăilă și

CAMPIONATUL NAȚIONAL 
DE ȘAH PE ECHIPE

Runda a 7-a a campionatului 
national de șah pe echipe mix
te, care se desfășoară la Eforie 
Nord, a programat o Intîlnire 
decisivă pentru configurația pri
melor locuri ale clasamentului, 
opunlnd formațiile Calculatorul 
și I.T.B. Reprezentanții Calcula
torului au reușit o surprinzătoa
re dar pe deplin meritată victo
rie cu S'/r-i'f, (t'h-V/,, ’/2-l‘/2,
’/a—l'/î). Celelalte rezultate : Uni
versitatea Iași — C.S.M. Cluj-Na- 
poca 6 - 4 (2*/a—3Vj, 2—0, 1V2—y2), 
Petrolul Ploiești — Medicina Ti
mișoara 3'h—6</2 (2—4, 1—1,
%—1%), Universitatea București — 
politehnica București Z'fr—Z'h 
(4‘/r-l%, 2—0, 1—1), Mondiala Sa- 
tu Mare — C.S.U. Brașov 6'fa—4'k 
(3%—2%, 0—2, 2—0). In runda a 
8-a, Calculatorul șl-a continuat 
seria victoriilor, Sntrecind cu 6—4 
(3'/2—2'/2, 1—1, 1%—%) pe Univer
sitatea Iași. în celelalte întîmiri ; 
I.T.B. — C.S.U. 6’/2—3»/j (V/j—l'h,
l'h—'h, ‘/r-l'/z), Politehnica —
Mondiala 5‘/2—4'/2 (3—3, 2—0,
*/2—l*/2), Medicina — Universita
tea București 6—4 (3’/2—2*/2, 1—1, 
17?—Va), C.S.M. — Petrolul 5—5 
(3*/2-2'/2, 1-1, y2-i*/2).

înaintea ultimei runde, Calcu
latorul I.I.R.U.C. București este 
virtuală cîștigătoare a competiției, 
acumulind în clasamentul general 
22 de puncte de meci (48’A punc
te de partidă). Urmează Medici
na Timișoara 13 (45), Universita
tea București 18 (50) — departa
jarea se face pe baza rezultatului 
direct. în clasamentul masculin 
conduce Universitatea București 
cu 33*/z puncte de partidă, urma
tă de I.T.B. 30*/2 și Calculatorul 
28. în campionatul feminin, li
deră este Medicina Timișoara eu 
ll’/2 p, secondată de Calculato
rul, Universitatea Iași și Univer
sitatea București cu 10*/2 p. iar 
în cel de juniori-junioare Calcu
latorul și Petrolul împart primele 
două locuri cu cîte 10 puncte. 
(T. NICOARA).

DE RUGBY
Țața, patru dintre acestea fiind 
transformate de Alexandru, în 
timp ce Rădulescu a fost au
torul unei l.p. Pentru gazde, 
Gram a marcat un eseu. A 
condus Gh. Bucur (N. TEODO- 
RESCU, coresp.).

C.S.M. SIBIU — POLITEH
NICA IAȘI 6—0 (6—0). Pe un 
teren desfundat și pe un timp 
rece, gazdele s-au impus des
tul de greu. Realizatori : Stan- 
ciu — eseu și Ivanciuc — 
transformare. De notat că am
bele formații au ratat multe 
ocazii bune. A arbitrat Șt. Ră
dulescu. (I. BOȚOCAN, co
resp.).

RULMENTUL BlRLAD — 
R. C. GRIVIȚA ROȘIE 12—6 
(0—3). Gazdele și-au asigurat 
victoria prin patru „drop“-uri- 
trei „semnate" de Mihalcea și 
unul de Dranga, în timp ce 
oaspeții au redus din handicap 
prin același procedeu. Autor, 
R. Mircea (2). (E. IOVU, co
resp.).
• In meciuri internaționale: 

la Medgidia, selecționata Con
stanța — Haverford West 40—6 
(16—6) ; la Baia Mare, Știința 

Cemin — Abercrave 66—6 (26—0).

NOTOCROS PE... ZĂPADĂ 
LA (IMPILUNC MUSCEL
CÎMPULUNG MUSCEL, 19 (prin 

telefon). Etapa a n-a a „Cupei 
F.R.M.'* la motocros, desfășurată 
intr-un autentic decor de iarnă, 
pe Dealul Grui de la marginea 
orașului, a supus pe concurenți 
la un examen dificil și complex. 
Avînd de Înfruntat frigul pă
trunzător, ninsoare sau ploaie și 
vint, cei peste 70 de alergători 
din Brașov, Cîmpina, Zărneștl, 
Buzău, Tg. Mureș, Ploiești, Mo- 
reni și alte centre și-au disputat 
intîietatea pe un traseu cu un 
grad sporit de duritate. în aceste 
condiții extrem de grele au reu
șit să termine cursa acei piloțl 
care și-au pregătit temeinic ma
șina pentru concurs (izolînd er
metic motorul împotriva noroiu
lui și a apei). Din păcate, ase
menea cazuri au fost puține. 
Printre acel care au fost nevoiți 
să se oprească pe traseu, pentru 
remedierea unor defecțiuni, s-au 
aflat șl principalii favoriți. Re- 
cuperînd, insă, terenul pierdut 
Ernest MUlner, Gheorghe Oproiu, 
Mihai Banu, Petrișor Titilencu, 
Nicolae Arabadgl — la seniori, 
Toma Dulea, Haralamble Pascu, 
Vaslle Poenaru — la tineret, 
Paul Schmidt, Florian Pop — la 
Juniori s-au angajat în pasio
nante curse de urmărire, care in 
final au încălzit publicul. CLA
SAMENTELE ETAPEI — 250 cmc 
— seniori ; 1. Gh. Oproiu (Poia
na Cimpina), 2. M. Banu (Fla
căra automec. Moreni), 3. I. Ma
tei (Flacăra automec. Moreni), 
4. N. Arabadgi (Poiana Cîmpi
na), 5. E. Millner (Torpedo Zăr
nești), 6. D. Marianov (Poiana 
Cîmpina) ; 125 cmc — tineret : 
1. V. Poenaru (Flacăra automec. 
Moreni), 2. L. Tomosvari (I.R.A. 
Tg. Mureș), 3. T. Dulea (Steagul 
r. Brașov) ; 75 cmc — juniori I :
1. P. Schmidt (Poiana Cîmpina),
2. F. Focze (St. r. Brașov), 3. N. 
Stan (I.T.A. Buzău) : 50 cmc — 
juniori II : 1. FI. Pop (I.R.A. 
Tg. Mureș), 2. Cs. Tompa (Elec
tro Sf. Gheorghe), 3. B. Dră- 
ghici (St. r. Brașov). Pe echipe, 
etapa a fost cîștigată de alergă
torii de la Poiana Cîmpina.

Traian I0AN1TESCU

DINAMO BRAȘOV — ȘTIINȚA , 
BACAU 18—17. Partidă cîștigată I 
in extremis de brașoveni. deși | 
băcăuanii s-au aflat aproape tot 
timpul la cîrmă. Dinamo a luat 
conducerea în min. 57 (17—16), I 
pentru a obține golul victoriei I 
printr-o aruncare de la 7 m. ’ 
Printre marcatori : Cian 7, Micle 
1, respectiv, Nicolescu 6, Vasilca I 
5. (C. GRUIA — coresp.).

CONSTRUCTORUL ARAD — • 
RELON SĂVINEȘTI 22—18. Meci 
fără nici un fel de probleme pen- I 
tru arădeni. Printre marcatori : I 
Vojtilă 8. respectiv, Samson 6. ■ 
(N. STRAJAN — coresp.).

IERI,
SERIA I -----------------------

OLTUL SF. GHEORGHE — CHI
MIA BRAILA 7—0 (1—0). Au
marcat : Barbu (min. 38 — din 
11 m și 59), Siklodi (min. 63, 74 
și 86), Szabo II (min. 78) și Si- 
mion (min. 88).

C.S.M. BORZEȘTI — I.M.U. 
MEDGIDIA 1—0 (0—0). A înscrie: 
Gruber (min. 71).

CIMENTUL MEDGIDIA — GLO
RIA BUZĂU 1—0 (1—0). A mar
cat : Arău (min. 43).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
— C.S.M. SUCEAVA 1—0 (0—0).
A înscris : Trifina (min. 87).

DELTA TULCEA — F. C. CON
STANȚA 0—0.

C.S. BOTOȘANI — VIITORUL 
MECANICA VASLUI 4—0 (1—0). 
Au marcat : Iepure (min. 5), 
Dudea (min. 52 și 79), Macovei 
(min. 72).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — UNI
REA DINAMO FOCȘANI 1—0 
(0—0). A înscris : Nemțeanu (min. 
65 — din 11 m).

VIITORUL GHEORGHENI — 
MINERUL GURA HUMORULUI 
2—0 (2—0). Au marcat : Tudcse 
(min. 37) și Bartha (min. 45).

GLORIA BISTRIȚA — C.S.U. 
GALAȚI 3—1 (2—1). Au înscris : 
Coman (min. 18 și 39). Berceanu 
(min. 80), respectiv Ene (min. 17).

Relatări de la : Gh. Biiotă, Gh. 
Gorun, Al. Mavlea, D. Cristache, 
P. Comșa, T. Ungureanu, C. Rusu, 
C. Malnași și I. Toma.
1. F.C. CONST.
2. Glorie Bistrițe
3. Virt. Gheorgh.
4. C.S.M. Suceava
5. Delta Tulcea
6. Unirea Focșani
7. Viitorul Vaslui
8. C.S. Botoșani
9. F.C.M. Prog. Br.

10. Gloria Buzău
11. C.S.M. Borzești
12. Ceah. P. Neamț
13. C.S.U. Galați
14. OKut Sf. Gh.
15. Cimentul Med.
16. I.M.U. Med.
17. Min G. H. 
16. Chimia Brăila

24 17 6 1 46-11 40
24 13 6 5 39-22 32
24 12 3 9 29-30 27
24 11 3 10 36-23 25
24 12 1 11 41-33 25
24 11 3 10 35-29 25
24 11 3 10 29-33 25
24 11 2 11 39-31 24
24 10 4 10 30-30 24
24 10 3 11 29-32 23
24 9 4 11 37-38 22
24 9 4 11 27-34 22
24 9 3 12 40-41 21
24 8 5 11 25-31 21
24 9 3 12 27-41 21
24 8 4 12 22-38 20
24 6 7 11 17-33 19
24 6 4 14 29-50 16

ETAPA VIITOARE (duminică 
26 aprilie) : Minerul Gura Humo
rului — F.C.M. Progresul Brăila 
(0—3), C.S. Botoșani — Viitorul 
Gheorgheni (1—3), Ceahlăul P. 
Neamț — Viitorul Mecanica Vas
lui (0—3), Oltul Sf. Gheorghe — 
Gloria Buzău (0—2), C.S.M. Bor
zești — Delta Tulcea (0—3). F.C. 
Constanța — Cimentul Medgidia 
(2—1), I.M.U. Medgidia — C.S.U. 
Galați (1—1), Unirea Dinamo 
Focșani — C.S.M. Suceava (0—3), 
Chimia Brăila — Gloria Bistrița 
(1-3).

SERIA A ll-a ---------------
C.S. TÎRGOVIȘTE — AUTOBU

ZUL BUCUREȘTI 2—1 (2—0). Au 
marcat : Dobrin (min. 40 din 11 
m și 44). respectiv Niță (min. 75).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— PETROLUL PLOIEȘTI 2—2 
(1—1). Au înscris : Catrina (min. 
14 și 75) pentru bucureșteni, Toma 
(min. 24 — din 11 m) și Toporan 
(min. 51) pentru ploieșteni.

POIANA CIMPINA — CHIMICA 
T1RNAVENI 4—1 (2—0). Au mar
cat : Manolacbe (min. 6 — din

UNDE NICI LIVERPOOL...
Așadar, Sportul studențesc, echipa lui minus 4 in clasa

mentul adevărului — fi toată lumea știe ce înseamnă mi
nus 4 în acest clasament — se dovedește cea mai bună 
echipă a returului...

Pentru că acest 6—0 cu „U" este dublat de un 2—0 eu 
Universitatea Craiova (asta ca să vă oferim și posibilitatea 
unui baraj pe linia lui ,,U“) și mai este triplat de acel 
3—1 de la Bacău, care Bacău a reușit să țină Steaua în 
șah la București și, pe deasupra, să cîștige la Brașov, adi
că acolo unde se părea că n-ar putea cîștiga nici Liver
pool...

Cum e cu putință, deci, ca o echipă care continuă să 
studieze programul ca să afle unde ar mai avea o șansă 
în lupta pentru evitarea retrogradării, să se plimba in a- 
cest retur — și cînd spunem asta ne gindim fi la înfrânge
rea în fața Stelei, care ar fi putut să fie (tot așa de bine) 
victorie ?

Cazul Sportului studențesc este de fapt cazul multora 
dintre echipele fotbalului nostru. Studenții s-au jucat in 
tur cu citeva meciuri, iar cînd a venit vremea socotelilor 
fi-au dat seama că e suficient să ratezi o singură dată la 
Monopoly ca să se aleagă praful fi să fii obligat apoi să 
joci mai bine decît toți „ceilalți 17" ca să poți prinde un 

loc sub soarele Diviziei „A" 1981182.
Transferînd discuția la general, putem spune că jocul 

echipelor noastre depinde prea mult de bună (sau rea) 
dispoziție, oscilînd între agonie fi extaz, așa cum s-a in- 
tîmplat pe ruta Pitești — Hunedoara (6—0, 0—4), afa cum 
se întimplă în atîtea și atîtea alte cazuri, singura constantă 
a campionatului părind să fie arta cu care antrenorii reu
șesc să-și mobilizeze echipele.

In final, două semne telegrafice:
1. Îmbucurător e faptul că oltenii intră în linia dreaptă 

pentru Wembley cu inima mai ușoară.
2. Victoria lui Angelo Niculescu la Brașov ne îndeamnă 

tncă o dată să constituim (subiectiv, dacă vreți) o grupă a
antrenorilor de tip combinativ, în care a figurat Mateia- 
nu fi al cărui nucleu actual e format din Ăngelo, Lucescu 
și Pigulea, trei nume care își îndeamnă echipele să joace 
fotbal fi în deplasare, cu toate liniile, cu toți oamenii, și, 
mai ales, cu acel fie ce-o fi care destinde chipul de atîtea 
ori încruntat al fotbalului.

loan CH1RILA

ÎN DIVIZIA „B“
11 m și 85), Brînzea (min. 30), 
Sotir (min. 65), respectiv Stoica 
(min. 70).

METALUL BUCUREȘTI — GAZ 
METAN MEDIAȘ 3—1 (1—1). Au 
înscris : Cămui (min. 11), Niță 
(min. 78), Prodan (84), respectiv 
Albotă (min. 37).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
FLACARA AUTOMECANICA MO
RENI 1—2 (1—0). Au marcat :
Boer (min. 30), respectiv Miu 
(min. 65) și Niță (78).

ROVA ROȘIORI — RULMENTUL 
ALEXANDRIA 2—1 (2—0). Au în
scris : Tinț (min. 24 și 45 — din 
11 m), respectiv ‘ Ifrim (min. 83).

PANDURII TG. JIU — TRAC
TORUL BRAȘOV 1—0 (0—0). A 
marcat : Mladin (min. 49).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 1—3 (0—0). 
Au înscris : Preda (min. 87), res
pectiv Bartales (min. 53 — din 
11 m — și 57), Cojocaru (min. 42).

METALUL PLOPENI — SIRENA 
BUCUREȘTI 5—0 (2—0). Au mar
cat : Ene (min. 2 — autog-ol), 
Spiridon (min. 33 și 64), Bobe 
(min. 59) și Ștefănescu (min. 77).

Relatări de la : M. Avanii, N. 
Ștefan, E. Stroe, A. Soare. V. 
Lazăr, T. Negulescu, P. Cristea, 
D. Moraru-Slivna’ și I. Tănăsescu.

CLUJ-NAPOCA 1—0 (1—0).
marcat : Boldor (min. 15).

MINERUL MOLDOVA NOUA 
F.C.M. REȘIȚA 1—0 (0—0). A în
scris : I. Constantin (mta. 75).

F.C. BIHOR — C.F.R. TIMI
ȘOARA 4—1 (2—0). Au marcat :
Pușcaș (min. 4), Naom (min. 16), 
Zare (min. 47). Georgescu (min. 
50), respectiv Stoișin (min. 75).

RAPID ARAD — ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 3—0 (2—0). Au Înscris • 
Găman (min. 18 și 46) și Broșoi 
schi (min. 43).

MINERUL ANINA — MINERUL 
CAVNIC 0—1 (0—0). Meciul s-a
jucat la Deta, terenul echipei 
din Anina fiind suspendat.

Relatări de la I. Cotescu, AL 
Jurcă, Z. Covaci, St. Marton, I. _ . . _ ----------— j. Qjjja

A

1. C.S. TIRG.
2. Petrolul Ploiești
3. Rapid Buc.
4. Metalul Plopeni
5. Metalul Buc.
6. Pandurii Tg. Jiu
7. Flacăra Moreni

24 18 5
16 7
12 4
10 5
9 6

10 4
10 4

25
24
25
24
24
24

8. Mecanică fină 24 9 6
9. Tractorul Bv. 25 11 2

10. Autobuzul Buc. 24 9 5
11. Rulmentul Alex. 24 9 5

24
24
25
25
23
25
23

1 51- 9 41
2 55-16 39
8 41-26 28

10 28-22 25
9 34-30 24

10 27-25 24
10 28-27 24

9 31-31 24
12 33-34 24
10 33-31 23
10 28-26 23
12 32-36 22
10 24-30 22
12 23-38 22
12 31-50 22
10 26-39 21
14 20-40 19

10 2
8 6
9 4
9 4
8 5
8 3
2 5 16 21-54 9

VIITOARE (duminică 
: Poiana Cîmpina —

12. Poiana Cîmpina
13. Gaz metan
14. ROVA Roșiori
15. Chimica Tfrn.
16. Șoimii Sibiu
17. Nitramonio
18. Sirena Buc.

ETAPA
26 aprilie)
Metalul Plopeni (0—1), Rulmen
tul Alexandria — Metalul Bucu
rești (0—2), Autobuzul București 
— Pandurii Tg. Jiu (0—1), Gaz 
metan Mediaș — Șoimii I.P.A. 
Sibiu (0—0), Tractorul Brașov — 
Mecanică fină București (2—4), 
Sirena București — Nitramonia 
Făgăraș (0—2), C.S. Tîrgoviște — 
Petrolul Ploiești (1—1), Chimica 
Tîmăvenl — ROVA Roșiori (1—4), 
Flacăra Automecanica Moreni — 
Luceafărul București (2—0), Ra
pid București stă.

SERIA A lll-a ---------------
MINERUL LUPENI — DACIA 

ORAȘTIE 2—0 (1—0). Au marcat : 
Dumitru (min. 32 — din 11 m) și 
Colceag (min. 64).

AURUL BRAD — U.T.A. 3—0 
(1—0). Au înscris : Merlă (min. 
10), Agud (min. 55) și Muia (min. 
67).

OLIMPIA SATU MARE — ME
TALURGISTUL CUGIR 3—2 
(1—2). Au marcat : State (min. 
10), Tăb&caru (min. 64 și 67), res
pectiv Moldovan (min. 31) și 
Vătafu (min. 39).

U.M. TIMIȘOARA — C.I.L. SI- 
GIIET 2—0 (0—0). Au înscris :
Mehedințu (min. 76) și Belanov 
(min. 87).

METALUL AIUD — C.F.R.

Crăciun, P. Ș uman dan, 
și N. Străjan.
1. U.T.A. 

Olimpia 
F.C. Bihor 
F.C.M. Reșița 
C.F.R. Cj.-Nap. 
Aurul Brad 
U.M. Timiș 
înfrățirea

9. Metalul Alud
10. Min. Cavnic
11. C.I.L. Sighet
12. Minerul Lupeni
13. C.F.R. Tim.
14. Dacia Orâștie
15. Metalurgistul
16. Min. Mold. N.
17. Rapid Arad
18. Minerul Anina

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

16 3 
12 5
11 6
12 2
11 4
10 5
10 5
12 1
12 1

35
29
26
26
26

ci
UNIVERSITY

Stadion : ( 
lori - cprox 
55), CAM AT/ 
68 din 11 m)

UNIVERSITA 
7 — Țicleanu 
mătaru 7, Irin
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Dumitru 7, Vi 
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Teodorescu (T
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I 

CRAIOVA,
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cînd IRIME! 
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expediind i>4 
lingă stîlpul 
mișorenilor. 
pe oaspeți d 
Geolgău, Un 
prin dribling 
un teren dil 
sarului să st 
cheze la tine

La reluare 
derea", gazd 
echipa, dar 
fel, în mii 
salvează butt 
tr-un ultim

ÎMPOTR
SPORTU

Stadion t Pc 
— aproximativ 
(min. 26), CHI 
(min. 84). Șut

SPORTUL ST 
zan 8, lorgule 
Bozeșân 6), C

„U- CLUJ-N 
Dobrău 4, Cic 
Boca 5 — Suci' 

A arbitrat î 
C. Ghiță (Braș

Trofeul Petsc
•

Fazele din 
OCTAVIAN 
portarul Mol 
pat balonul, 
în poartă !) 
al lui Batac 
ieșit afară d 
extremis 
anunțau o 
cu acțiuni 
cele două pe 
se, pentru ci 
într-un singu 
ți caseta tel: 
rile echipei i 
doi portari 1 
rîndul lor, a 
jați de niște 
Golul lui MI 
26) a fost în 
sub privirile 
Ia șutul lui ( 
41, de la 30 
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un gest. De 
mele 45 de r 
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5 46-19
7 51-31
7 41-27

10 36-25
9 40-29
9 41-29 25
9 28-23 25

30-34 25
32-41 25
35- 39 23
38-45 23
36- 37 22

11
11

24
24
24
24
24
24
24
24

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24 10 3 11

10 3 11
10 2 12 
8 6 10 31-32 22
8 6 10 26-46 22
9 3 12 36-38 21

10 1 13 33-40 21
8 5 11 29-39 21
5 3 16 17-52 13

ETAPA vnTOARE (duminică 
26 aprilie) : Dacia Orâștie — U.M. 
Timișoara (1—5). C.F.R. Cluj-Na- 
poca — Minerul Anina (0—2), 
U.T.A. — Olimpia Sa tu Mare 
(0—2). C.I.L. Sighet — Minerul 
Lupeni (0—3), Metalurgistul Cu- 
gir — Minerul MoMova Nouă 
(0—3), Aurul Brad — Metalul 
Aiud (1—2), înfrățirea Oradea — 
Minerul Cavnic (1—2), C.F.R. Ti
mișoara — Rapid Arad (2—0), 
F.C.M. Reșița — F.C. Bihor (1—1).

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 13 APRILIE

I. Delta — F. C. C-ța X
< II. Cimentul — Gloria Bz. 1 

HI. F.C.M. Br. — C.S.M. SV 1 
IV. Ceahlăul — Unirea Focș 1
V. Met. Buc. — Gaz metan 1 

VI. Mecanică fină — Petrolul X 
VH. ROVA Roșiori — Rulmentul 1 
Vin. Aurul Brad — U.T.A. 1
IX. Rapid Arad — înfrățirea 1
X. Met. Aiud — C.F.R. Cj.-N. 1

XI. F.C. Bihor — C.F.R. Tim. 1 
XII. Min. Anina — Min. Cavnic 2

Xni. Mln. M. N. — F.C.M. R-ța 1
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

631.889 LEL din care 62.340 lei, 
report la categoria 1.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES DIN 19 APRILIE 1981

FAZA I : Extragerea I : 42 3 6 
20 39 15 ; extragerea a Il-a s 10 
39 11 5 15 6 ■ extragerea a III-a : 
8 6 37 24 25 45 ; extragerea a
IV- a : 7 36 10 13 23 38 ;

FAZA A II-a : Extragerea a
V- a : 37 21 34 35 14 ; extragerea 
a Vl-a : 35 32 31 29 17 ; extrage
rea a vn-a : 31 14 2 45 37 ; ex
tragerea a VIII-a : 43 9 39 27 7.

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI t 
1.389.446 Iei.
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start astfel : 
dele, contras 
peții. Terent 
meroase fest< 
lor echipe. ( 
serie la poart 
min. 1 și în 
întîlnește ba: 
cap a lui Pr 
„bomba" lui 
16 insă, un 
reștean, bine 
TOL. este îr 
al acestuia, e’ 
reului, și 0— 
toarnă pluml 
chipei vîlcem 
mai răresc, s 
donate, în ti 
oaspeților sîn 
vente și mai 
vînd chiar fi 
rească avant; 
lae, în min. S

După pauzi



:RAIOVA - POLITEHNICA TIMIȘOARA 4-1 (1-0} 
; teren : umed, dor pract»cabîl ; timp : închis ; specia- 
7 000. Au mo real : iRIMESCU (min. 15), CRIȘAN (min. 
în. 50), DONOSE (min. 84). respectiv DUMITRU (min. 
i la poartâ : 16-7 (pe poartâ » 10-5). Cornere r 10-4. 
loldici 7 - Purima 7, Tiiihor 7, Ștefânescu 8, Ungureonu 
iese 8» Geolgâu 7 (mm. 75 Ooroianu} — Crișon 8, Co- 

(min. 69 Cîrțu 7).
hi 6 — Nadu 7, Pâltinișan 7, Șerbânoiu 6, Muror 6 — 
(min. 46 Cotea 6), Tîti Nicolae 7 — Anghel 5, Nedelcu 
Rotaru 5).
rja 9 j Io linie : C. Matache (ambii București) și Cr.

i : 9. La speranțe : 5-0 (2—0).

EGM. BRAȘOV - S.C. BACĂU G-2 (0-1)
Stadion : Tineretului j teren bun ; tîmp rece ; spectatori - oprewimotîv 

tî 000. Au marcatr ANTOHI (mm. 40), VAMANU (min. 68). Șuturi la poartâ: 
18-12 (pe poartâ : 4-9). Camere : 7-6.

r Boloș 5 — Honu 5, Panache 5, Naghi 6, Mcnciu 6 (min. 24 flo
ricea r>u 5) — Bucur 5, Șutea 7 (min. 37 Chioreenu 5). Marinescu 5 — Gher- 
ghe 5, Raroschivescu 5, Ciobanu 5.

S. C. BACAU s Ursache 9 - Andrieș 8, Cârpaci 9. Lunca 8, Elrsei 8 — 
L. Moldovan 8, Va mânu 8. C. Solomon 8 - Antohr 8 (min. 83 i. Solomon). 
Fîșic 7 (min. 86 Botez). Chitaru 9.

A arbitrat : N. Raînea (Bîrlad) 10 ; linie : C. Bârbulescu (București) 
șl V. CFocflteu (Craiova).

Cartonașe galbene s NAGHI.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 3-0 (3-0).

rin telefon) 
?upereze din 
n cursa spre 
lamentului a 
lin start, ata- 
3 frontal, pe 
u (lansator) 
n) — Cămă- 
cum „Poli", 

de forcingul 
ijit, la înce- 
ai de defen- 
t relativ re- 
in minutul 15, 

șutat puter-
20 de metri, 
in plasă, jos, 
al porții ti- 
i-a mai scos 

:pozitiv, dar 
u și Purima, 
elungite, pe 
ermit adver- 
gă și să blo

nd „desprin- 
•că cu toată 
dent și, ast- 
Tilihoi abia 
roprii prin- 
la o minge

plasată de Palea pe lingă Bol- 
dici, ieșit in întîmpinare. Apoi, 
în min. 53, Dumitru trimite 
mingea în bară, la o lovitură 
liberă, executată de la circa 30 
metri lateral stingă. Meritul 
de a risipi emoțiile „tribunelor** 
îi va reveni, în min. 55, lui 
CRIȘAN, care, la o pasă de la 
Geolgău, a șutat decisiv. Trei 
minute mai tîrziu, Ia o lo
vitură de colț, CAMĂTARU va 
înscrie cu capul și — de Ia 
3—0 — liderul jonglează, lite
ralmente, cu un partener acum 
complet depășit. în min. 64, 
DONOSE, servit impecabil de 
Ticleanu, va înscrie cu sete, de 
la aproximativ 14 m. în min. 
68, „Poli" înscrie golul ei de o- 
noare, dintr-un penalty acordai 
pentru fault comis în careu de 
Tilihoi asupra Iui Cotec și 
transformat eu precizie de DU
MITRU : 4—1. Dar în pofida 
superiorității nete deținută apoi 
pină la sfirșit, liderul nu mai 
concretizează nici una din mul
tele ocazii.

Gheorghe NICOLAESCU

UNEI APĂRĂRI VISĂEOARE...
□ ENȚESC - „U" CLUJ-NAPOCA 6-0 (3-0)
> ; teren : alunecos ; timp : noros, rece ; spectatori 
Au marcat : O. IONESCU (min. 5), MUNTEANU II 
min. 41), M. SANDU (min. 47 ți 48) ți FL. GRIGORE 
poartâ : 31—6 (pe poartâ : 19—2). Cornere : 15—2.
SC : Moraru 7 (min. 77 Lazăr) — M. Marian 7, Ca- 
Munteanu II 8 — Chihaia 8, Munteanu I 7 (min. 57 
:u 8 — FI. Grigore 8, M. Sandu 9, Bucurescu 8.
: Moldovan 4 (min. 46 Lâzâreanu 5) — L. Mihai 4, 
Bagiu 4 — FI. Pop 4, Țegean 4 (min. 75 Dobrotâ), 

apeanu II 5, Batacliu 5.
rgeanu 9 ; Io linie : 1. Honig (ambii din Arad! ți

10. La speranțe : 1—2 (0-0).

ele 5 (gol 
CU, coautor 
care a scă- 

n incepător, 
șut cu boltă 
ste Moraru, 
u, deviat in 
așul Cazan) 

echilibrată, 
culoase la 
emise... fal- 
ucat efectiv 
(a se vedea 

spre butu- 
apărate de. 

ați care, Ia 
slab prote- 

și visători... 
NU II (min. 
n careu, de 
pasive, iar 
'.A, din min. 
ai-keeper-ul 
hițind nici 

i după pri- 
Se aștepta 
lupă pauză, 
numai două

minute, M. SANDU —lăsat li
ber în suprafața de pedeapsă 
— a sancționat prompt, reluind 
în plasă mingile respinse de 
Lăzăreanu Ia șuturile puternice 
ale lui Bucurescu și Chihaia. 
Aceste goluri-trăznet au urcat 
scorul la proporții nebănuite și 
a v turnat mult plumb în pi- 
c .parele oaspeților, care n-au 
t&ai avut practic nici o repli
că. Barele (Chihaia — min. 67 și 
Bucurescu — min. 70) păreau 
că-i vor proteja, în continuare, 
și vor ține „înghețat" scorul 
Ia 5—0. Cu șase minute înainte 
de final, însă, FL. GRIGORE 
a reluat direct, Ia vinclu, o 
centrare a lui Bucurescu, în
scriind eel mai frumos gol al 
partidei. Dar tabela nu s-a mai 
schimbat, deoarece scorerul 
n-a avut cifra 6 !... Și n-a a- 
vut-o, pentru că nimeni nu cre
dea, probabil, într-un scor a- 
tît de mare...

Lauren țiu DUMITRESCU

ÎPEIILOR S-AU RISIPIT DUPĂ PAUZĂ
ILCEA - PROGRESUL VULCAN 3-1 (0-1)
ren moale, îmbibat cu apâ ; timp închis, rece ; spec- 
000. Au marcat : APOSTOL (min. 16), GÎNGU (min.

și 69). Șuturi la poartâ s 34-8 (pe poartâ : 19-7).

Basno 6, Cheran 7, Catarglu 7, Iordan 6 (min. 44
Mexandru 7, Carabageac 6 (min. 22 Stanca 8) — Te- 
?u 8.

: Bulancea 8 — Alexandru 6, Reti 6, Anghel 7, 
5 6, Marica 7, Tied 6 (min. 24 Dragu 6) - I. Nicolae

nir 9 ; la linie : V. Topan șl M. Adam (toți din Cluj-

10. La speranțe : 9—2 (4-1).

rin telefon)

este din 
jsținut gaz- 
oradic oas- 

joacă nu
rilor ambe- 
șuteazâ în 
două ori (în 
10) mingea 
lovitura de 

respectiv, 
in. în min. 
tac bucu- 
de APOS- 

cu un șut 
arginea ca
blul parcă 
cioarele e- 
urile ei se 
i puțin or- 

atacurile
mai frec- 

oase, ei a- 
să-și mă- 

n I. Nico- 
îia se lan

sează chiar din primul minut 
într-o furibundă cursă pentru 
ega’are, pe fondul sonor al im
nului echipei, și în min. 52 so 
restabilește egalitatea : Bulan
cea respinge o centrare înaltă 
în careu. GÎNGU interceptează 
balonul și șutcază pe jos Ia 
colț, Înscriind. De aici înainte. 
Chimia caută cu înverșunare 
drumul spre victorie în timp ce 
Progresul Vulcan luptă cu ar
doare să salveze „remiza". în 
min. 64, gazdele reușesc să ia 
avantaj prin golul lui STANCA 
al cărui șut l-a surprins oare
cum pe Bulancea. Aceasta du
pă ce în min. 59 Gîngu șutase 
în bară. în min. 69, după o al
tă „bară" vîlceană (autor: Ale
xandru) STANCA înscrie cu 
capul : 3—1. Meciul este practic 
jucat. Progresul Vulcan este 
resemnată, iar echipa antrenată 
de M. Figulea și N. Dinescu, 
cu victoria în ..buzunar". nu 
mai insistă.

Mihai IONESCU

•
BRAȘOV, 19 (prin telefon)

F.C.M. Brașov a pierdut pri
mele sale puncte pe teren 
propriu in acest campionat, 
fiind învinsă cu armele cu care 
ea însăși izbîndise de atîtea 
ori : prospețime fizică, tenaci
tate ; de aici puterea de a face 
marcaj și pressing, de a realiza 
superioritate numerică. indi
ferent de faza jocului abordată

La început, surprinsă de re
plica cu tente ofensive a oas
peților. F.C.M. Brașov a stat 
în espectativă. A tras primul 
șut la poartă, în min. 18. prin 
Șulea. dar portarul Ursache a 
respins o minge grea în cor
ner. încurajată de eventuala 
perspectivă a golului, echipa 
gazdă e-a năpustit apoi spre 
poarta băcăuană, dar atacurile 
sale n-au avut nici clarviziune, 
nici forță de finalizare. Por
tarul băcăuan se mai remarcă 
o dată (min. 25) la șutul lui

EUNDAȘfJL FODOR H8TĂRĂȘTE VICTORIA!
A.S.A, TG. MUREȘ - DINAMO 2-0 (1-0)

Stadion : „23 August", tîmp : noros — frig, ploaie măruntâ ; teren : moaie; 
spectatori - aproximativ 12 000. A marcat : FODOR (min. 4 ți 63). Șuturi 
la poartâ : 12-11 (pe poartâ 8-2;. Cornere 10-8.

A.S.A. : Varo 7 — Szabo 7, Boloni 8, Ispir 8, Fcdor 9 — Biro I 7, Vigu 
7, Both H 7 (min. 57 C. Ilie 7) — Fazekoț 6 (min. 67 Munteanu 6), Fonici 7, 
Hojnal 7.

DINAMO : Speriatu 4 — Mărginean 7, I. Marin 7, Dinu 8, Stredie 6 — 
Pană 6, Augustin 5, Custov 6 - Țălnar 6, Dragnea 6, D. Zamfir 4 (min. 46 
D. Georgescu 6).

A arbitrat : S. Drăguiici (Drobeta Ir. Severin) 9 ; la linie : Gh. Jucan 
(Mediațî ți L. Grâdinaru (Rețița).

Cartonațe galbene : BOTH II.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 2-0 (1-0).

TG. MUREȘ, 19 (prin telefon)
Echipa locală s-a temut mult 

de acest Joc, evident, greu și 
important pentru că ea nu are o 
situație prea roză In clasament. 
S-a temut nu numai pentru că 
Întâlnirile directe de acasă cu 
Dinamo nu-i erau favorabile (in 
ultimele patru campionate ea 
„remizase" de trei ori eu bucu- 
reștenii), ci și pentru faptul că 
adversarii lor veniseră Ia Tg. 
Mureș cu mari ambiții. Mobi- 
lizindu-se exemplar In acest joc, 
combinînd frumos și In viteză, 
gazdele au Început partida în 
forcing și In minutele 3 și 4, 
Fazekaș și, respectiv, Both II au 
ratat de puțin deschiderea sco
rului ; ceea ce nu avea să se 
mai întimple în min. 7 : atunci, 
fundașul FODOR a urcat In a- 
tac șl a șutat puternic, din late
ral, la poartă, de la aproxima
tiv 18 m, Speriatu a vrut să blo
cheze spectaculos ți a scăpat 
mingea fn plasă : 1—0 1 Stimu
lată, A.S.A. inițiază alte atacuri 
vijelioase (prin Hajnal, Fanici și 
Biro I), tn timp ce dtnamoviștii 
leagă foarte greu Jocul ; din cau
za mijlocașilor (mal tot timpul 
neinspirați și cu un tempo in 
minus față de adversari), dar 
și din vina atacanților, mereu de
posedați de o apărare in care 
Ispir șl B815ni aeroșau totul. 
Dinu a Încercat să facă ordine 
In construcția jocului echipei sa
le, a distribuit multe pase bu

DE EA 0-6, EA 4-0
CORVINUL HUNEDOARA - F.C. ARGEȘ 4-0 (3-0)

Stadion j Corvînul ; teren ; moale, alunecos ; timp : friguros, ploaie : 
•poctatori - aproximativ 10 000. Au marcat : LUCESCU (min. 7 și 10 - ulti
mul din penalty), VAETUȘ (min. 43), GABOR (min. 79). Șuturi la poartâ : 
9-9 (pe poartâ : 5-5}» Cornere : 4—7.

CORVINUL ; Alexa 8 — Nicșa 7, Gâlan 4 (pentru duritâți), Dubinciuc 7, 
Rednic 9 — Petcu 7, Dumitriu 7 (min. 67 Oncu 5), Klein 7 — Lucescu 8 
(min. 73 Gabor 6), Dumitrache 4 (pentru duritâți), Vâetuș 7.

F. C> ARGEȘ s Cristian 5 (min. 21 Ariciu 4} — M. Zamfir 6, Stancu 6, 
Cfrsteo 4 (pentru duritâți), Bârbulescu 7 — Kallo 6, Chlvescu 6, Ignat 6 (min. 
60 Toma 6) — Bâluțâ 8, Radu II 6, Molceanu 6.

A arbitrat : R. rotrescu (Brașov) 7 ; la linie : G. Dragomir (București) 
|i O. Ștreng (Oradea) — ambii cu greșeli în aprecierea ofsaidurilor.

Cartonașe galbene : GALAN, CIRSTEA.
Trofeul Petschovschi x 9. La speranțe : 1-0 (0-0).
fin

HUNEDOARA, 19 (prin telefon)
Frig, ploaie, teren moale. Con

diții, deci, destul de grele. Der- 
byul, însă, a oferit o primă re
priză frumoasă, un fotbal rapid, 
de calitate, un joc de angaja
ment. Corvinul și-a surprins 
partenerul prin viteza de joc, 
mișcare permanentă și reușita 
unor combinații începute, mai 
mereu, de Lucescu. Poate sur
prinde afirmația, dar F.C. Argeș 
n-a jucat rău șl diferența de 
trei goluri de la pauză apare 
exagerată, pentru că a primit 
două goluri în mod copilăresc, 
în min. 7, LUCESCU a centrat 
de la 35 m , balonul a căzut în 
careu, apărătorii s>-au uitat, s-a 
uitat și Cristian și mingea cre
zută de ei... afară, s-a oprit în 
plasă. In min. 10, Băluță l-a ata
cat din spate pe Rednic, intrai 
în careu, l-a „agățat" (hunedo- 
reanul a căzut spectaculos, dar 
a fost fault) și penaltyul a fost 
transformat impar abil de LU
CESCU. Meciul s-a încins și de 
la frumusețea lui s-au abătut 
Dumitrache și Cîrstea, care pină 
la pauză s-au îmbrîhcit, s-au

Paraschivescu. după care oas
peții împing jocul, sigur, meto
dic. spTe careul brașovean, 
fn min. 40, ANTOHI va mar
ca din careul mic. eu capul, la 
o centrare aeriană.

Repriza a doua este a bă
căuanilor. Pasele lor curg cu 
mare adresă, atacurile se suc
ced pe flancuri sau prin infil
trările frontale ale impetuosu
lui Chitaru. Golul doi vine di
rect (min. 68, VAMANU. eu 
capul, nesupravegheat în ca
reu). Ursache își mai tace o 
dată datoria (min. 80). respln- 
gînd prin „șpagat" șutul din a- 
propiere al lui Paraschivescu. 
Devenise însă clar că, bătuți 
la toate capitolele, cu handicap 
serios pe tabela de marcaj, 
brașovenii nu mai pot remon
ta, nici măcar în fazele în care 
ajung la 2—3 m în fața porții 
adverse

fon CUPEN

ne (stricate însă de coechipierii 
săi din linia ofensivă), și-a a- 
sumat chiar răspunderea șutului 
de la distanță (el a fost singu
rul. .. atacant al formației Di
namo în prima repriză), unul 
dintre ele (acela din min. 42), 
fiind trimis sub transversală, dar 
portarul Varo a acordat, în ex
tremis, corner. Jocul a plăcut, 
a fost antrenat, prima repriză 
aparțintnd gazdelor.

In a doua parte a partidei 
însă, Dinamo și-a mai Închegat 
jocul, șl-a creat și ocazii de 
gol, dar le-a ratat... In min. 49 
și 58, Augustin a risipit mo
mentul egalării, ceea ce probabil 
ar fi dat o altă turnură meciu
lui. Pe fondul dominării echipei 
bucureștene, același FODOR 
sprintează In atac, execută un 
țut-centrare (în min. 63), mingea 
se duce peste Speriatu, lovește 
fața interioară a stilpului din 
stingă porții sale și, de aici, 
intră in gol î 2—0. Meciul este 
jucat. Ineficacitatea dinamo- 
vistă se evidențiază din nou în 
finalul intUnirli, in min. 72 și 
80 Augustin și D. Georgescu a- 
nulînd posibilitatea schimbării 
tabelei de marcaj.

Astfel, gazdele cîștigă o parti
dă în care au făcut o mare ri
sipă de energie, s-au bătut pen
tru fiecare minge in parte, dar 
să nu omitem și marile erori 
ale echipei Dinamo.

Stelian TRANDAFIRESCU

trîntit, s-au lovit reciproc și 
meritau a fi trimiși la cabine, 
iar Gălan l-a faultat tot timpul 
pe Radu II. în această repriză 
au mai ratat ocazii Klein (min. 
3), Petcu (min. 19), Dumitrache 
(min 24), Lucescu (min. 40), A- 
lexa a respins excelent „bomba44 
lui Ignat (min. 32) pentru ca în 
min. 43, să fie rîndul lui VÂE- 
TUȘ să înscrie, trimițînd balonul 
in poartă, după ce Ariciu ratase 
intervenția la centrarea lui 
Petcu.

După pauză, jocul a scăzut din 
toate punctele de vedere. Oca- ’ 
ziile au fost și ele mai puține. 
F C. Argeș merita golul de 
onoare, dar gazdele au punctat 
din nou, în min. 79 : Văetuș a 
centrat din poziție cîștigată, 
GABOR a venit din urmă și a 
înscris. Oaspeții au protestat 
pentru ofsaid (de unde ?), au ur
mat scene penibile, iar Ariciu 
și-a pierdut controlul nervilor și 
l-a lovit pe un fotoreporter din 
spatele porții sale ! Așadar, 
după 0—6 de la Pitești, Corvinul 
realizează 4—0.

Constantin ALEXE

STEAUA - POLITEHNICA IAȘI 3-1 (0-0)
Stadion : Steouo ; teren t imblbol cu op« ; timp t friguros ; spectatori - 

aproxrnwti» 5 000. Au marco» » SAME? (min. 38) ROIAR (min. DL ISAIA 
(min. 90), respectiv C. IONESCU (mm 831. Sutur la ooartâ : 20—4 (oe 
poartâ : W-2). Comete : 14-2 M

STEAUA : Tomo « - Anghelinr 1, Someș 9 levon 7+. Agta 7 - Mineo 5, 
°'<t6nes<:'i * <m,n- 65 Ro,°' T‘ ~ RSduconu 1-F. Ad. lonescu 5.

8 Naște 7 - Oprea 7. Anton 7. Ursu 8, Munteanu 6 
— Komilâ 6, Simiancș 7. €. lonescu 7 — Radu Mircea 5 (min. 65 Opaiț 6), 
Cioaca 6. Castea 5 (min. 68 D. lonescu 6)

A arbitrat: t Igna 7ț Io. lini,; R. Schwei (ambii din Timisoara) si M. 
Fedmc (Suceava)

Troteul Petschovschi : 10. La speranțe : 5-0 <3—0).

•-------------------

—dar nu le-a marcat, nentru 
că-i lipsește omul de gol (Za- 
hiu a fost rezervă, iar Adrian 
lonescu este azj umbra marei 
sperarfțe de acum un an, doi. 
alergînd fără rost pe teren) 
iar ieșenii au făcut ade
vărate minuni în propriul careu 
in prima jumătate de oră. cind 
portarul Naște și mai ales fun
dașul centra] Ursu au salvat 
situații critice de-a dreptul 
dramatice, în faze în care toti 
spectatorii vedeau deja mingea 
în plasă (min. 18. min. 19. min. 
20. min. 22. min. 25 — uriașă 
ratare a lui Ad. lonescu). Așa 
se face că oaspeții mențineau 
scorul alb gratie unui concurs 
de împrejurări : o șansă repe
tată uriașă + intervenții de 
apărare in extremis uimitoare 
+ neglijențe ofensive în mo
mente ta care înscrierea golu
lui apărea adeseori o simplă 
formalitate.

Așadar, filmul meciului ne a- 
răta echipa bucureșteană ata- 
cînd permanent, combinînd 
foarte frumos, dar jocul Stelei 
era steril, „desenele" ei spec
taculoase năruindu-se în fața 
redutei ieșene. Cum însă jocul 
pe o singură carte, a apărării, 
înseamnă în fotbal „jocul cu 
focul", ieșenii ,s-au ars" în

DOMINARE NETĂ
F.C. OLT - F.C. BAIA MARE 2-0 (1-0)

Stadion : 1 Mai ; teren : denivelat, alunecos ; timp : noros ; spectatori - 
aproximativ 4 000. Au marcat : ȘOARECE (min. 16) și IOVĂNESCU (min. 
72). Șuturi la poartâ : 12—4 (pe spațiul porții : 5—3^. Cornere : 8-4.

F. C. OLT : Nedea 8 — Martinescu 7, Ciocioanâ 7, Nicolae 6, Mincu 6 
— Matei 7, lovânescu 7, Șoarece 7 — Prepelița 6, lamandi 7 (min. 29 Lică 
8), Pițurcă 5 (min. 66 Gârleșteanu 7).

F. C. BAIA MARE : Frank 7 — Borz 6, Condruc 6, Tâtâran 6, Onuțan 5 
(min. 56 Koller 6) — Bâlan 6, Mureșan 7 (min. 66 Sepi 6}, P. Radu 7 - 
Roznci 5, Terheș 6, Buzgâu 7.

A arbitrat : I. Pop 9 ; la linie : G. Retezan și I. Lâzâroiu (toți din Bucu
rești).

Cartonașe galbene : P. RADU, TERHEȘ, LICA.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 3—0-(2—0).

SLATINA, 19 (prin telefon)
F. C. Olt a înclinat destul 

de greu balanța în favoarea sa. 
deși a fost aproape în perma
nență la cîrma jocului. A cîș- 
tigat greu fiindcă înaintașii 
s-au complicat de multe ori în 
situații favorabile de a suta la 
poartă, iar mijlocașii au avut 
perioade în care nu s-au prea 
văzut. Replica Iui F. C. Baia 
Mare nu s-a ridicat la cote 
prea înalte, dar s-a apărat cu 
dîrzenie și a încercat prin 
Buzgău. Roznai și Terheș să 
creeze breșe în dispozitivul de 
apărare advers.

Din primele minute, gazdele 
s-au năpustit spre poarta lui 
Frank, au obținut cîteva cor
nere si în minutul 16 au deschis 
scorul. Fundașul Mincu a exe
cutat o lovitură liberă dc la 
aproximativ 40 m trimitînd ba
lonul în careul băimărean si

PIIIMÂ VICTORIE IN RETUO
F.C.M. GALAȚI - JIUL PETROȘANI 1-0 (0-0)

Stadion : Dunărea ; teren : moale ; tîmp : friguros ; spectatori - aproxi
mativ 4 000. A marcat : ORAC (min. 79). Șuturi la poartâ: 14—10 (pe 
poartâ : 7—4). Cornere : 14—5.

F.C.M. : Oanâ 7 — Moțoc 6, Stoica 7, Vlad 7-4-, Popescu 7 — • Comșa 6, 
Ba la ban l-\-, O. Rusu 6 — Majaru 6 (min. 59 Căpcțînă 6), C. Rusu 6, 
Orac 8.

JIUL s Cavai 8 — P. Grigore 6» Rusu 6, Neagu 8, Miculescu 6 — Varga 
8, Stoica 6, Giuchici 7 — Staîchiță 6 (min. 76 Vînâtoru), Sâlâjan 6, Las- 
coni 7.

A arbitrat : M. Moraru 8 ; la linie : F. Petrescu (ambii din Ploiești) șî
R. Stincan (București).

Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe

GALAȚI, 19 (prin telefon)
Gazdele, construind de la în

ceput atacuri din pase directe, 
au reușit să ajungă în multe 
situații favorabile de a înscrie 
(min. 2 — Orac. min, 8 — Ma
jaru. min. 16 — Balaban. mir. 
20 — Orac), dar Cavai a inter
venit excelent de fiecare dată. 
Oaspeții vor realiza (min. 27) 
prima acțiune mai periculoasă, 
fiind rîndul lui Oană să se re
marce Tn continuare, ioc mai 
echilibrat. Jiul văzîndu-se mai 
mult în atac datorită lui Giu
chici și foarte tinărului Lasconi. 
în finalul reprizei, faze aprin
se ia ambele porți. dar apără
rile imediate reușesc să scape 
cu fața curată.

Repriza a doua va fi Si mai 
frumoasă, Cavai va fi la fel 
de solicitat dar și acțiunile Jiu
lui vor avea mai multă con
sistentă pentru că oaspeții au 
avansat vizibil cu linia lor de

cele din urmă. Multumindu-se 
deliberat cu puțin (adică visînd 
și vizînd un punct chinuit), 
oaspeții s-au ales cu... nimic, 
excelentul fundaș stelist SA- 
MEȘ reușind ceea ce atacanții 
echipei sale nu Izbuteau în 
nici un fel. apărătorul națio
nalei noastre înscriind impa-
rabrl ea capot, ca urmare a 
cornerului executat in min. 58
de Isaia. A urmat al doilea
gol. o pasă lungă spre Rădu- 
canu, aflat în... ofsaid (singura 
greșeală de arbitraj, autor — 
tușierul Fediuc. coautor — 
„centralul" Igna). portarul Naș
te a ieșit di» propriul careu, 
dar a trimis balonul exact la 
ROTAR care a înscris prin- 
tr-un șut sec la distantă 
(min. 77) după care ieșenii au 
ieșit la joc, dar era prea tîr
ziu, Reducînd din scor prin C. 
IONESCU (min. 83). ei au mai 
primit un nou gol in min. 90, 
Ia un contraatac stelist fina
lizat de ISAIA. scorul de 3—I 
pentru bucureșteni reflectînd 
doar partial SUPERIORITA^ 
TEA CATEGORICA manifes
tată de ei trei sferturi din
tr-un meci în care s-au jucat 
adeseori cu ocaziile, una mai 
clară ca alta.

Marius POPESCU

ȘOARECE, atent, a reluat in 
plasă, făcind inutilă intervenția 
lui Frank. După 11 minute. Ia- 
mandi îl servește excelent pe 
Piturcă. însă acesta, de la nu
mai 10 m de poartă a șutat 
imprecis, irosind o situație ex
trem de favorabilă de a maiora 
scorul. In repriza secundă. 
F.C. Baia Mare s-a apropiat de 
cîteva ori de poarta lui Nedea. 
însă fără succes. în schimb. î» 
min. 72. o incursiune a lui 
Gârleșteanu în careul laspetilor 
nu a putut fi oprită de Terheș 
decît printr-un fault în careu 
și, firesc, ...11 metri. Iovănes- 
cu a executat lovitura de pe
deapsă șutind Pe jos. Frank a 
plonjat și a respins și tot IO- 
VĂNESCU nu a mai greșit de 
astă dată (inia, reluînd în poar
tă și stabilind scorul tinal de 
2—0.

Pompiliu VINTILA

0-1 (0-0).

mijlocașt De notat situat.’*!® 
favorabile gălătenilor din mi
nutele 50 (Cavai salvează în 
ultimul moment). 65 (Cavai îl 
blochează pe Orac) și 74 (șut 
cu efect al lui C. Rusu) Jiul 
îl are din nou pe Lasconi ca 
cel mai periculos om. el ratînd 
în min. 54 și 75 din poziții fa
vorabile. Singurul gol se va 
marca in min. 79 : Popescu
este faultat la aproximativ 18 
m de poarta lui Cavai și ORAC 
execută foarte bine lovitura, 
trimitînd balonul sub bara 
transversală.

F.C.M. Galati a repurtat o 
victorie pentru care a muncit 
foarte mult. Gazdele au dorit 
această victorie, prima Tin se
zonul de primăvară in fata u- 
nui adversar tenace care nu 
s-a apărat nici un moment, con
tribuind la spectaculozitatea 
întîlnirii.

Eftimie IONESCU



TURNEUL REPREZENTATIVEI FEMININE 
DE HANDBAL A FRANȚEI

Duminică dimineață, în sala 
Floreasca din Capitală, în des
chiderea partidei din campiona
tul Diviziei „A“ dintre Progre
sul și Știința Bacău, selecțio
nata feminină de handbal a 
Franței a susținut penultimul 
meci din cadrul turneului său 
în tara noastră, adversară fi- 
indu-i divizionara ,.B;* bucu- 
reșteană. Confecția. La capătul 
unei evoluții cu bune momente 
de joc de partea ambelor for
mații, handbalistele franceze au 
cedat la diferența minimă de 
un gol. Rezultatul întîlnirii :

Confecția — Selecționata Fran
ței 14—13 (8—G). Au marcat : 
V. Constantincscu 5, Grigoraș 
5. Serediuc 2. Pițigoi 1. Ciocă- 
nău 1 ; respectiv Martin 5, 
Charrier 2, Potfoordt 2, Tri- 
joulet 2, Bărbos 1, Durand 1.

Marți după-amiază. începînd 
de la ora 17, Selecționata femi
nină de handbal a Franței va 
susține ultimul său meci în 
țara noastră. Ea va evolua la 
Babau în compania formației 
Știința din localitate, cam
pioana României.

„CUPA TARILOR LATINE“
(Urmare din pao. 1)

Buligan apără pur și sim- 
Și astfel, 

în echipa Spaniei au cvo- 
Ruiz, Cabanas,

dar
piu extraordinar ! 
deși 
luat
Serano, din prima 
tivâ de
României 
splendidă 
fief-ul
Scor final : România — Spania 
19—18 (13—12). Au marcat : 
Dumitru 10, Haberpursch 4, 
Jianu 3, Dogărescu 1 și Roș
ea 1 — pentru România, Ruiz 
4. Cabanas 4. Raul 3, Serano 3, 
I’apitu 3 și Mcndibil 1 — pen
tru Spania. Au arbitrat foarte

seniori, 
a reușit 
revanșă, 

deținătorilor

Râul și 
reprezenta- 
selecționata 
să-și ia o 
chiar în 

Cupei.

bine Ischcr și Rykart (Elveția), 
în celelalte finale : Franța — 
Italia 24—14 (11—7), Portuga
lia — Belgia 17—14 (10—6). Cla
sament final : 1. ROMANIA, 2. 
Spania, 3. Franța, 4. Italia, 5. 
Portugalia, 6. Belgia, 7. Maroc.

Golgeterul competiției 
Marian Dumitru cu 49 de 
luri înscrise, iar cel mai 
portar al turneului a fost, fără 
îndoială, Alexandru Buligan.

este 
go- 
bun

C. M. DE HOCHEI
cadrul campionatului 
de

TINERI HALTEROFILI ROMANI PE PODIUMUL 
ÎNVINGĂTORILOR LA „CUPA DUNĂRII44

SOFIA (Agerpres). — La Vi- 
dn se desfășoară întrecerile 
competiției internaționale de hal
tere (juniori) pentru ,.Cupa Du
nării", la care participă spor
tivi din 7 țări. Un frumos suc
ces a obținut la cat. cocoș (56 
kg) halterofilul român Gli. Pqpa, 
cîștigător cu 220 kg (100 + 120 
kg). Pe locurile următoare s-au

clasat Veres (Ungaria) — 210 kg 
și Vizena „(Cehoslovacia) — 
177,500 kg. Primul loc la cat. 
muscă (52 kg) a revenit bulga
rului D. Nedkov, cu 207,5 kg. 
(90 + 117,5 kg). Au urmat în
clasament Babarczi (Ungaria) — 
207,5 kg și Nicolae Dragnea (Ro
mânia) — 192,5 kg.

S-a încheiat turneul de rugby-juniori de la Madrid

FRANTA-LOCUL I; ROMÂNIA (18-25 cu Italia)-PE LOCUL IV
MADRID, 19 (prin telefoi). E- 

chipa de juniori a țării noastre, 
care a luat parte la turneul or
ganizat de F.I.R.A. în capitala 
Spaniei, nu a izbutit nici anul 
acesta să urce pe podium, obți- 
nînd doar locul al IV-lea în cla
samentul final al competiției ca 
urmare a unei noi înfrîngeri in 
fața „15“-lui Italiei : 18—25
(6—12). Dar 
înfrîngerea 
pa Franței 
(3—35), de 
îndemîna _____
cîștige meciul. Astfel, după 
au fost conduși de

s-a 
al 

final

11 Italiei :
trebuie spus că dacă 
din partida cu echi- 
a fost Indiscutabilă 
data asia a fost la 
Juniorilor noștri să 

ce 
„âzzurri"

Seria remizelor s-a incheiat...

GHEORGHIU ÎL ÎNVINGE PE TIMMAN

în
dial 
turneul 
U.R.S.S. 
slovacia 
turneul ____  _
landa a întrecut R.F. Germania 
cu 6—3.

mon- 
în 

1—4, 
Ceho-

hochei grupa „A“, 
pentru locurile

— Suedia 4—1, '
— Canada 7—4, iar în 

pentru locurile 5—8, Fin-

a 10-a a turneului în
de șah de la Mosco- 
Gheorghiu a cîștigat, 
partida susținută cu 
Jan Timman, obți- 
prima victorie după 

și menți- 
Alte rezulta-

Po- 
Be-

1—0 ; Ba- 
Portisch — 
Kasparov

în runda 
ternațional 
va, Florin 
cu albele, 
olandezul 
nînd astfel . 
9 remize consecutive 
nîndu-si neînvins, 
te : Karpov — Smîslov 1—0, 
lugaevski — Petrosian 1—0, 
liavski — Andersson 
lașov — Smejkal 1—0, 
Torre 1—0 ; Gheller -

0—1. în partida întreruptă dintre 
Portisch și Gheller a 
semnată remiza.

Cu trei runde înainte 
ierea turneului, în 
conduce campionul 
Anatoli Karpov cu 7,5 . . 
de Kasparov și Polugaevski — 6 
p ; Gheorghiu, Smîslov, L. Por
tisch — 5,5 p, Beliavski, An
dersson, Petrosian — 5 p, Bala- 
șov — 4,5 p, Smejkal — 4 p, 
Timman, Gheller, Torre — 3,5 p.

tost con-

de înche- 
clasament 

mondial 
p, urmat

(lăsîndu-se în cîteva rînduri sur
prinși), după pauză, la capătul 
unui frumos efort colectiv ei 
au egalat și au luat conducerea 
cu 18—15 în min. 74. Aici 
petrecut momentul decisiv 
meciului deoarece într-un
pe care juniorii noștri l-au do
minat net arbitrul francez Hu- 
quct a refuzat echipei noastre 
două eseuri clare cu grămada 
(compartiment care s-a remar
cat) care ar fi decis partida net 
în favoarea rugbyștilor noștri. 
Ba mai mult, conducătorul me
ciului a acordat adversarilor 
două încercări plecate din 
„înainte" clar ! Și astfel italienii 
(care au practical un permanent 
joc la ofsaid) au cîștigat meciul 
și totodată locul III în competi
ție. Punctele noastre s-au dato
rat lui Calea (2 eseuri) și Petre 
(eseu), toate trei transformate 
de Domokos.

Ultimele rezultate : Franța — 
Spania 48—0 (25—0), pentru locu
rile 1—2 ; U.R.S.S. — Portugalia 
12—0, pentru locurile 5—6 ; 
R.F.G. — Maroc 20—18, pentru 
locurile 7—8.

C. M. DE SCRIMA 
[tineret]

LAUSANNE, 19 (prin telefon). 
Ediția 1981 a C.M. de scrimă ti
neret și-a desemnat primul 
campion, floretistul Mauro Nu
ma (Italia), care l-a învins în fi
nală cu 10—5 pe Uli Schreck 
(R.F.G.). Pentru locul 3 : Cervi 
(Italia) — Rieger (R.D.G.) 10—3.
Reprezentantul nostru, Nicolae 
Bodoczi, a fost învins în elimină
rile directe cu 10—6 de Schreck 
și, apoi, în recalificări a pierdut 
în fața lui Koretski (U.R.S.S.) cu 
10—8. Cea de a doua probă a 
competiției, cea de sabie, s-a în
cheiat cu victoria sportivului 
sovietic Suhlo care în finală l-a 
învins pe italianul Cavalerie, cu 
10—6, iar în asaltul pentru locul 
3, Konius (Polonia) întrecîndu-1 
pe Melanotte (Italia) cu 10—6. 
Dintre cei doi sabreri români ca
lificați în faza eliminărilor direc
te, Alexandru Chiculiță și FIoh 
rin Păunescu, primul a fost foar
te aproape de calificarea prin
tre cei 8 finaliști, după ce l-a 
învins pe Suhlo (cel ce avea să 
devină apoi campion !) cu 10—8. 
a pierdut la Leclerc (Franța) cu 
10—6, iar în recalificări la Pav
lov (U.R.S.S.) cu 10—8, după ce 
a condus cu 8—6 ! FI. Păunescu 
a pierdut la Melanotte cu 10—7 
și, apoi, la Konius cu același 
scor. în competiție se află spa
dasinii, care-și dispută fazele fi
nale (Nicolae Bodoczi s-a califi
cat pentru turul 3, Felix Nicolae 
fiind eliminat), și floretlstele în 
faza preliminară, finala lor ur- 
mînd a se disputa luni.

Campionatele mondiale de tenis de masă

ASTĂZI SE ÎNCHEIE ÎNTRECERILE PE ECHIPE
NOVI SAD, 19 (prin telefon). în

trecerile din cadrul Campionatelor 
mondiale de tenis de masă au 
continuat sîmbătă (cu ultimele 
partide din serii) și duminică (cu 
meciurile semifinale), urmînd ca 
abia luni (o modificare de ultimă 
oră în pragram) să se desfășoare 
confruntările decisive pentru stabi
lirea ierarhiei mondiale.

Fetele și-au încheiat disputele 
din serii sîmbătă seara. Ele au 
întîlnit formațiile Franței (pozi
ția a Vl-a la ultima ediție a 
„Topului 12“, în echipă cu 
Claude Bergeret locul 17 în cla
samentul european) * "
(poziția a IV-a în 
1981, în echipă cu 
— locul 6 în ,.Top 
sa men tul european 
mondial 
locul 21 
ropean). 
încheiat 
relor la scorul de 3—2. 
ROMANIA — FRANȚA î 
ezi — • -- —
meș — Henriette Daviaud 
14—21, Ferenczi, Nemeș — 
ret, Daviaud 22—20, 18—21, 
Ferenczi — Daviaud 21—17, 
Nemeș — Bergeret 12—21, 
R AMANIA — SUEDIA : Nemeș—

’man 19—21, 15—21, Ferenczi —

și Suediei 
„Top 12“ — 
Ann Helman 

12“, 7 în cla- 
și 13 în cel 
Sțromval — 

eu- 
s-au 

adversa- 
Deci : 

Feren- 
Bergeret 21—19, 21—18. Ne* 

“ ‘ “ 10—21, 
Berge- 
18—21, 
21—15, 

15—21 ;

Sțromval 21—14, 14—21, 21—13, Fe
renczi, Nemeș — Helman. Strbm- 
val 20—22, 23—21, 21—13, Ferenczi 
— Helm an 22—20 , 8—21, 10—21,
Nemeș — Sțromval 17—21, 14—21.

ALTE REZULTATE î grupa 
valorică I — India — Suedia 0—3, 
R.P.D. Coreeană — U.R.S.S. 3—0, 
Anglia — Iugoslavia 0—3, Iugo
slavia — R.P.D. Coreeană 0—3, 
Franța — 
India 
3—0, 
0—3, 
Kong 
3—0. <
1. R.P.

TURNEUL DE TENIS
DE LA MONTE CARLO

sferturile de finală ale

„CUPA DIANA"
LA POLO JUNIORI

SOFIA, 19 (Agerpres). în com
petiția de polo pentru juniori, 
dotată cu „Cupa Diana", care are 
loc la Sofia, echipa României a 
fost întrecută cu 10—9 de re
prezentativa U.R.S.S., după care 
a obținut două victorii: 15—7 cu 
Polonia și 10—5 cu Spania. Alte 
rezultate : Bulgaria — Ungaria 
12—10, U.R.S.S. — Iugoslavia 
10—8, Bulgaria — Grecia 14—3.

- și Eva
în clasamentul 

Ambele partide 
în favoarea

— R.P.D.
■ Anglia 0—3, U.R.S.S. — 

3—0, Cehoslovacia — ” ” 
Japonia — R.P. < 

Coreea de Sud — 
3—0, Ungaria 

CLASAMENTE î 
. Chineză, 2. '

Sud, 3. Ungaria. 4.
ponia, 6. Cehoslovacia, 7. Finlan
da, 8. Hong Kong ; seria a II-a 
— 1. R.P.D. Coreeană, 2. U.R.S.S., 
3. Suedia, 4. România, 5. Iugo
slavia, 6. Anglia, 7. Franța, 8. In
dia.

După cum se știe, reprezenta
tiva masculină a României și-a 
terminat disputele din 
neri seara, J 
secund, dar rămînînd î 
pentru promovarea în 
grupă valorică.

ALTE REZULTATE : grupa va
lorică a n-a ; Norvegia — Is
rael 3—5, Finlanda — India 1—5, 
Nigeria — Hong Kong 1—5. Bul-

- R.F.G.
Chineză
- Hong

- Finlanda 
seria I — 

Coreea de 
R.F.G., 5. Ja-

r____  __  serii vi-
clasîndu-se pe locul 

' ' ’ în lupta 
prima

garia — Danemarca 3—5, Egipt — 
Țara Galilor 2—5, Austria — Ma- 
laezia 5—3 Olanda — Elveția 
5—1. CLASAMENTE : seria I — 
1. Danemarca, 2. Hong Kong, 3. 
Nigeria, 4. Bulgaria, 5. India, 6. 
Finlanda, 7. israel, 8. Norvegia ; 
seria a II-a — 1. S.U.A., 2, Ro
mânia, 3. Olanda, 4. Austria, 5. 
Țara Galilor, 6. Malaezia, 7. E- 
gipt, 8. Elveția ; grupa valorică 
I : Franța — Japonia 4—5, R.P. 
Chineză — Anglia 5—0, Indonezia
— Suedia 0—5, Coreea de Sud — 
R.F.G. 5—4, Anglia — Indonezia 
5—0, R.P. Chineză — Japonia 
5—1. R.F.G. — Franța 0—5, Sue
dia — Coreea de Sud 4—5, Iu
goslavia — Ungaria 0—5, Cehoslo
vacia — Polonia 5—1, R.P.D. Co
reeană — Australia 5—1, U.R.S.S.
— Italia 3—5 ; CLASAMENTE i 
seria I — 1. R.P. Cineză, 2. Ja
ponia, 3. Anglia, 4. Franța, 5. Co
reea de Sud, 6. Suedia, 7. R.F.G.
8. Indonezia ; seria a II-a 
Ungaria, 2. 
goslavla, 4.
reeană, 6. 
Australia.
• Rezultatele partidelor d'n se

mifinale ale echipelor României — 
cu Ungaria (feminin) și Dane
marca (masculin) — nu ne-au 
sosit pînă la Închiderea ediției.

în -------------- — .—,—
turneului internațional de tenis 
de la Monte Carlo au fost înre
gistrate următoarele 
Taroczy (Ungaria) - 
gentina) 
(S.U.A.)
6—2 ; Vilas (Argentina) 
(Cehoslovacia) 6—0, 1—6, 7—6. Pa
na tta — Higueras 6—1, 6—3. în 
semifinale, Vilas — Panatta 6—2, 
6—2, Connors — Taroczl 6—1, în
trerupt din cauza ploii.

rezultate : 
Cano (Ar- 

6—27 6—3 ; Connors
— Noah (Franța) 6—3.

Smid

„MARELE PREMIU

RECORD MONDIAL
DE ÎNOT

(Agerpres). In

AL ORAȘULUI SOFIA"
LA BASCHET

luat sfîrșit competiția inter-A ___ _____ .
națională masculină de baschet : 
„Marele premiu al orașului So
fia". Clasamentul final : 1. Prat- 
ga ; 2. Moscova ; 3. Belgrad ; 4. 
Sofia ; 5. Varșovia ; 6. București; 
7. Havana ; 8. Ankara. Rezultate 
înregistrate în ultima zi : Bucu
rești — Ankara 92—84 (după pre
lungiri) ; Varșovia — Havana 
78—71 ; Moscova — Belgrad 
90—87 ; Sofia — Praga 88—87.

ELEX • TELEX • TELEX • TELEX

_ ; serm — 1.
Cehoslovacia, 3. Iu- 

Polonla, 5. R.P.D. Co- 
Italia, 7. U.R.S.S, 8. ghi

• TELEX • TELEX

BERLIN, 19
cursul meciului de natație R.D. 
Germană — U.R.S.S., ce se des
fășoară țn orașul Gera, Ute Ge- 
weniger din R.D' Gr------- x
stabilit un nou record 
proba de 100 m bras, 
de 1:09,52, fiind prima 
lume ce coboară sub 
1:10 în

R.D1

această cursă.
A

Germană a 
mondial în 
cu timpul 
femeie din 
limita de

ite din concurse. 
Budapesta : 100 ni

rezultate din
de la 1____ ,_______ _
(m) : 1. Filonov (URSS) 

...4. H. Lucaciu '
; — record ; 400 m mixt 
Verraszto (Ung.) 4:33,88; 
Mitu (România) 4:43,74

Cîteva 
de înot 
fluture 
57,40 ; 
nia) 57,96 
(m) ; 1. 
...4. Șt.
— record ; 100 m bras (f) 
Kindl (Ung.) 1:14,71 ; .2.
(România) 1:16,49 ; 200 m 
(m) î l. Verraszto 2:09,'79-; 
Șt. Mitu 2:12,69 — record ; 100 m 
spate : 1. Wladar (Ung.) 58,10 ;

Mandache (România) 60,54.

(Româ-

: 1.
Prass 
mixt 

...3.

auto • După două etape (cir
ca 2 500 km parcurși), în „Raliul 
Safari" conduce pilotul suedez 

Anders Kullang („Opel Ascona44) 
urmat de finlandezul Timo Sa
lonen („Datsun"). Doi dintre fa- 
voriții întrecerii, finlandezul Ti
mo Makinen și francezul Guy 
Frequelin. au abandonat din 
cauza unor defecțiuni tehnice.

CICLISM • Cursa internațio
nală desfășurată în 9 etape 
R.F. Germania s-a încheiat 
victoria lui Olaf Ludwig (R. 
Germană), urmat de Lechoslav 
Michalak (Polonia) la 48 g șl 
Karsten Podlesch (R. F. Germa
nia) la 1:05 • „Circuitul Sarthe" 
a continuat cu desfășurarea e- 
tapel a 3-a, care s-a disputat în 
împrejurimile localității Saint 
Germain-du-Val (184 km), din 
Franța. Primul a trecut li
nia de sosire ciclistul sovietic 
Ivan Mitcenkov, cronometrat în 
4h 32*:15. După 3:17, a sosit co
legul său Zagretdinov. în cla
samentul general individual con
duce acum Mitcenkov. '• 
desfășurarea a 4 etape, în 
petiția dotată cu „Trofeul 
nik“, în Anglia, conduce 
slovacul Klasa, urmat la 
colegul său Konecny. 
patra, f.tz-.ztLtr L. 
Birmingham, pe un traseu 
168 km, a revenit Iul ~_____
(R.D. Germană) în 4h 18:14. •
Cursa Liege — Bastrogne — Lie
ge, ultima probă clasică a se
zonului de primăvară, desfășu
rată pe lapoviță și ninsoare a

fost cîștigată de olandezul Johan 
Van De Velde, cronometrat pe 
244,700 km în 6h 54.

în 
cu 
D.

După 
corn- 
Seal- 
ceho- 
8 s de 

Etapa a 
disputată în apropiere de 

i de 
Boden

GIMNASTICA • La Leningrad 
au luat sfîrșit întrecerile „Cupei 
U.R.S.S.". în concursul femi
nin, victoria a revenit sportivei 
Alia Misnik (în vîrstă de 14 ani) 
cu 75,65 p, urmată de Tatiana 
Frolova — 74,075 p, Stella Zaha
rova — 73,925 p, Natalia Iurcenko 
— 73,85 p. Elena Naimușina — 
73,525 p și Elena Polevaia — 
73,475 p. Competiția masculină a 
fost cîștigată de Aleksandr Tka- 
cev — 112,65 p. în concursul pe 
aparate, au cîștigat : Alia Mis
nik la bîrnă — 19,475 p și la 
paralele inegale — 19,300 p, Ta
tiana Frolova la sărituri — 19.000 
p șl Elena Naimușina la sol — 
18,600 p.

ÎNOT • în cadrul concursului 
de la Gera, Vladimir Salnikov 
(U.R.S.S.) a cîștigat proba de 
400 m liber cu timpul de 3:52,38. 
Proba de 
a revenit 
Germană)

100 m liber masculin 
lui J6rg Wolthe (R.D. 
în 56:53,1.

în finala probei deSCHI •
slalom paralel disputată la Kloev- 
sjoe (Suedia), Phil Mahre, câști
gătorul
Învins

„Cupei Mondiale", l-a 
pe In gem ar Sten mark.

cu cite 3 p, urmați de Razuvaev 
(U.R.S.S.), - - ••
ter (ambii
2 1/2 p.

D. Horvath, Groszpe- 
Ungaria) — cu cîte

VOLEI •
competiția 
măverii". ’__  __________ ___
gistrate : Belgia — Norvegia 3—1; 
Elveția — Portugalia 3—1 ; Israel
— Franța 3—2 ; Finlanda — Ma
rea Britanie 3—0 ; R.F. Germania
— Turcia 3—0.

La Viena a continuat 
feminină „Cupa Pri- 

Iată rezultatele înre-

A FOST ALCĂTUIT 
LOTUL ANGLIEI 

PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA
LONDRA (Agerpres).

derea meciului retur cu echipa 
României, care va avea 
29 aprilie la Londra, în 
preliminariilor C.M. de 
bal, selecționerul echipei Angliei, 
Ron Greenwood, a alcătuit ur
mătorul lot de jucători : Clemen- 
ce (Liverpool), ..........
gham), Corrigan (Manchester Ci
ty) — portari; Neal,. _
(ambii de la Liverpool), Ander
son (Nottingham), Watson (Sout
hampton). Osman, Mills 
de la Ipswich), Sansom (Arsenal) 
— fundași ; Hodges (Tottenham), 
Brooking (West Ham), McDer
mott (Liverpool), Robson (West 
Bromwich), Wilkins (Manchester 
United), Rix (Arsenal) — mij-

In ve-

loc la 
cadrul 

fot-

Shilton (Nottin-

Thompson

(ambii

locași ; Keegan (Southampton),' 
Woodcock (F.C. Kâln), Barnes 
(West Bromwich), Coppeli (Man
chester United), Mariner (Ips
wich), Trevor Francis (Nottin
gham) — atacanți.

® In campionatul 
Aston Villa a învins cu 
Nottingham, Leeds și Liverpool au 
făcut joc egal 0—0, în timp ce 
Ipswich Town a pLerdut pe te
ren propriu, cu 0—2, în fața luJ 
Arsenal Londra. Alte rezultate: 
Coventry — Stoke 2—2 ; Crystal 
Palace — Brighton 0—3 ; Ever
ton — Middlesbrough 4—1; Lei
cester — Southampton 2—2; Man
chester United — W.B. Albion
2— 1 ; Sunderland — Birmingham
3— 0 ; Tottenham — Norwich 2—3. 
în clasament conduce Aston Villa 
cu 57 p, urmată de Ipswich 54 p.

ALTE REZULTATE

englez :
2—0 pe

AGENDA SĂPTĂMINII
20.IV Tenis : Turneul de la
22.IV Fotbal : semifinalele _ __ ____r___ ,

campionilor europeni : Internazionale Milano 
drid, Bayern Miinchen — F.C. Liverpool 
Feyenoord Rotterdam — Dinamo Tbilisi, _ 
— F.C. Carl Zeiss jena ; Cupa U.E.F.A. :___  .
Ipswich Town, Az ’67 Alkmaar — F. C. Sochaux.
Călărie : Concurs hipic Internațional, la Birmingham (fi
nala Cupei mondiale), se încheie la 26.IV.

_ - - - - îo.V).
la Lodz (se încheie

Las Vegas
în cupele europene, returul : Cupa ------------------- _ Real Mn.

; Cupa Cupelor: 
Benfica Lisabona 

F.C. K61n —

• La Sofia s-a disputat meciul 
amical dintre Akademik Sofia și 
Gais (Suedia/. Fotbaliștii sue
dezi au obținut victoria cu scorul 
de 4—0 (1—0) !
• Turneul pentru juniori 

la Cannes a programat alte 
întîlniri : Brazilia — Scoția 
R.D. Germană — Italia 1—1.
• într-un meci contînd 

campionatu-
a 

cu 
în

da 
două 
î—i;

tru 
lui

pen-

ȘAH 
turneul 
conduc 
dă) șl

• După patru runde, în 
de la Keszthely (Ungaria) 
Chandler (Noua Zeelan- 

Plahetka (Cehoslovacia),

23.IV Ciclism : Turul Spaniei (se încheie la' 
Lupte libere : cam-pionatele europene, 
la 26.IV).

24. IV Haltere : „Cupa Dunării4*, la Ebensee 
Tir : Balcaniada, la Sofia.

26.IV Handbal : manșa a II-a a finalelor 
europeni : S.C, 
Cupa cupelor : TUS Netei -

masculine : Cupa campionilor 
— Kolinska Slovan Liubliana ; 
sted — Empor Rostock.

26. IV Motociclism : Marele premiu 
Rugby : Spania — România, la 
lonia, meciuri în Cupa F.I.R.A.

(Austria)

în Cupele europene 
Magdeburg

al Austriei, la Salzburg. 
Barcelona și Franța — Po-

preliminariile 
mondial, echipa Guineei 

terminat la egalitate : 1—1 
Nigeria. Returul va avea loc 
capitala Nigeriei, Lagos.
ITALIA - R. D. GERMANĂ 0-0

la Udlne. reprezenta- 
Italiei și R. D. Germa- 

întîlnit într-un joc 
parti-

Ieri, 
tivele 
ne s-au 
de verificare înaintea F___
delor din preliminariile campio
natului mondial. întîlnirea s-a 
încheiat cu un scor alb ; 0—0,
după ce gazdele au dominat mai 
mult, dar oaspeții au făcut un 
joc foarte bun în apărare, în 
frunte cu portarul Grapenthin.
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